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Alicija Žukauskaitė: Pirmiausia norėjau paprašyt, kad prisistatytumėt. Koks yra jūsų vardas ir 
pavardė? 
Jonas Kažimėkaitis: Jonas Kažimėkaitis. 
Alicija Žukauskaitė: Kuriais metais jūs esat gimęs? 
Jonas Kžimėkaitis: 1927 m. sausio 4 d. 
Alicija Žukauskaitė: Ir kur? 
Jonas Kažimėkaitis: Šakių, tuo laiku buvusioje, apskrityje, Slavikų apylinkėje, Slavikų 
valsčiuje (anksčiau), Šilgalių kaime. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, kai prasidėjo karas, kur jūs buvot? 
Jonas Kažimėkaitis: Plokščiuose buvau, gyvenau Plokščiuose. O tuo laiku, kad užėjo Tarybų 
Sąjunga, kada jau čia tikrai Tarybų Sąjunga… aš čia nežinau… kai jau Lietuva buvo priimta į 
Tarybų Sąjungą, tada čia visus darė įsitvirtinimus, bunkerius tokius. Tai jie čia ėjo, tie 
bunkeriai, nuo Polocko per visą Lietuvą. Šakių rajone jų daug yra. Tai žmones kas savaitę, - 
pirmadieniais išveždavo, šeštadieniais parveždavo, (ėjo) prie tų bunkerių dirbt. Ir ten buvo 
turbūt paskirtos kokios tai normos, kiek iš tų žmonių šeimos, vienas ar du, turėjo važiuot. Tai 
aš važiavau tenai. Bet mokėdavo (atlyginimą) tenai, labai gerai mokėdavo. Važiuodavo su 
arkliais tenai. Tai suprantat, gyvenau čia (Plokščiuose). Dabar nuo Šakių jeigu važiuojant, tai 
8 km ant (link) Gelgaudiškio, tai čia – kampe miško. Tai mes kasdavom tas visas duobes 
tiems bunkeriams. Kada duobes iškasdavom, tai paskui aptverdavo, jau paskui ten neįeisi. Jau 
ten jie darydavo. Ten buvo akmens tos malimo mašinos. Jau jie ten, toliau kareiviai, statybos 
batalionas bunkerius darydavo. 
Alicija Žukauskaitė: Tai jūs juos kasėt iki pat karo pradžios? Aš taip suprantu. 
Jonas Kažimėkaitis: Taip, taip, taip. Paskui veždavo akmenis tenai. Tai eidavom iškraut. Ten 
buvo už 7 km jau Nemunas. Tai baidokais (barža, krovininis upių laivas, iš ukrainiečių k.) 
atveždavo, tai iš tų baidokų iškraut (reikėjo), paskui - į vežimus, ir veždavo šituos akmenis 
čia, maldavo ir statydavo tuos bunkerius. Tada, suprantat, jau prieš karą tą dieną... Mus – 
ateidavo valandos (laikas) - ir veždavo. Bet (tądien) tie karininkai, kareiviai vaikščiojo, 
vaikščiojo po šen, po ten ir ten, ir niekas vežt neketino. Kadangi aš toks smalsus buvau, tai... 
buvo kursai rusų kalbos... tai aš - tuose kursuose nuo pirmos dienos, suprantat - ir pramokau 
rusų kalbą, nemokėjau grynai, bet jau pramokau, susikalbėjau. Ir čia mane skaitė (laikė 
mokančiu), kai reikia (susikalbėti) su tais ūkininkais, jau vis mane pasišaukdavo. Tai aš – į 
štabą.  Mane (ne)siunčia, kad eik tu po velnių ar kur nors, nieko neaiškina, neaiškina... Aš vis 
tiek lieku, nesitraukiu. Paskui davė tą GAZ AM - palutarka (kariška mašina), kaip vadinom – 
mus parvežė namo.  Parvežė, suprantat, ir jau pinigus sumokėjo. Parėjau, atsiguliau aš. Ir 
paskui kažkoks ūžesys smarkus! Iššokau iš lovos. Lauke – ūžesys, ir žiūriu, kad krenta 
lėktuvas vienas, o kitas nušvilpė toks juodas... Ir ten, suprantat, už kokio kilometro nuo ten, 
kur aš gyvenau, tas lėktuvas (pirmas) nukrito. Tai ką? – bėgt, žinot kur – pažiūrėt. Nubėgau. 
