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Alicija Žukauskaitė: Pirmiausia norėjau paprašyti, kad jūs prisistatytumėte. Koks yra jūsų 
vardas ir pavardė? 
Ona Kavaliauskienė: Kavaliauskienė Ona. 
Alicija Žukauskaitė: Kuriais metais jūs esate gimusi? 
Ona Kavaliauskienė: 1923. 
Alicija Žukauskaitė: Ir kur? 
Ona Kavaliauskienė: Seredžiuje, Šimkaus gatvėje. 
Alicija Žukauskaitė: Kai prasidėjo karas, kur jūs gyvenote? 
Ona Kavaliauskienė: Gyvenau taip pat Seredžiuje. 
Alicija Žukauskaitė: Kaip jūs prisimenate karo pradžią? 
Ona Kavaliauskienė: Prisimenu, kadangi mes gyvenome prie turgavietės, ir staigiai pilna 
turgavietė motociklų privažiavo. Tai taip supratom, kad ten jau vokiečiai. Viskas vyko iš 
nakties, ryte anksti, ir mes nustebom, kad pilna turgavietė vokiečių. Tai va šitaip buvo. Ir 
tada nežinojom, ką daryt, tai mama liepė pasiimt, kas savo, suknikes (sukneles) ar ką 
nors, ir mes bėgom. Prie Nemuno buvo čia tokios duobės, ir mes visi bėgom slėptis, 
kadangi šaudymai vyko. 
Alicija Žukauskaitė: Ir kas buvo toliau? 
Ona Kavaliauskienė: Paskui toliau kiek pabuvę ten, pasislėpę, - ir jie dingo, tie 
motociklai, ir mes parėjom į namus. Kai parėjom į namus, tai tada buvo jau šitie... Vienu 
žodžiu, greitai ant turgavietės buvo belaisviai rusų paimti, nežinau, keli jie ten, ir vienas 
žydas buvo, ir buvo man gerai žinomas partijos sekretorius. Visi sakė, kad komjaunimo 
sekretorius. Bet komjaunimo sekretorius buvo kitas. Jį paėmė. Jau baltaraiščiai apylinkėj, 
- kitą sykį (ankščiau) valsčius vadinosi, jie rinkosi, tie vyrai į valsčių, ir tas atėjo žmogus, 
būktai jie... Pas mus gyveno tas baltaraištis. Tai jis parėjęs pasakojo, - Rakauskas 
(partijos sekretorius?) pavardė, jis buvo sūrinės direktorius, meistras prie Seredžiaus, tai 
tas baltaraištis, kuris gyvenant kambario (nuomojosi kambarį), kad, sako atėjo 
Rakauskas, sako, vyrai, ką norit, tą darykit su manim. O jie keli susitarę ėjo Dubysos tilto 
sprogdint, kai atvažiuos vokiečiai. Šito nemačiau aš, bet šitą baltaraištis pasakojo. Kai 
atvažiuos vokiečiai, tai jie sprogdins tiltą. Ir atvažiavo tie, vienu žodžiu, jie atvažiavo, 
sako, rusiškai apsirengę, jie buvo ukrainiečiai. Pirmos linijos buvo ne vokiečiai, bet 
ukrainiečiai. Tai šitą pasakojo. Ir tada, vienu žodžiu, jisai pasisakė. Paklausė tie 
ukrainiečiai, ko jūs čia laukiat. Sako, laukiam, kol vokiečiai atvažiuos, mes sprogdinsim 
tiltą. Ir kada jis šitaip pasisakė, jį metė nuo to tilto, įsiūbavo, jis ant saulės ilgai gulėjo 
susibaigęs, ir jis parėjo į tą apylinkę, vienu žodžiu, ir jis pasisakė šitaip. Tai šitie atvarė 
ant turgavietės tos ir areštavo. Ir pasodino su tais belaisviais, ir tas žydas ten buvo, ir ilgai 
nevalgęs jis ten buvo. Paskui mano tėvuką pašaukė, jisai mokėjo žydiškai. Tai biškį 
vokiečių kalba rišos su žydų kalba. Tai prašė, atvedė tą sūrininką, tą Rakauską, ir klausė, 
kuo tu buvai. Tai jis pasisakė, kad, atsieit, komjaunimo sekretorius buvo. Tai tiek apie jį. 
