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Alicija Žukauskaitė: Pirmiausia norėjau paprašyti, kad prisistatytumėte. Koks yra jūsų 
vardas ir pavardė? 
Jonas Barauskas: Jonas Barauskas, sūnus Antano. 
Alicija Žukauskaitė: Kokiais metais esate gimęs? 
Jonas Barauskas: 1933 metais gegužės 15-tą Miškinių kaime. 
Alicija Žukauskaitė: Kai prasidėjo karas, kai atėjo vokiečiai, kur jūs gyvenote tada? 
Jonas Barauskas: Mes gyvenom Lazdijų miesto laukuose, čia už kapų kokie 800 metrų 
gyvenom. Karą labai gerai atsimenu. Pradžią... 
Alicija Žukauskaitė: Ir kas ten buvo? 
Jonas Barauskas: Ir mes su tėvuku, - abu miegojom ant tvarto, mama kambary. Ūžė 
lėktuvas, tėvukas atidarė (langą), iškišo galvą ir sako, viskas, prasidėjo karas, lipam. 
Mano tėviškė tai yra kalnas, kalnas, kalnas ir staigiai baigiasi pašlaitėje. Ant to kalno 
apkasas buvo prie apkaso, ir pačiam kampe čia link miesto atėjo du karininkai valgyti 
vakare. Vienas rusas, kitas mongolų rasės, siaurom akim. Tai ką, kiaušinių išvirė. Buvo 
ką tik sumuštas sviestas. Šviežiai sumuštas sviestas. Tas dešimt kiaušinių suvalgė, tai, 
žinot, (...) tas mongolas sako, ir man tada kiaušinių. Mama išvirė (neturėjo vištos 
kiaušinių) išverda anties kiaušinius. O antiniai kiaušiniai žali, žalios spalvos lukštas. Jis 
varto ir nevalgo, (nori) tokių baltų, kaip tas valgė. Tėvukas neblogai rusiškai mokėjo 
šnekėti, nes caro armijoj tarnavo, vokiškai mokėjo kalbėti, nes du metus Vokietijos 
nelaisvėj buvo. Tas pavalgė ir nuėjo. Ir tėvukas jau iš vakaro žinojo, kad jau bus karas. 
Jau pasiruošę, nes už mano tėviškės už poros kilometrų buvo kariuomenės gelžbetonio 
gamykla, kuri šituos bunkerius liejo. Gamino skaldą, akmenis. Akmenų masė, cemento 
sandėliai... 
Alicija Žukauskaitė: Tai tie kareiviai jam pasakė, kad bus karas? 
Jonas Barauskas:  Iš kalbos suprato. Čia už kalno už poros šimtų metrų mato, kad 
kareiviai vaikščioja... Ir pradėjo iš Lazdijų dūmai rūkti. Daugiausia tai buvo mediniai 
namai, daugiausia mieste gyventojų buvo žydų, nes buvo prekybininkai visi. Kai mano 
tėvukas ūkininkas ir kiti, tai žydų dėka ėjo apyvarta piniginė, kaip sakyt, gaudavo 
pinigus. Ir paukščius supirkdavo, ir viską. 
Alicija Žukauskaitė: O kas atsitiko su žydais, kai prasidėjo karas? 