Paskui žiūriu, kad ten uodega jau tik matyt, kitas visas priekis jau žemėj sulindęs. Kad 
žvaigždė ten jų raudona – (reiškia) jau čia tarybinis. Kaip (kai) jis nukrito – niekas 
nepagalvojo, kad čia karas gali būt. Paskui lekia toks kitas (lėktuvas). Vėl tas juodasis netoli 
jo priėjo (priskrido), ugnis pasirodė iš užpakalio, ir tas tik – ūūū!.. dar už kokių 3 km į mišką 
nukrito.  
Paskui dega tas (lėktuvas) nukritęs, o čia aplinkui visi subėgę – daug žioplių... Nu, ir paskui 
parėjau namo. Tėvas buvo špitolninkas (bažnyčios tarnas, dirbantis prieglaudoje) čia prie 
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bažnyčios. Buvo, žinau, ten jam atlaidas skirtas. Ir čia buvo apie kokią 11 val., supranti… 
Radijo tąsyk niekas neturėjo. Jeigu būdavo, supranti, kaime, tai tie – su detektoriais: ten tokia 
svirtelė, ausines užsidėdavai ir gaudydavai, supranti. Paskui kažkas jau turbūt pasakė. Nu, 
buvo apie 11 val. Tų mišių jau čia niekas nelaikė kažin kodėl. Žinoma, klebonas, čia kiti 
žinojo, kadangi tos proklamacijos eidavo, kad čia ,,broliai, sesės laikykitės, ateis atsiskaitymo 
valanda‘‘... Buvo proklamacijos, kad čia, suprantat, atsiskaitymai su žydais bus...  Suprantat, 
jei viens kuris ten buvo ir lojalus sovietinei tai valdžiai, bet nušaus nors vieną žydą, tai jam 
bus dovanota – tose proklamacijose buvo rašyta. Tai apie 11 val., jo (taip) - mes ant kalno 
gyvenom - pakalnėj jau vokiečių motociklininkai, supranti, įvažiavo čia.  Tai aš nuo to kalno 
bėgu į pakalnę žiūrėti. Ir tuoj sustoja vienas (vokietis): ,, ... Aus!... Rund!’’. Tai aš – bėgt 
atgal! Vokiškai supratau, kad jau čia velnias bus, tai turiu bėgt atgal. Nu, ir suprantat, 
parbėgau atgal. Tąsyk ėjo jie čia, žygiavo vokiečiai, sakau, per tris dienas beveik negalėjai 
pereit gatve – ėjo tai su dviračiais, tai su arkliais, tai – tankai, tai – mašinos… Taip prasidėjo 
karas. Prasidėjo karas, tai užėjo tie vokiečiai, paklausė tuoj, kur yra žydų krautuvės. Tų 
krautuvių – ar jie patys (atidarė), ar žydus privertė? – buvo visos durys krautuvių atdaros. 
Kambarių ten, kur jie (žydai) gyveno, viskas buvo uždaryta. Paskui žydai turėjo langines 
užsidaryt, ot. O krautuvės atdaros –  kas ką nešėsi. Įėjau, tai ten radau sausainių pakelį dar… 
O ten kiti, kas ką nešė, kaip, nemačiau. Tie vokiečiai, žinoma, daug pasiėmė gal, kareiviai. 
Bet kareivių, jokios vokiečių valdžios, jokių čia įgaliotinių nepalikdavo, nieko – jie sau 
žygiavo ir žygiavo. 
Alicija Žukauskaitė: O kiek žydų buvo Plokščiuose? 
Jonas Kažimėkaitis: Plokščiuose nedaug buvo… aš tai manau, šešiolika. Aš dabar tų 
pavardžių, matot, tiek lietuvių, tiek žydų – mes nelabai žinodavom… Kadangi būdavo 
kaimuose, dar nuo senovės, kai buvo kaimas, tai buvo Aleksų kokie 5-6 arba ten Naujokų… 
Taip ir žydai: tai vienas – Mockis, kitas – Circkis, kitas Leckis... Tai aš tą Cirskį žinau – 
krautuvę turėjo, jo du vaikai kur mano jau draugai buvo. Paskui priešais jį buvo, supranti, 
Kaplanas su žmona gyveno. Tai tą Kaplano pavardę žinau. Paskui šitas…. Mejerio – didelis 
namas ir tvartas, kur buvo tie visi… tas visas žydų turtas suvežtas, kur ten ta prekyba vyko. O 
kiek jis turėjo tų vaikų ir dukterų?.. Jojo (jo), supranti, tie vaikai žydų mokykloj mokinosi, tai 
jis ar Kaune (į Kauną) buvo juos išvežęs, ar Šakiuos (į Šakius), aš nežinau. Paskui – Motkis, 
tai jie trys: dvi moterys (ir jis). Paskiau – Motkiukas, jau sūnus - šalia namas buvo. Tas irgi su 
žmona – du. Ir paskui dar vienas, bet kaip tas… Vulkis? – nežinau - dar vienas yra (buvo), 
dviese buvo. Tai dabar, jeigu – du, keturi, šeši, šituos tikrai žinau, aštoni su Mejeriais, dešimt, 
dvylika, (plius) trys… penkiolika – nu, penkiolika žydų buvo. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, o kas su jais atsitiko, kai prasidėjo karas? Sakėt, išplėšė 
parduotuves, o paskui?.. 