Jį ten vėl nuvarė į tų belaisvių būrelį. O paskui tuos belaisvius vienur turbūt, jį kitur... Jį 
uždarė va čia sklepas (rūsys) toksai buvo, vienu žodžiu, uždarė į tą sklepą. O kiek ten 
laikė, tai nežinau. Vienu žodžiu, pajutom mes visi, kad čia tiems, kaip sako, 
komunistams, jau ne vieta. Tada aš su drauge persikėliau per Nemuną ir slėpiausi, 
kadangi pirmom dienom mama, tėvai sako - pasitrauk. Tenai pabuvom pas žmogų kokias 
tris dienas ir vis tiek parėjom. O čia paskui statė pontoninį tiltą per Nemuną, ir tie 
baltaraiščiai ėjo pas mane, kad eit padėt, tuos medžius (kirsti?), vienu žodžiu. Paskui vėl 
kelis kartus (buvo atėję), tai mama paėmė šluotą tam baltaraiščiui ir užvanojo su šluota 
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tam baltaraiščiui. Ir daugiau neatėjo. Paskui mane, - nežinau, kiek laiko praėjo... A, 
paskui pirmom dienom atėjo du partizanai ir mane varė, - čia aerodromas Seredžiuj buvo, 
per tą aerodromą aš turėjau eit, bet dar vokiečiai šaudė... (?..) Paskui, nepasakysiu po kiek 
laiko, paskui mane irgi areštavo. O tą sušaudė už tilto tie baltaraiščiai. Tai tiek pasakojo, 
aš ten nebuvau, nemačiau, bet viskas tam pačiam miestelyje buvo žinoma ir girdima, kad 
jau Rakauską sušaudė. Paskui iškasė jį (po karo), tai čia dabar karių kapuose yra jo 
pavardė ir panašiai. Aš išbuvau gal dvi savaites, tai varė, - čionais buvo rusų sandėliai, 
kareivinės ant kalno. Kai mane uždarė į tą sklepą, tai iš to sklepo varė tuos visokius 
tvarkyt, kadangi buvo daug skalbinių ir panašiai. Va, tai šitokie buvo dalykai, daugiau 
nežinau. Aha, išbuvau aš gal porą savaičių. Tėvus pašaukėte partizanai (baltaraiščiai), jų 
buvo labai daug, jie mane apkaltino, kad aš neva žmones išvežt (į Sibirą) dariau sąrašą. O 
ten lankydavosi kolūkiečiai ir žydeliai, o aš buvau pirkios-skaityklos (bibliotekos) vedėja, 
- dabar turbūt kitaip vadinasi, tai aš registruodavau, kas ten lankydavosi. Jei neregistruosi, 
tai nereikalingas žmogus būsi. Va tiek noriu pasakyt, tokie mano buvo dalykai. 
Alicija Žukauskaitė: Jūs sakėt, kad pačioj karo pradžioj jūs supratote, kad komunistams ir 
komjaunuoliams ne vieta Seredžiuje. 
Ona Kavaliauskienė: Taip. 
Alicija Žukauskaitė: Tai ar jūs priklausėte kokiai nors partijai ar sąjungai, kad jūs bėgote 
ir slėpėtės? 
Ona Kavaliauskienė: Aš turėjau bilietą. 
Alicija Žukauskaitė: Kokį bilietą? 
Ona Kavaliauskienė: Komjaunimo bilietą aš turėjau. Aš buvau įstojusi į komjaunimą ir aš 
turėjau bilietą. O čia visi slėpėsi tuo laiku... Iš to sklepo grindis varė plauti ir panašiai. 
Grįždavo tie baltaraiščiai iš sargybų ar panašiai, tai reikėdavo jų šautuvus nušluostyt, 
grindis plaut reikėjo. Mes buvom tam sklepe kokios keturios, iš kaimų čia buvo 
merginos. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs matėte tuos belaisvius ir tą žydą, sėdinčius turgaus aikštėje? 
Ona Kavaliauskienė: Mačiau, šituos mačiau. Mačiau, ba visai netoli mūsų namų buvo, 
ant pievos sėdėjo, kadangi čia birželio mėnuo buvo. 
Alicija Žukauskaitė: Kas juos saugojo? 
Ona Kavaliauskienė: Saugojo vokiečiai dar. Vokiečiai dar. Jie priduoti buvo kaip 
kenksmingi vokiečiams. 
Alicija Žukauskaitė: Kiek laiko jie prabuvo toje aikštėje? 
Ona Kavaliauskienė: Žinot, gal kokias penkias dienas. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jiems davė valgyt kas nors? 
Ona Kavaliauskienė: O atnešė tokia moteris. Ir aš dar galvojau, kaip ji nebijo eiti prie jų. 
Bet jie (ji) buvo iš Amerikos grįžę, vienu žodžiu, tai ta moteris nešė jiems valgyt. Tai 
mums, komjaunuoliams, buvo labai smagu, kad čia tas (Rakauskas) lyg tai nealksta. 
Alicija Žukauskaitė: Tai ji nešė valgyt tik tam komjaunuoliui, ar ir tam žydui? 
Ona Kavaliauskienė: O, nežinau šito... Visiems ji ten davė, visiems, ką ji atnešė, visiems 
davė. 
Alicija Žukauskaitė: Ir vokiečiai jai leido duoti maistą? 
Ona Kavaliauskienė: Leido, kadangi ji vokiškai mokėjo ir ji su jais... Vokiečiai 
neatstūmė. 
Alicija Žukauskaitė: O apie kokią vėliavą jūs kalbėjot? 
Ona Kavaliauskienė: Lietuvišką, lietuvišką vėliavą, kur dabar mes turim. Apie tokią. 