Jonas Barauskas: Kai prasidėjo karas, kai čia užėjo vokiečiai, tai... kaip sakyt... policija 
juos visus surinko ir... Katkiškėj buvo pastatyti rusų kareivių barakai, kareiviams 
pastatyti, ir tuose barakuose juos visus suvarė į tenai. Ir... gyvenimo sąlygos baisios buvo 
tiesiog, užtat kad... Tenai buvo toks momentas, kad jau varė, jau šaudė, matė, - netoli ten 
šaudė. Užsiblokavo duris vienam barake žydai, tai Vilipolskas, kaip pasakyt, ar jis 
policininkas buvo ar ne policininkas, pasakyt sunku, tai jis prišoko prie durų ir tą spyną 
išardė šaudydamas, ir išvarė žydus, ir prie šaudymo duobės nuvarė. O šiaip mieste 
atvarydavo, - savo pomėgiui, kam gi daugiau atvarydavo. Čia buvo turgaus aikštė, buvo 
akmenų grindinys, ten purvyno visokio, tai „gulk, šliaužk, bėk, stok“. Atsimenu, vieną 
paėmė už plaukų, kelis kartus į galvą iššovė, o paskui ir nuneša patys žydai, kas gi 
daugiau. Tai, žinot, tai buvo žiauru ir... kaip jums dabar pasakyt... Mes gi buvom žmonės, 
lietuviai katalikai, tai jeigu padarai kokį grieką (nuodėmę), tai savaitę vaikščioji, laikai 
ant dūšios, kad per išpažintį reikės pasakyt, ir pasakydavai per išpažintį. O čia šaudo 
žmones ir kankina žmones, tai vaizdas baisus buvo. Ir aš ėjau į nulikų mokyklą. Jinai 
buvo Seinų gatvėje, tai matydavau, kaip juos varo, kaip viską, kaip daužo buožėm. Na ir 
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ką, žinot... Tais laikais jeigu ką pasakysi, gausi kulką į kaktą. Tyku ramu, buvo toks 
įstatymas. 
Alicija Žukauskaitė: Jūs sakėte, Seinų gatvėje. Papasakokite, koks tai buvo epizodas, ką 
jūs matėte Seinų gatvėje. 
Jonas Barauskas: Seinų gatvėje aš ėjau į nulikus. 
Alicija Žukauskaitė: Kas yra nulikai? 
Jonas Barauskas: Mokykla, pradinė. O paskui po nulikų į pirmą klasę, jau pirmos klasės 
mokykla Dzūkų gatvėje. Kaip vaikas eini, tai vis tiek, tai čia įdomu, tai tenai įdomu, 
pasižiūri, pasižiūri. Lazdijai ankščiau buvo tykus miestelis, niekas nieko. Ir staiga iš 
niekur nieko baisenybės didžiulės. Kaip žmogui tokio tikėjimo ir taip išauklėto tai buvo 
baisu tiesiog. 
Alicija Žukauskaitė: Kas ten buvo toj Seinų gatvėj, ką jūs konkrečiai pamatėte 
beeidamas? 
Jonas Barauskas: Ten atvarydavo žydus iš Katkiškės ir tiesiog kankindavo, kitaip negali 
pasakyti. O kieno malonumui... 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs turite omeny tą „gult, kelt“? 
Jonas Barauskas: Taip. 
Alicija Žukauskaitė: Jūs turite omeny, Seinų gatvėje tai tas pats, kas turgaus aikštėje? 
Jonas Barauskas: Taip. 
Alicija Žukauskaitė: Turgaus aikštė: įsivaizduoju, kad ten arkliais atvažiuodavo, ten 
mėšlo turėjo būti? 
Jonas Barauskas: Taip, taip, nešvarumo labai daug. Žinokit, ankščiau lengvų mašinų nei 
sunkvežimių nebuvo, tik vežimais važiuodavo. Taigi visi gyvuliai atlikdavo savo reikalus 
grynai ant grindinio. Grindinys buvo akmenų. 
Alicija Žukauskaitė: Kiek kartų jūs matėte, kad jie būtų suvaryti į tą turgaus aikštę? 
Jonas Barauskas: Ką aš žinau. 
Alicija Žukauskaitė: Vieną kartą ar daugiau? 
Jonas Barauskas: Kokius penkis ar šešis, sunku net pasakyti. 
Alicija Žukauskaitė: Kiek maždaug būdavo žydų? 
Jonas Barauskas: Žinot, kad nemažai būdavo. Būdavo nemažai, penkiasdešimt ar 
aštuoniasdešimt. Kažkas, kaip sakyt, turėdavo iš to malonumą grynai. Aš ir po šiai dienai 
nesuprantu, kam tas buvo reikalinga. Tikrai nesuprantu. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, tai buvo vyrai, moterys ar vaikai, tie žydai? 
Jonas Barauskas: Vyrai ir moterys, buvo ir vaikų. 