Jonas Kažimėkaitis: O paskui, praėjo nedaug laiko, surinko visus vyrus ir vaikus virš 15 metų 
ir išvežė. 
Alicija Žukauskaitė: Kas išvežė? 
Jonas Kažimėkaitis: Išvežė baltaraiščiai tie. 
Alicija Žukauskaitė: Kokie baltaraiščiai? Kodėl baltaraiščiai? 
Jonas Kažimėkaitis: O kad mes vokiečio nei vieno nematėm per visą karą, kiek buvo, jokio 
valsčiuj vokiečio nebuvo. Visur tvarkėsi čia šitie. 
Alicija Žukauskaitė: Kas jie tokie buvo? 
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Jonas Kažimėkaitis: Nu, kas buvo? Kaip pasakyt?.. Nu, Armanavičius – tai jis turėjo žemės. 
Kiek jis turėjo?.. Nežinau, skaityk, toks smulkus ūkininkas (buvo), galima pasakyt. Dabar tas 
– Didžbalis. Didžbalis čia, pakalnėj gyveno, turėjo namą ir dar žemės biškį turėjo. Kuo jis 
versdavosi ten su žmona?.. Juška – tas... supranti, jo brolis tai buvo geras meistras, tai jis su 
tuo broliu eidavo pas ūkininkus namus statyt, tvartus, namus – Juška Kostas. Kiveris – tas 
siuvo. Gudaitis Antanas – ten ūkis netoli buvo gal kokių 40 ha net. Česnavičius turėjo žemės 
Antkalniškių kaime ir turėjo krautuvę Plokščiuose. Dabar kas dar?.. Ko aš čia dar 
nepaminėjau? Everistas – kriaučiavo (siuvo) ir dar te žemės jie turėjo apie 8 ha - to 
Skalandžiūno buvo (žemė), kur jis (kriaučius) nuėjo į žentus pas tą Skalanžiūnytę. Uloza 
viršininkavo, viršininkas buvo. 
Alicija Žukauskaitė: Koks viršininkas? 
Jonas Kažimėkaitis: Policijos. Tai tas atlyginimą gaudavo ir namą savo turėjo, o jo žmona 
vaistininkė buvo. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs matėt, kurie iš jų varė tuos vyrus? 
Jonas Kažimėkaitis: Tuos žydus? 
Alicija Žukauskaitė: Taip. 
Jonas Kažimėkaitis: Mačiau! Nu, kaip nematysiu?! Tai aš ėjau atsisveikint su tais žydukais! 
Tai mane dar kaip stūmė tas Juška, tai!.. Apsiseiliavę kažkokie, akys išverstos kaip žuvų, kad 
čia velnias žino, kas... Tik: ,,Šalin!’’ – tik veja visus. Baisumas! Jeigu būtumėt matę!.. Aš jau 
dabar mirsiu – neužmiršiu, man čia ašaros byra, supranti. Ėjau atsisveikint! - nu, taigi vaikai 
buvom, draugavom. Vaikišką draugystę jūs atsimenat savo, ar ne?.. Va! Ir neužtenka to, kad 
mokykloj pas mus mokytojas buvo liberalus, tai jis – nieko, nei tėvai nieko nesakydavo, kad 
aš su žydukais tais draugaudavau. O taip bendrai, suprantat, tai smerkdavo, o jetus tu mano  
(o Dieve mano)!.. Kaip gali? – žydai te Kristų nužudė, tai (jie)– bolševikai. Bolševiką užmušt 
gali – tai tau ne nuodėmė, ir per pamokas dėstydavo…  kunigas, ir paskui šitas Kriščiūnas, 
kunigas, paskui šitas kunigas… mmm?.. ai–ai-ai… kad aš dabar… 
Alicija Žukauskaitė: Tai visi kunigai taip sakė ar vienas kuris? 