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Alicija Žukauskaitė: Tai čia kaltinimas buvo, kad jinai prapuolė? 
Ona Kavaliauskienė: Kad jinai prapuolė. O tas direktorius buvo išvažiavęs atostogų. Jis 
buvo mokyklos direktorius. Jis išvažiavęs buvo atostogų, jo nebuvo, o bernai šito dalyko 
nežinojo. Šitie iš namų išvarė (mane), o ten laukė du partizanai, vienu žodžiu, tie 
baltaraiščiai, ir jie turėjo išsipjovę alksnines lazdas. Jie, vienu žodžiu, nieko man nesakė, 
kad tos vėliavos ten nebuvo, kybojo Stalinas ir Leninas toj klasėj. Nu, vienu žodžiu, tai 
jie... Aš tik žiūriu, kada man duos per sprandą, bet nemušė manęs, tik tą Staliną ir Leniną. 
Kai davė, - ten stiklai buvo, tai aš tik baisiai pašiurpau, galvoju, kada man bus tas viskas, 
bet manęs nemušė. Ir tuos paveikslus sudaužė, ir aš parėjau namo. 
Alicija Žukauskaitė: Jūs sakot, kad jus suareštavo kelis kartus. Vieną kartą liepė eiti į 
aerodromą, kitą kartą jus į sklepą uždarė baltaraiščiai. Ar jūs pažinojote tuos 
baltaraiščius? 
Ona Kavaliauskienė: Šitie, kurie Klausučiuose buvo, tų nepažinojau, jie buvo iš kaimų. 
Vienas buvo aukštas, kitas žemas, tai aš jų nepažinojau. O kurie areštavo, pažinojau. 
Buvo jau susidariusi policija, ir ji vadovavo tiems baltaraiščiams. Jiems įsakė, tiems 
baltaraiščiams, ką daryti ir panašiai. Tai va, atėjo, mane du išsivarė, vienu žodžiu, ir į tą 
sklepą uždarė. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jie turėjo ginklus? 
Ona Kavaliauskienė: Turėjo. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jie buvo su uniformom? 
Ona Kavaliauskienė: Ne, ne, civiliai (apsirengę). Tie baltaraiščiai jokių uniformų 
neturėjo, tik jie ant rankovių, kaip žydams ant kupros (nugaros) žvaigždės buvo prie 
vokiečių, tai jie ant rankovių turėjo baltus raiščius. Tai dėl to vadino baltaraiščiais. 
Alicija Žukauskaitė: Jūs sakot, kad žydai turėjo geltonas žvaigždes. Ar Seredžiuje gyveno 
žydai? Daug žydų gyveno? 
Ona Kavaliauskienė: Daug... Visas miestelis. Daleiskim (tarkim), visas Seredžius, tai gal 
kokie penki gyventojai buvo lietuviai. Čia tokie krantai, kalnai, - krantuose lietuviai. O 
žydai tai verslininkai buvo, visokius pirkimus (darė). Kepyklos jų buvo, visos 
parduotuvės. Tai čia, sakau, žydų buvo labai daug. O paskui, ką aš žinau, turbūt teko 
matyt, kaip juos varydavo, kad geltonos žvaigždės ant kupros. Paženklinti jie buvo. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs matėt, kas atsitiko su žydais, kai atėjo vokiečiai ar kai 
susikūrė baltaraiščiai? Kas su jais atsitiko? 
Ona Kavaliauskienė: Nu, su jais atsitiko, - vis tik per miestelį teko eit, ir visur žydų 
langinės buvo uždarytos. Visur visos durys uždarytos. Jiems jau nebuvo galima viešai 
rodytis.Va. 
Alicija Žukauskaitė: O po to? 
Ona Kavaliauskienė: O po to kai kuriuos žydukus ėmė rinkt, vienu žodžiu, ir... ėmė juos 
varinėti įdarbus dar. Kai man teko čia kareivinėse (dirbti), tai irgi du žydukai buvo, tokie 
aštuoniolikmečiai. Buvo škala (sinagoga) čia, tai kiti buvo suvaryti į tą škalą, jaunesni.Ir 
dar buvo iš lietuvių škaloje, katrie irgi priklausė partijai. Škalose. 
Alicija Žukauskaitė: Sakote, škalose. Tai kiek tų škalų buvo? 
Ona Kavaliauskienė: Viena. Viena škala buvo, kita buvo sudegusi. Buvo dvi kadaise. Ar 
ji mūrinė? Ne, ne mūrinė, tik naujai buvo pastatyta. 
Alicija Žukauskaitė: Ar toj škaloj laikė vyrus, moteris ar visus kartu? 
Ona Kavaliauskienė: Ne, ten tik vyrus laikė, o moterys, tai sakau, nedaug čia mes buvom, 
gal keturios, gal penkios. Sklepas toksai buvo. 
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Alicija Žukauskaitė: Na, o žydės moterys kur buvo? 
Ona Kavaliauskienė: O žydės moterys tai buvo uždarytos. 
Alicija Žukauskaitė: Kur? 