Alicija Žukauskaitė: O tie, kurie tai darė, kiek buvo šitų, policininkų ar ne policininkų, 
kaip jūs ten sakot? 
Jonas Barauskas: Na, žinot, kokie keturi ar šeši jų būdavo, vokiečiai iš toliau žiūrėdavo. 
Vokiečių kareiviai žiūrėdavo iš toliau. Vokiečiai asmeniškai nedalyvavo toje 
egzekucijoje niekada, tik žiūrėdavo, kad būtų tvarka pagal jų madą. 
Alicija Žukauskaitė: Ir tie, kurie duodavo tas komandas, kokia kalba jie jas duodavo? 
Jonas Barauskas: Lietuviškai. 
Alicija Žukauskaitė: Tai jie buvo lietuviai? 
Jonas Barauskas: Taip. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jie turėjo kokias nors uniformas, ginklus? 
Jonas Barauskas: Ginklus turėjo, turėjo ginklus. 
Alicija Žukauskaitė: O uniformą? 
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Jonas Barauskas: Civiliais drabužiais atėję, uniformos nebuvo jokios. O ginklai tai buvo 
šautuvai, automatai rusiški. Ankščiau ta ginkluotė nebuvo labai gera. 
Alicija Žukauskaitė: Dar kartą grįžkime prie to epizodo, kai jūs matėt, kaip nušovė. Už ką 
jis jį nušovė? 
Jonas Barauskas: Kad nepakluso komandai kelt ir gult. Tai tas klūpėjo, tai paėmė 
užgalvos ir taukšt taukšt. Pasidarė įspūdis baisus, baisus, ir aš ilgą laiką nevaikščiojau pro 
tą vietą į mokyklą, bet ėjau tiesiai. Toks psichinis poveikis buvo labai didelis. Kad taip 
šaltakraujiškai žmogų žudyti, tai buvo baisu. Buvo girdėti, kaip šaudė. Paeidavo riksmas. 
Toks klegesys, ne riksmas. Paeidavo net iki mūsų. Vis tiek ir vaikai, ir moterys, ir visi – 
kaip sako, vienas balsas girdėt, o kai daug balsų, tai toli eina tie balsai. 
Alicija Žukauskaitė: O šaudė kur? 
Jonas Barauskas: Katkiškėj. 
Alicija Žukauskaitė: Šalia barakų? 
Jonas Barauskas: Biškį toliau. Barakai čia buvo, o juos šaudė tenai, aukščiau, į kalną. 
Alicija Žukauskaitė: Kai jūs girdėjot tą šaudymą Katkiškėj, ar tai buvo vieną dieną, ar 
kelias dienas? 
Jonas Barauskas: Žinot, dabar sunku pasakyti, bet tai buvo ne vieną dieną ir ne dvi, 
kokias keturias ar penkias. Kiek dienų buvo, sunku pasakyt. Čia gi daug žmonių 
sušaudyta. 
Alicija Žukauskaitė: Kiek laiko trukdavo tas šaudymas? 
Jonas Barauskas: Negaliu tiksliai pasakyt ir meluot nenoriu. Būdavo, kad ir prieš pietus, 
ir po pietų girdėdavosi visas tas klegesys. 
Alicija Žukauskaitė: O jūs tą klegesį girdėdavote iš namų, ar iš mokyklos, ar iš visur? 
Jonas Barauskas: Iš namų girdėdavosi. Brolis net norėjo pažiūrėt, kas ten darosi. Tai sėdo 
ant arklio ir nujojo. Tai tas Maikus šaudė į jį, bet nepataikė, tai tas parjojo ir nukrito ant 
kiemo iš to strioko. 
Alicija Žukauskaitė: Tas Maikus – kas tas Maikus? 
Jonas Barauskas: Vilipolskas. 
Alicija Žukauskaitė: Kas jis toks buvo, tas Vilipolskas? 