Jonas Kažimėkaitis: Visi, bendrai (taip) buvo religijos (pamokose). Toks kaip ,,komunistas’’ 
žodžio nebuvo, ,,bolševikas’’ – tik žodis. ,,Komunistas’’ tąsyk nevartodavo prie Smetonos 
kažkaip. 
Alicija Žukauskaitė: Tai per pamokas sakė, kad jeigu užmuši žydą, tai nieko nebus? 
Jonas Kažimėkaitis: Nuodėmę atleidžia. O taip, jei žmogų užmuša, tai gali atleisti tik 
vyskupas arba popiežius – jau čia mirtina nuodėmė yra, ir ant kapų (kapuose) nelaidoja. 
Kurie nekrikštyti, kurie nužudę žmogų, žmogžudžius laidodavo už kapinių, būdavo tam tikra 
vieta jiems. 
Alicija Žukauskaitė: Grįžkime prie to epizodo, kai vyrus varė ir vaikus. Ką jūs matėte iš tų 
pažįstamų tarp tų, kurie varė?  
Jonas Kažimėkaitis: Jušką Kostą, Didžbalį, Armanavičių… Kiveris?.. Jau čia varė, o kiti 
buvo toliau prie vežimo, stovėjo su šautuvais, į vežimus juos (žydus) sodino ir lydėjo. Ten, 
man atrodo, Gudaitis buvo, tiksliai negaliu patvirtint, ir kiti tie buvo. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs žinojot, kur juos varo? 
Jonas Kažimėkaitis: Ne. Veža, tik pasakė, darbams. Po kokių poros savaičių sužinojom, kad 
sušaudė juosius (juos). Čia garsas ateidavo greitai. Kas čia? 18 km žmonės suvažinėdavo 
greitai... O kiti visi (žydai) liko. Tai šituos, suprantat, juosius išvežė kokią rugpjūčio mėnesio 
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10 -12 d., jau tas moteris ir vaikus, ir tuos visus išvežė. Aš tą tai tiksliai galiu pasakyt, 
kadangi aš priėjau prie archyvų, aš 30 metų domėjausi tiktai šita visa istorija kaip ir jūs, 
rašiau daug straipsnių tokių publicistinių į vietinį laikraštį. Tai aš ir kopijas esu pasidaręs, ir 
turiu spaudos kopijas, raportus tų laikų apskrities viršininkų, kiek, kur (įvykdyta akcijų). Tai 
rugsėjo 13 d. Šakiuose sušaudė apie 900, Naumiesty - apie 700 rugsėjo 16 d., jeigu neklystu, 
sušaudė paskiau likusius, o anie jau buvo sušaudyti. 
Alicija Žukauskaitė: Tai rugpjūčio mėnesį, kaip sakėt, išvežė moteris, ar išvežė vyrus? 
Jonas Kažimėkaitis: Vyrus išvežė birželio mėnesį. 
Alicija Žukauskaitė: Aha. O tai kur buvo tos moterys ir vaikai iki rugpjūčio? 
Jonas Kažimėkaitis: Namuose, namuose buvo. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jos galėdavo išeiti? 
Jonas Kažimėkaitis: Nu, aš jų vaikščiojant nematydavau, bet turbūt, kad galėjo eit. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs matėt, kaip tas moteris išvežė? 
Jonas Kažimėkaitis: Ne, nemačiau. Ar aš ten buvau?.. Žinot, te į darbus eidavom pas 
ūkininkus – vis tiek (mes) žemės neturėjom, ne, supranti, tėvą tuojau išvijo iš tų pareigų, kad 
žemės buvo gavęs – reikėdavo maitintis… 
Alicija Žukauskaitė: Kas atsitiko su žydų turtu po to, kai nebeliko žydų? 