Ona Kavaliauskienė: Namuose. Namuose, tos (jos) namuose buvo. Daugiau vyrus 
pirmiau rinko. 
Alicija Žukauskaitė: Ir kas paskui buvo su tais vyrais? 
Ona Kavaliauskienė: Ir paskui su tais vyrais tiek žinau, tik kad kiti iš (po) nakties 
dingdavo čia krantuose. Kokia čia buvo vieta? Sakydavo, kad buvo iškastos duobės. Aš 
pati nemačiau. (Sakė), renka žydus ir kad šaudo. Ir kad senas žydelkas, kad, atsieit, 
pinigai būna užsirišti (įsiūti), kad barškėjo, kad tas baltaraištis lipo ir paėmė... Va tokios 
buvo šnekos. Bet prie šaudymo nelysi ir nuo vokiečio nukentėsi, kadangi aš pati jau liesta 
(paliesta) buvau šitiem reikalam. Kad būčiau buvus (kitaip), tai gal smalsumas būtų ėmęs, 
o čia baimė ėmė. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs girdėjot šūvius? 
Ona Kavaliauskienė: Šūvius girdėjau tik čionais, kaip sakiau, kai viskas dar vėliau vyko, 
kai du labai gražius žydus, aš juos pažinojau... Jie... Juos baltaraiščiai atsivarė prie tokio 
medžio, - čia miestelyje buvo topolis toksai, ir tas vienas baltaraištis nuėjo pas mano 
tetėną (tetos vyrą), paėmė kastuvą, vieną kastuvą, ir padavė tiems žydams. Tai va tada aš 
mačiau, kaip jiems padavė tuos kastuvus, ir juos varėsi du partizanai. Juos irgi pažinojau, 
tai buvo, vienu žodžiu, šitas Čepokaitis ir... dabar jau irgi tą pavardę užmiršiu... Čia yra 
užrašyta. Ta pavardė man užkrinta, nes jis buvo išbėgęs kažkur į užsienį, ir jis dabar tik 
prieš smertį (mirtį) grįžo, vienu žodžiu, ir jis dabar jau numirė savo mirtim. Bet jis ir 
mane varinėjo tų grindų plauti. Jis toks nevisai vietinis buvo, ne serediškis buvo, tai jis 
labai drąsus. Serediškiai savą gal nelabai norėjo (varinėti). Gurgždys, jo, toksai. Toks 
Gurgždys buvo. Čepokaitis ir Gurgždys, tai tuos žydus nusivarė, upelis Piekštva (?) 
vadinam; juos varėsi į tą ravą (griovį). Mes negirdėjom šūvių, bet stebėjom ir matė, kad 
ten juos užkasė. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs matėt, kaip juos užkasinėjo, ar kai jie jau buvo užkasti? 
Ona Kavaliauskienė: Jau buvo užkasti. Kur čia eisi... Vienu žodžiu, kad eina su šautuvais, 
varosi vyrus, tai ten neisi. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs matėt Čepokaitį su Gurgždu grįžtančius? 
Ona Kavaliauskienė: Mačiau. Mačiau, atnešė tą kastuvą atgal pas mano tetėną. Kadangi 
aš jau buvau ištekėjus paskui, po tam (po to) turbūt, ne, gal netekėjus buvau, gal taip 
nuėjau, pas tetą nuėjus buvau, ir jie atnešė tą kastuvą. Dar aš sumaišiau, - netekėjus tikrai 
buvau. 
Alicija Žukauskaitė: O kada jūs matėt tą vietą, kai užkasė juos? 
Ona Kavaliauskienė: Nu, paskui gal tas smalsumas, - vienu žodžiu, nuvedė mane tenai. 
Daug kas ėjom, daug kas žiūrėjom, kadangi buvo šlapia vieta, ten toks molis, vertėsi 
tokia drėgmė iš to (tos vietos), kad kastuvu kasta, žymu (aišku). Nesužerta, o tokie 
kauburiai užkasti. 
Alicija Žukauskaitė: O kokie vardai tų žydų? Jūs sakėt, kad jūs juos pažinojote? 
Ona Kavaliauskienė: Pažinojau, bet vardų tikrai neatsiminčiau. Neatsiminčiau. O jie buvo 
taip po kokius 25 metus. Turėjo... Tokio jie amžiaus maždaug buvo. 
Alicija Žukauskaitė: Tai jūs sakėte, kad moterys buvo namuose, vyrai buvo škaloj, ir 
paskui juos po truputį išnaikino. 
Ona Kavaliauskienė: Išnaikino. 
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Alicija Žukauskaitė: Na, ar jums yra tekę matyt, kaip juos išvedė ar išvežė? 
Ona Kavaliauskienė: Kadangi žydelkas kai vežė, tai esu mačius, kadangi su vaikais. 
Viena turėjo mažą vaiką, ir jai neleido (neaišku, ko). Ir vežė su arkliais iš namų, vienu 
žodžiu, ir jas susodino, o jinai baisiai draskėsi, plaukus (rovėsi), vienu žodžiu, kad jai... 
kad šaukė, kad vaiką jai paduotų. 
Alicija Žukauskaitė: O kur tas vaikas buvo? 
Ona Kavaliauskienė: O tas vaikas paliko (pasiliko)... jų rinko po daug į būrius, giminės 
visi, vieną namą rinkosi daugumoj. Ten buvo ir močiutės panašiai, ir kas, o čia buvo 
motina, kad jos mažas vaikas buvo. (Sunkiai suprantamas tekstas, logika). 
Alicija Žukauskaitė: Kokia kalba jinai šaukė? 
Ona Kavaliauskienė: Nu, žydai tai „gvalt“, „gvalt“... Ir žydiškai, ir lietuviškai, dėl to, kad 
lietuviui sakė. Jos lietuviškai kalbėdavo. 
Alicija Žukauskaitė: Kai jūs matėt tą moterį ar tas moteris, ar jūs matėt tuos, kurie rinko? 
Ona Kavaliauskienė: Mačiau, bet pasakyt (įvardinti) jau aš jų negalėčiau, kadangi tas 
siaubas (?..). Sakau, žiūrėjom beveik verkdami. Vis tik čia gimę ir augę, ir tie žydai, tai iš 
to gailesčio tai toksai buvo, kad nestebėjau, kas ten jie per vieni (tokie) buvo 
(sargybiniai). 
Alicija Žukauskaitė: Na, gerai, kai juos surinko į vežimus, kur juos išvežė? 
Ona Kavaliauskienė: O kur juos išvežė, negaliu pasakyt, negaliu. Šaudyt, šaudyt... Kad 
vežė, tai daugiau vyrus į Vilkiją. Tai vežė daug iš Seredžiaus. 
Alicija Žukauskaitė: Tai tas moteris rinko ir jos pėsčios kažkur ėjo ar irgi su vežimais? 
Ona Kavaliauskienė: Tai irgi su vežimais, o į kokius ravus (griovius), tai nesekėm iš 
paskos. 
Alicija Žukauskaitė: O jūs sakėt, kad vyrus išvežė į Vilkiją. Iš kur jūs žinot, kad į Vilkiją? 
Ona Kavaliauskienė: O žinau dėl to, kad mano tetėnas, vienu žodžiu, kaimynka (žydė) 
buvo pasidėjusi daug ką nors pas tą mano tetą. Gal paskui tas tetėnas (to negaliu pasakyti, 
nemačiau), gal auksinių davė, gal kokių, daug daiktų ir paltų pasidėjo pas juos į tvartą, 
pas mano tetą. O tas tetėnas atsilygindamas, - jis irgi buvo baltaraištis, bet jis nešė jiems, 
nu, nematant, į Vilkiją, nes vis tiek, kaimynai ir palikę (turtą), nešė jiems valgyt. 
Alicija Žukauskaitė: O kokios tautybės buvo tie kaimynai? Tie, kurie daiktus paliko? 
Ona Kavaliauskienė: Žydai. Žydai... 
Alicija Žukauskaitė: Tai jis jiems nešė maistą į Vilkiją? 
Ona Kavaliauskienė: Į Vilkiją. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jis jums apie tai pasakojo? 
Ona Kavaliauskienė: Ne, nepasakojo, bet teta pasakojo, kad vyras neša valgyt. Tai buvo 
labai užslaptinta. Čia visiems nepasakosi. Teta gynėsi, kad jie (žydai) nieko nepaliko, kad 
jie labai geri buvo kaimynai, tai dėl to. Bet kai mano mamos sesuo, tai daug ką supratom. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs matėt tuos daiktus, kurie palikti buvo? 
Ona Kavaliauskienė: Nu, matėm, kaip paskui nešė tas tetėnas mainyt ant lašinių, ant ko. 
Buvo tokios striukės šiūbos (kailinių) pavidalo... Tai va šitokie dalykiukai buvo. 
Alicija Žukauskaitė: Kiek laiko prabuvo tie žydai toj škaloj, kiek laiko buvo tos moterys, 
kiek laiko jie čia prabuvo dar? 
Ona Kavaliauskienė: Tai va šitą dabar negalėčiau pasakyt... Nu gal mėnuo užtruko, žinot. 
Mėnuo užtruko, kol ištuštino visus. Paskui ėjo, tuos daiktus iš varžytinių, iš kaimų, iš 
visur suvažiuodavo. Tos datos tai tikrai negaliu pasakyt. Mėnuo, ne daugiau. Va, kada jau 
grynai tuos namus ištuštino. O tai paskui tuos daiktus – tai pirmiausia tie baltaraiščiai. 

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.



Kas geriausia. Užsiėmė namus, apsigyveno, katras jau didesnis (svarbesnis žmogus) 
buvo, toksai vadovas ar panašiai. Kiti turėjo savo pastoges, o katrie neturėjo, katrie tam 
dalyvavo, jie persikraustė iš kaimo su šeimom ir apsigyveno tuose žydų namuose. 