Jonas Kažimėkaitis: Žydų turtą surinko visi baltaraiščiai, suvežė pas Mejerį į klojimą ir 
paskui, praėjus kiek laiko, nežinau, greit, neva pardavinėjo. Atsistojęs vienas, tas valsčiaus 
pirmininkas – kaip jis vadinosi? –  valsčiaus viršaitis, teisybė, ir tas jau jojo sekretorius - aš 
tiksliai dabar nežinau, katras (kuris) ten vadovavo - tas kainas sakydavo. O čia kiti tai – kas 
su vežimais, kas su karučiais, kas nešte nešdavo, kas vikte vikdavo – tai šitie visi, tie 
baltaraiščiai, pirmoj eilėj apsirūpino. O paskui čia kiti žmonės jau pirko. Nežinau, už ką te 
galėjo pirkt, kad tų markių dar nieks neturėjo. Tai rubliai dar ėjo, teisybė, červoncai (tarybinis 
banknotas, džaniausiai 10 rublių vertės) dar tąsyk ėjo… 
Alicija Žukauskaitė: O sakykit prašom – ar jūs matėt tą, sakysim taip, pardavimą - 
,,aukcioną’’?  
Jonas Kažimėkaitis: Mačiau, mačiau! Žiūrėjau iki galo – kur čia tau vaikas nežiūrės tokio, 
kas vyksta. Tai visgi žingeidūs buvom. Jau ką, - 15 metų, paauglys... 
Alicija Žukauskaitė: Tai, sakėt, pirmoj eilėj baltaraiščiai.  
Jonas Kažimėkaitis: Taip! 
Alicija Žukauskaitė: Tai kaip jie ten nešėsi tą viską? 
Jonas Kažimėkaitis: Nu, nešėsi... Kas, suprantat, biednesnis, tai tas – į glėbį, kas, supranti, 
arčiau čia buvo, tai karutį pasiėmęs veždavosi – karutis su vienu ratu yra... paskui Gudaitis, 
tai tie, supranti, su arkliais atvažiavo jau vežtis, kur stambesnį tą turtą, kur baldai, drabužiai, 
batai... 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, ar kas nors saugojo moteris, kol jos buvo dar neišvežtos? 
Jonas Kažimėkaitis: Ne. 
Alicija Žukasukaitė: O tie baltaraiščiai, sakot – vadinasi, jie turėjo baltus raiščius ant 
rankovių? 
Jonas Kažimėkaitis: Ir svastika buvo. Man atrodo, balti raiščiai buvo ir juodas Hakenkreuz 
(svastika vokiškai), svastika lietuviškai. 
Alicija Žukauskaitė: O uniformas jie turėjo kokias nors? 
Jonas Kažimėkaitis: Ne, ne, ne. Nu, katrie šauliai buvo, tai šauliai su uniformom buvo. 
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Alicija Žukauskaitė: O kurie iš jų buvo šauliai? 
Jonas Kažimėkaitis: O Armanavičius buvo šaulys, Gudaitis buvo šaulys, Kiveris, bet jis 
uniformos nenešiojo, neturėjo turbūt, Česnavičius turėjo uniformą. Juška neturėjo uniformos, 
jis kažin, ar buvo šaulys, tik jo brolis – Mantas. O daugiau jų aš nemačiau uniformuotų. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit – kiek laiko jie vaikščiojo su tais baltais raiščiais: per visa karą 
ar kaip? 
Jonas Kažimėkaitis: Ne. Jie vaikščiojo, kol tuos žydus išvežė. Paskui nebuvo tų raiščių pas 
juos. Paskui jau atėjo valdžia, susikūrė. Jau paskui buvo ir viršaitis, suprantat… Jie 
(baltaraiščiai) viešpatavo, kol čia nebuvo (valdžios). O vokiečiai, sakau - aš gyvenau čia per 
visa karą – nė vieno vokiečio valsčiuj nebuvo. Nu, iš tų … kas grįžo, tie buvo. Bet ten nieko 
nesėdėjo ir valdininkais nesiskaitė. 
Alicija Žukauskaitė: Ar vyrai, kuriuos varė į taip vadinamą darbą, nešėsi su savimi ką nors? 
Jonas Kažimėkaitis: Nu, dabar man, žinot, sunku pasakyt tiksliai. Aš nenoriu pameluot. 
Dabar galvoju. Atminty – ten kaip eina prie to vežimo… Man atrodo, jeigu (turėjo), tai 
nedidelį ryšuliuką. 
Alicija Žukauskaitė: Ar matėsi, kad tie baltaraiščiai, pasiėmę žydų turtą, pradėjo gyventi 
kažkaip geriau ar ..? 
Jonas Kažimėkaitis: O ką ten į juos įlįsi, kaip ten šeimoj?.. Kiti pragerdavo. Toks Žitkauskas 
– tas tuoj pragerdavo, Juška tas – pragerdavo. 