Pirmiausia užsiėmė baldus, užsiėmė ( pasiėmė) viską sau, o paskui jau tada tuos kitus 
rakandus, kai jie atsirinko, tai visai liaudžiai leido. Buvo policija, jie ėjo, katrie priklausė, 
Madžionas (?) ir panašiai, tai va, iškelia daiktą, išneša. Ten lovą, ten stalą, - tai tikrai taip 
buvo. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs matėt, kaip tie baltaraiščiai nešėsi į namus tuos daiktus arba 
kaip jie užiminėjo tuos namus? 
Ona Kavaliauskienė: Kad jie naktim daugiau darė, viešai nedarė. Viešai nedarė... Katras 
užsiėmė tą pastogę, tas užsiėmė, mažesnius daiktus viską, be abejo, apėjo komisijos. 
Visus namus apėjo komisijos, su seniūnais, su viskuo, ir jie, be abejo, tarpusavy dalinosi, 
ne viešas dalykas buvo. 
Alicija Žukauskaitė: Tai taip išeidavo, kad jūs atsibundate ryte ir matot, kad kažkokiam 
name kažkas jau gyvena? 
Ona Kavaliauskienė: Taip, taip, taip... Nu, kai ištuštino, ir taip sau... Katrie buvo 
biednesni (neturtingesni), bet nebuvo baltaraiščiai, jau paskui davė. Ir aš pati gyvenau 
žydo name po kiek laiko, po daug laiko, žinoma, buvo. Čia paskui perėmė komunalinis 
(skyrius), kaip vadinom. Tiems namams (už tuos namus) reikėjo nuomas mokėt. Tai vot, 
mano vyras, - paskui aš jau ištekėjusi buvau, mano vyras siuvėjas buvo, tai net tris namus 
perėjom, - vienam per tamsu, kitam per šviesu, tai, vienu žodžiu, pasirinkti leido 
amatininkams pirmoj eilėj, ambulatorijom, dantistėm, va šitokiem visokiem, dar kurie... 
tokiom įstaigom ar panašiai. 
Alicija Žukauskaitė: O kai jūs atsikraustėt į tą namą, ar jūs pažinojote tuos žydus, kurie 
prieš tai gyveno? 
Ona Kavaliauskienė: Pažinojau. Buvo Leiba toksai, kepykla ten buvo, dar man tombakas 
(prekystalis??) toksai liko, kur prekiaudavo, vo, ten, žinoma duona prekiaudavo, bulkom. 
Jo, tam name. 
Alicija Žukauskaitė: Ar radot ten kokių nors likusių žydiškų Leibos daiktų? 
Ona Kavaliauskienė: Ne, šito neradom. Pasakysiu, ką radom. Dabar po kiek laiko vienai 
moteriai sapnuojasi, sapnuojasi, - buvo šventė kažkokia. Ji atėjo pas mus ir sako, vienu 
žodžiu, kad jai per sapnus rodosi (mato, vaidenasi) ir rodosi. Ir tėvelis ėjo, ir mano vyras 
ėjo, vienu žodžiu, mano vyras susilenkė dratą (vielą) kietą. Kada užlipo ant to aukšto, jis 
palei balkius pabraukė ir jis išsitraukė tokį ilgoką lenciūgą (grandinę); jai tai moteriai 
nieko nesakė ir padalino seseriai ir kitiems (nerišlus tekstas). 
Alicija Žukauskaitė: Tai aš taip ir nesupratau, tai kokį ten lenciūgą rado? 
Ona Kavaliauskienė: Auksinis. 
Alicija Žukauskaitė: Tai tą lenciūgą padalino... 
Ona Kavaliauskienė: Padalino seserim. Daug kas ko rado, jie visur slėpė. Dar mano tėvai 
išgyveno kokius aštuonis metus, ir mūsų tą namą nunešė ledai (ledo luitys per pavasario 
potvynį) prie tos turgavietės, kadangi labiau daržuose buvo. Ir nunešė ledai. Tada tėvai 
irgi parėjo (persikraustė) į žydišką namą ir laikė karvę tvarte. Ir buvo ten grindys. Paskui 
tos grindys supuvo, ta karvė įlūžo. Tai ten buvo toks kubilas. Ir tas kubilas buvo pridėtas 
visokių šaukštų ir panašiai, ir pinigų buvo katiliukas pridėtas rusiškų. Rusiški tikrai buvo, 
bet jie buvo supuvę. Vienu žodžiu, tuose namuose daug dar kas ko rado. 
Alicija Žukauskaitė: Tai čia jūsų tėvai rado? 
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Ona Kavaliauskienė: Mano tėvai tą kubilą rado. 
Alicija Žukauskaitė: O ką jūs radot Leibos namuose? 
Ona Kavaliauskienė: Ne, nieko, šičia ne. 
Alicija Žukauskaitė: Tai buvo kaimynės namas? 
Ona Kavaliauskienė: Tam name, kur mes gyvenom, tai jau tam name seniūnas gyveno. 
Jis buvo didelis, dviejų galų. Ar ne keturi mes gyvenom? Čia jau buvo didelis namas, mes 
ne vieni ten gyvenom. Du kambarius nuo gatvės turėjom. 