Alicija Žukauskaitė: O iš kur jūs žinojot, kad pragerdavo? 
Jonas Kažimėkaitis: Nu, taigi ateidavo į miestelį gerdavo, ateidavo ir pas mano tėvą, dar 
tėvas pykdavo ant jojo, supranti, priekaištaudavo, kad tu čia už žydų turtą vemi čia man po 
kampais. 
Alicija Žukauskaitė: O ko jis ateidavo pas jūsų tėvą? 
Jonas Kažimėkaitis: Nu, pasišnekėt – nu, tai ko jau?.. 
Alicija Žukauskaitė: O jums pačiam teko girdėt, kaip tas Juška pasakoja ką nors? 
Jonas Kažimkaitis: Nu, tai teko! Jis vis eidavo pro šalį, kai iš miestelio eidavo, tai užeidavo 
pas tėvą. Mano tėvas buvo – ką dabar bedaryt? – bemokslis, bet apsiskaitęs labai. Tai kokių 
nors naujienų ar iš politikos kokių žinių  - tai ateidavo pas jį jau: Juozai, kaip tu galvoji, kaip 
čia kas yra? 
Alicija Žukauskaitė: O tas Juška apie žydus ką nors pasakojo, kaip jie ten ką darė ar ką? 
Jonas Kažimėkaitis: Negirdėjau aš šito. Bailys buvo, ką čia!.. 
Alicija Žukauskaitė: Ar tam ,,aukcione’’ buvo pirkėjų? Apie baltaraiščius aš supratau. Bet ar 
buvo šiaip žmonių, kurie ėjo, pirko? 
Jonas Kažimėkaitis: Buvo žmonių, bet ar jie pirko, kurie ką pirko – ką ten?.. Žinot, kai čia 
aplinkui apstoję visi, tie vakarais ten nešėsi, o mes, vaikai, toliau, iš tolo žiūrėjom viską: 
mažu gal paliks, užmirš, tai paimsim ir mes – žinot, vaikų (protelis)… 
Alicija Žukauskaitė: Ar kas nors iš Plokščių žydų išsigelbėjo? 
Jonas Kažimėkaitis: Ne. Tai, sakau, Mejerio, jeigu buvo, supranti, tie vaikai… bet ne-e... 
Jeigu jie mokinosi Kaune ar  akiuose, jie buvo sušaudyti. Iš Naumiesčio tai išsigelbėjo. 
Alicija Žukauskaitė: Tai dabar nebėra nė vieno žydo, kuris būtų gimęs Plokščiuose? 
Jonas Kažimėkaitis: Nėra… nėra, tik Lukšiuose, kurie gimę - tai dar Sara Kačerinskienė ir 
Miša Kačerinskas, gyvena čia Šakiuose. Iš Lukšių Gencmanas, jis pabėgo, kai šaudė, nuo tos 

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.



duobės. Du sykius pabėgo jisai. 1944 m., kariuomenę eidamas, jis buvo vojenkomate 
(kariniame komitete). Kuo jis ten buvo, nežinau. 
Alicija Žukauskaitė: Tai čia Gencmanas? Jis pabėgo nuo duobės? 
Jonas Kažimėkaitis: Du sykius pabėgo. 
Alicija Žukauskaitė: Ir išsigelbėjo? 
Jonas Kažimėkaitis: Jo, išsigelbėjo. Po karo dar susiėjau su juo, šnekėjau. ... (?), bet pavardę 
tai žinojau aš jo, kadangi mokykloj mokinomės sykiu mudu. Tai jis man liepė neit į 
kariuomenę. Eik į miliciją, sako, aš čia tave... susitarsim. Ne, sakau, neliksiu aš čia, nenoriu. 
Ir aš kažkaip patraukiau į kariuomenę.  
Alicija Žukauskaitė: Koks likimas buvo tų baltaraiščių? 
Jonas Kažimėkaitis: Nu, tų bataraiščių, ką jų?.. Gudaitis sėdėjo (kalėjime), Česnavičiukas 
sėdėjo. O šitas Armanavičius, ar jis sėdėjo, ar nesėdėjo, aš nežinau, kadangi, sakau, aš tik po 
1947 m. grįžau (iš kariuomenės), tai aš jį radau, jis jau buvo įsitaisęs, supranti, kolūky 
sandėlininku, jau jis čia, brolau, vėl gyvena, samagoną (naminę) verda!.. Tai paskui pakėliau 
chajų (triukšmą), nuėjęs į saugumą. Sakau – ką jūs, vyrai? Tai paskui jį nuėmė. Aš te 
nepasakojau jiems visų tų dalykų - vis tiek kažkaip... Ką? - jį gal vėl paims ar muš, ar .. Mat jį 
šimts (tiek to) ... Bet pasakiau - vyrai, kad jau čia nebūtų jojo, šito... sandėlininko! 
Alicija Žukauskaitė: O kiti? 
Jonas Kažimėkaitis: O tas Juška išvažiavo, išbėgo jis kažkur į… te į Klaipėdos kraštą, į 
žvejybą, žvejot su broliu. Tas Didžbalis numirė, jau buvo senyvo amžiaus. Kiveris irgi mirė. 
Bet jis dar gyveno, ilgai gyveno. Paskui Gudaitis grįžo iš kalėjimo. Tai grįžo kokiais, aš 
nežinau, 1962 m. ar 1963 m., ūkį buvo atsiėmęs. Bet jis jau negyvas bus - ką jis? - jis jau 
tąsyk buvo apie 40-50 metų, jau jo dabar gyvo irgi nebus. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, prašau, pačioj pradžioj jūs pasakojot, kad buvo kažkokios 
proklamacijos – kas tai buvo per proklamacijos? 
Jonas Kažimėkaitis: Apie proklamacijas, jūs gal ir žinot, bet aš irgi galiu papasakot, kadangi 
aš tyriau tą reikalą. Buvo... kaip ji vadinos?.. LAF-as, Berlyne buvo susikūrus organizacija, 
kuriai vadovavo vokiečių žvalgybininkas, Lietuvos karininkas... šitas... va, dabar tiktai 
menasi, menasi – pasakysiu – Ambrazevičius. Tai į tą LAF-o komitetą net ir Landsbergio 
tėvas įėjo. 
Alicija Žukauskaitė: Bet aš norėjau paklausti, ar jūs tas proklamacijas matėt savo akimis. 
Jonas Kažimėkaitis: Mačiau, skaičiau. Ten buvo punktai, supranti: pirmas, antras, trečias, kad 
atėjo... atpildo valanda, ateis... artėja, teisingai – ,,artėja atpildo valanda‘‘. Ir ten punktai, 
supranti, nurodyti, kad, supranti, neleist rusų kariams išbėgt, kad, supranti, žydams neleist 
įsitvirtinti niekur, kad, supranti, kad žydai, jeigu katrie, supranti, buvot lojalūs tarybinei, tai 
sovietinei santvarkai, nebijokit, – jeigu jūs nušausit, būsit nušovę nors bent vieną žydą, tai jūs 
būsit nuo bausmės atleisti. Visur buvo paminėta, kad žydams ir bolševikams atpildo valanda 
artėja, ji ir bus. Bus pranešta, supranti, atskiru parėdymu (potvarkiu). Tos proklamacijos, 
jeigu pirmutinės, aš jums galėčiau pasakyt, kad josios balandžio ar gegužės mėnesį jau buvo 
atsiųstos. Lietuvos išlaisvinimo komitetas čia (siuntė proklamacijas). 
Alicija Žukauskaitė: O, sakykit, kur jas buvo galima gaut, pamatyti? 
Jonas Kažimėkaitis: O jas nešiojo... arba tėvas parėjęs rado gatvėj pamestą pundą (ryšulį) 
tokį, supranti. O tai kas jas nešiojo, šito nežinau. Nu, tai kas nešiojo? Nešiojo, aišku, čia šitie 
baltaraiščiai. Tąsyk buvo dvi: Šaulių sąjunga ir buvo dar Geležinio Vilko sąjunga, kuri tokia 
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slapta jau buvo, kurie sekdavo, te po langais klausydavosi, kai žmonės sueidavo. Ir tos dvi 
organizacijos ir platindavo. Nu, tokie lapeliai... jie susukti buvo, taip kūliukan (į ryšulėlį) 
surišti... 
Alicija Žukauskaitė: O po to, kai nebeliko žydų, ar, sakysim, vėliau jau, kai jie buvo 
sunaikinti, ar dar tęsėsi kokia nors antižydiška propaganda? 