Alicija Žukauskaitė: O tas namas, kuriame grandinę auksinę radot, tai jisai kaimyninis 
namas? 
Ona Kavaliauskienė: Kaimyninis, kaimyninis... 
Alicija Žukauskaitė: Norėčiau truputį sugrįžti prie to aukciono. Na, aš jį vadinu aukcionu, 
kadangi kainą kelia. Ar jūs matėt pati šitą aukcioną? Kai pardavinėjo? 
Ona Kavaliauskienė: Matėm, matėm. Ir lėkštes išnešdavo, ir mano teta lovą pirko. Taip iš 
toliau (mačiau)... Tėvai. Dar ir mano mama lovą nupirko. Iškelia, sako, daiktą, vienu 
žodžiu... Taip iš tolo mačiau tą viską, komisijų daug buvo, kadangi vieni tą neša, kiti 
atneša tam pardavimui. Į namą neįleido, tik išneša į lauką tą daiktą (baltaraiščiai). Jų ten 
daugiau dalyvavo. 
Alicija Žukauskaitė: Ar daug žmonių buvo susirinkę? 
Ona Kavaliauskienė: Daug, daug. Daug, ir su arkliais, ir ten visokius bufetus (indaujas) 
pirko. Čia daug į kaimus išsivežiojo kur jau gražūs daiktai. Gal tie miesčioniai (miestelio 
gyventojai) mažas patalpikes turėjo, tai didelių daiktų nepirko. Aš ir dabar, kai mums su 
vyru giedot tenka (šermenyse), tai matau ir sidabrinių šaukštų žydiškų ir panašiai, vo. 
Daug kaimuose tų bufetų. Pirmai tie bufetai buvo tokie žemi, vienu žodžiu, o dabar tai 
sekcijos (šiuolaikiniai stelažai). 
Alicija Žukauskaitė: Giedot. Paaiškinkit, ką reiškia giedot. 
Ona Kavaliauskienė: O kai numiršta žmogus, tai mudu su vyru, dar turėjom kapelą 
(ansamblį) (giedam). Vienu žodžiu, prie vokiečių aš nuo visko atsipurčiau (?). Dėl to aš ir 
dabar bijau. Aš bijojau, kadangi kas buvo, - ėjo per namus ir šaudė iš miško. O kada aš 
buvau areštuota, turiu pasakyt, kokį baltaraištį ar partizaną paima, naktim tardymai. Rusai 
kai užėjo. Ir juos jau areštuoja. Tai aš, žinot, nenorėjau įsivelt, ir aš jau nuo politikos 
atsipurčiau, kadangi čia, miestely, vieną sykį 12 sušaudė, kitą sykį vėl, stribai... Būstinę 
ištisą sušaudė... 
Alicija Žukauskaitė: Tai čia jau po karo. 
Ona Kavaliauskienė: Po karo jau. 
Alicija Žukauskaitė: Aš taip suprantu, kad jūs pradėjot giedot (gedulingai dainuoti 
šermenyse), ir giedodama, eidama per kaimus jūs matot žydiškus daiktus? 
Ona Kavaliauskienė: Taip, matau. Matau... 
Alicija Žukauskaitė: Dar norėjau tokį dalyką paklausti. Va, jūs minėjot, - baltaraiščiai, 
baltaraiščiai. Ir sakėt, kad jų čia buvo gana daug. Gal jūs turėjote pažystamų baltaraiščių, 
gal jūs galėtumėte prisiminti pavardes kokių nors baltaraiščių? 
Ona Kavaliauskienė: Mažai čia nepažystamų buvo, buvo iš kaimų kiti. Buvo Medžionas 
Stasys, miestely čia gyveno, Sasnauskas čia miestely gyveno, Petras. Volskis – kaime, 
Eimutis – kaime, bet jis tik paskui sugrįžo, kai namą užsiėmė, Stelmokas Kazys – kaime, 
Kordušas – Seredžiuj, Gurgždys – Seredžiuj, Čepokaitis čia, Belvedery, žinau ir adresus. 
Masaitis tai buvo toksai su škapleriais (religinė atributika), va tai tas pas mus ant 
kambario gyveno. Dirgėla Pranas, Šimkus Feliksas tai buvo kaime. Ovsianka Antanas – 
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miestely, Maširka – miestely, Paulauskas – miestely, Karpavičius Albinas – miestely, 
turėjo kailių dirbtuvę. Mikšra – iš medelyno, Klausučių, tai tas, vokiečiams užėjus, 
seniūnijoj, vokiečiams užėjus, buvo pats jau čia mandriausias (labiausiai pasireiškęs) 
reguliatorius. Stankus Pranas dirbo kepykloje paskui, Mekšrūnas, Dapkus. 
Alicija Žukauskaitė: O iš kur tas sąrašas, jūs man galėtumėte pasakyti? 
Ona Kavaliauskienė: O tas sąrašas, aš prisiminiau, vienu žodžiu, kadangi aš susirašiau, - 
iš kalbos neprisiminsiu, o kai susirašiau, tai tada prisimenu tas pavardes. 
Alicija Žukauskaitė: O gal jūs žinote, kokie jų likimai buvo, kas paskui su jais atsitiko? 
Ona Kavaliauskienė: Taigi jie čia, žinoma, dingo, taigi juos, kai užėjo rusai, tai juos 
ištrėmė, čia retas, kuris 25 metus negavo. Čia juos areštavo, kai užėjo sovietai tie. Oj, čia 
jau išmirę, nėra nė vieno turbūt. Vis tik amžius, vis tik metų daug. Bet jie visi, visi buvo 
areštuoti. Dar kiti čia miškuose buvo (pokario partizaninis judėjimas), bet vis tiek 
prisidavimo jiems reikėjo (legalizacijos), galvojo, kad neareštuos, kai prisiduos 
(legalizuosis), o vis tiek areštavo, ir toks Eimutis, va, turėjo tikrai gerą butą užsiėmęs, 
viską, bet kadangi grįžo po 25 metų, tai labai greitai mirė. Tai va šitiek, katruos žinau. O 
taip tai jie visi buvo jau pagyvenę, čia nelabai jauni į tuos baltaraiščius ėjo. Jau jie buvo 
pagyvenę, su protais, protą turėjo. Tai šitaip buvo. 
Alicija Žukauskaitė: O kaip jūs manot, kodėl jie ėjo į baltaraiščius? 
Ona Kavaliauskienė: Nu, tai jie buvo dešinėj, ne kairėj. Jie, skaitos, norėjo vokiečių būt 
darbuotojais, dauguma užėmė vietas (postus), kai ėjo. Užėmė vietas. 
Alicija Žukauskaitė: Žodžiu, jūs manot, kad tai buvo politinis reikalas? 
Ona Kavaliauskienė: Taip, taip, aš taip galvoju. Aš taip galvoju, kad vis tiek jie, kai rusai 
užėjo (1940 metais), buvo jiems priešai. Rusai jiems priešai buvo. Tai jie ėjo į vokiečių 
pusę. Mes tai visi į dvi dalis dalinamės, - vieni į kairę, kiti į dešinę. Šitokie dalykai. Pagal 
mane. 
Alicija Žukauskaitė: O jūs sakėte, kad miestelyje buvo gal tik kokios penkios lietuvių 
šeimos, o visi kiti buvo žydai. 
Ona Kavaliauskienė: Taip. 
Alicija Žukauskaitė: Ar pasikeitė miestelio atmosfera, kai nebeliko žydų? 
Ona Kavaliauskienė: O kad ir nejautei beveik. Ir atrodo, tokia daugybė buvo to visko, o 
kad čia, sakau, tuoj pat iš kaimų, iš visur užėmė tuos namus, tuoj apsigyveno, - rodos, 
kaip nebūta. Kaip nebūta. Prekybos, - nu, čia karo metas, vokiečiai tuos rusus vis tik toli 
nuginė, karo metas, nu tai kas čia susidarė (kaip čia atsitiko), kad jau gaudavom kuponus 
tokius, už tuos kuponus galėjai nusipirkt. Daleiskim (tarkim), vienas čia buvo atidaręs 
(mėsinę) mėsininkas lietuvis, dešras darydavo, ir jas (dešras) dar atveždavo iš kažkur, 
sakydavo, arkliena, kad (nes) tokios storos dešros buvo. Tai nėščiom moterim, dekrete 
(kurios buvo motinystės atostogos) tai tokius kuponus davė. Daleiskim, pieno prie 
vokiečių mes negalėjom niekur nusipirkti.Nu, nieko nebuvo, parduotuvių jokių nebuvo, 
jokio skarmalo. Sakau, jau aš prie vokiečių apsivedžiau paskui. Aš turėjau berniuką, jisai 
tarnavo kariuomenėj, Lietuvos kariuomenė buvo (prieš karą), mes buvom pažystami. 
Kada aš jau įklimpau, jis nepasipurtė (neatsisakė manęs), ir aš greitai ištekėjau. Aš 
aštuoniolikos metų būdama jau ištekėjau. Tai vat šitaip buvo. Tai va tie tardymai: kai juos 
areštuodavo, tai man buvo bėda, - atsirado naujagimių, tai man buvo baisiai bėda. O 
ėmiau ir vieną gyniau, tai aš įklimpau tiek, kad... Tokį Mikšrą, kada areštavo, kada naktį 
pašaukė, tai aš lyg pripažinau, kad jis mane čia kažką tai, ba kaimynka išdavė. Tai kai 
naktį pašaukė (į tardymą), parodė nuotrauką, sako, ar pažysti. Lyg, sakau, pažystu. Paskui 
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pamačiau, - jis jau išbuvo (kalėjime) gal pusmetį, kad jis sutinęs visai toks, čia tie 
šaudymai, ir aš bijojau jo, jį išduoti, aš neprisipažinau, kad aš jį pažystu. 
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