Jonas Kažimėkaitis: Kaipgi nesitęs?! Suprantat, čia Smetonos laikais buvo numatyta tiest iš 
Kazlų Rūdos siauruką gelžkelį. Kadangi šičia – Šakiai, anoj pusėj – Jurbarkas, ir nebuvo 
gelžkelio. Ir Tauragė neturėjo gelžkelio. Čia susisiekimas tiktai su arkliais buvo. Ir buvo 
kasamos sankasos tai nuo Kazlų Rūdos iki čia... koks 12 km (nuo čia). Dar ir dabar tebėra tos 
sankasos. Šakiuose, kur tie žydai sušaudyti, Batiškių vadinama (vietovė), tai čia buvo 
numatyta statyt gelžkelio stotis, ir buvo kasama pamatams tokių duobių. Tai jau po to 
šaudymo, tų žydų, kur sušaudyta, tai sako: ,,Žydai mus šaudė, lietuvius.‘‘ Sakė, jau iškasę 
duobes, viską, supranti – mus šaudė. Tai kitas: ,,Ką tu pasakoji?! Aš pats mačiau, tos duobės 
buvo iškastos (žydams laidot).‘‘ O dėl ko duobės iškastos, kaip ten buvo, nežino tie, kurie čia 
(dirba). Žinoma, tie, kurie jau tą propagandą agitavo ir paleido, tie žinojo, kame čia (reikalas), 
bet tie, kurie tikėjo, jie nežinojo, jiems pasakė (ir jie tikėjo). 
Alicija Žukauskaitė: Jeigu aš teisingai supratau - buvo kažkokie žmonės, kurie kalbėjo ir 
manė, kad tos duobės buvo lietuviams iškastos? 
Jonas Kažimėkaitis: Taip, taip, taip, žydai būt šaudę lietuvius tose duobėse. 
Alicija Žukauskaitė: O jūs pats esat girdėjęs, kad žmonės taip kalbėtų? 
Jonas Kažimėkaitis: Kaip negirdėsi, viešpatie, tu mano, – čia plačiai šnekėjo! 
Alicija Žukauskaitė: O jūs tikėjote tuo? 
Jonas Kažimėkaitis: Kaip aš tikėsiu? Aš žinojau, aš vis tiek buvau žingeidus, tokį instinktą 
turėjau kažkokį, aš žinodavau viską, pasiskaitydavau spaudoj. Spaudoj vis rašydavo, 
laikraščiuose, supranti. Tėvas, kai tarnavo tenai, tai tuos laikraščius kunigui nešdavau: ,,XX 
amžių‘‘, paskui ,,Lietuvos aidą‘’, ,, Observatorium romanum‘‘ (?) – tai tos neperskaitydavau, 
kadangi ten lotyniškai būdavo tiktai. Tai tuos laikraščius krūmuos perskaitydavau, paskui 
atnešdavau. Tai, kai tiesė tą gelžkelį, tą viską, buvo rašyta, kad čia bus sujungta... 
Alicija Žukauskaitė: Aha, bet aš - ne apie gelžkelį, aš – apie duobes. Ar jūs galvojot, kad?.. 
Jonas Kažimėkaitis: Nu, tai kaip aš pagalvosiu? - kad aš žinojau, kad čia bus gelžkelis, kad 
čia vyksta, kad ruošia tai gelžkelio stočiai... 
Alicija Žukauskaitė: Bet, kad duobės – žydams, o ne?.. 
Jonas Kažimėkaitis: Žydams nebuvo tos duobės kasamos, buvo – gelžkeliams. Tiktai buvo 
pasakyta, kad te, supranti, tuos žydus šaudė, paskui tik iškasė. Jeigu jūs norit – čia Šakiuos 
nieks nežino ir istorikai, nieks, užmiršo mūs Šakius – čia buvo apie 4 tūkstančius žydų, jeigu 
norit žinot, Šakiuose, ot. O čia dabar tiktai, kaip žiūriu statistiką, yra, kad Šiauliuose buvo, 
supranti, supranti, ar 3 tūkstančiai žydų, supranti, o kituose rajono miesteliuose – ne daugiau 
kaip 1200. Tai čia yra melas, ypatingai Šakiuose... 
Alicija Žukauskaitė: Tai aš dar norėjau patikslinti. Tos duobės buvo iškastos dėl geležinkelio, 
ar?.. 
Jonas Kažimėkaitis: Dėl geležinkelio! Stoties pastatams tenai... 
Alicija Žukauskaitė: Bet kalba buvo, kad... 
Jonas Kažimėkaitis: ... kad iškasė, iškasė žydai, paruošė žydai, šaudyt lietuvius, ot. 
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