Jonas Barauskas: Tokio vidutinio ūgio žmogus, nuo mūsų daugiau nei puskilometris buvo 
jo namai, turėjo žmoną, dvi dukras, Birutę ir Eleną. Paskui ta Vipolskienė gyveno pas 
mus, nes neturėjo kur gyventi, tai gyveno pas mus. Jis pro mus eidavo namo, nes tik 
nusileidžia pro upelį ir, skaityk, namie. Sako, baisu buvo. Jis, kai pareina, sako, žmonių 
smegenų net ausyse buvo. Kiek supratau, jis savotiškai žiaurus žmogus buvo. Nesiskaitė 
su kitu žmogum, ir viskas. Eidavo pro mus, jo niekas nekalbino ir jis nieko nekalbino, gal 
būt dar ir gėrė. Kaip šiandien atsimenu, šautuvas tabaluoja už pečių, ir jis nei šleivas, nei 
kreivas eina. 
Alicija Žukauskaitė: Girtas? 
Jonas Barauskas: O kur jis paskui dingo, net nežinau. Kolka gyveno Gireitėliuose, 
Gireitėlių kaime. Jį areštavo ir nuteisė. Ar jis gavo mirties bausmę, gerai neatsimenu jau. 
Alicija Žukauskaitė: Koks Kolkos vardas buvo? 
Jonas Barauskas: Nežinau... 
Alicija Žukauskaitė: O iš kur jūs žinote, kad Kolka dalyvavo šaudyme? 
Jonas Barauskas: Dalyvavo, žinom, kad dalyvavo. Žmonės kalbėjo. Jo va čia va sūnus 
gyvena. 
AlicijaŽukauskaitė: Gal dar kokių pavardžių žinot, ką žmonės kalbėjo? 
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Jonas Barauskas: Kad, žinot, nežinau, neatsimenu. Jeigu ir žinojau, tai pamiršta, didelis 
laiko tarpas, didelis... 
Alicija Žukauskaitė: O tuos, kurie vykdė pasityčiojimą turgaus aikštėje, ar jūs pažinojote 
tuos? 
Jonas Barauskas: Pažinojau. 
Alicija Žukauskaitė: Ir tą, kuris šovė, pažinojot? 
Jonas Barauskas: Pažinojau. 
Alicija Žukauskaitė: O kokia jo pavardė? 
Jonas Barauskas: Kolka. Kolka šovė, tiksliai atsimenu. Ne Maikus, ne Vilipolskas. 
Alicija Žukauskaitė: O tų kitų kokios pavardės buvo? 
Jonas Barauskas: Žinot, kitų aš neatsimenu. Buvo jų čia ne vienas, bet neatsimenu. Tokio 
amžiaus buvau, kad neišeidavau į tą aplinką, o šituos labai gerai pažinojau, nes tas 
Vilipolskis gyveno netoli, jo visi prisibijojo... 
Alicija Žukauskaitė: O kas atsitiko su žydų daiktais, turtu? 
Jonas Barauskas: Pardavinėdavo tą aprangą. Atnešdavo ir pas mus, bet tėvukas kažkaip 
neimdavo tų daiktų. Porą kartų davė dovanai, be pinigų, bet ir tai nenorėjo imti, sako, čia 
nužudytų žmonių, tai... Taip nepasakydavo tiesiogiai, nes patys veždavo, kurie dalyvavo 
tose... Pasiimdavo tų daiktų gal tie žmonės, kurie užkasinėjo duobes. 
Alicija Žukauskaitė: Ar matėt, kaip atnešdavo tuos rūbus? Kokius rūbus nešdavo? 
Jonas Barauskas: Kaip jums pasakyt... Vieną kartą tai mačiau. Vieną kartą atėjo žydas, 
turėjo tokį krepšį, tas krepšys gal odinis buvo, ir sako, Barauski, va sako, yra aukso, 
auksinių laikrodžių, apgyvendink mane. Tėvukas sako, va, matai, pro mus eina ginkluoti, 
kaip aš apgyvendinsiu. Na ir žinot, ten buvo... nenoriu pasakot toliau. Gyveno tokia 
Juknevičienė. Ją moterys vadino raganaite. Moterys važiuodavo ir iš Vilniaus, ir iš 
Kauno, ir iš toli su „bėdom“ (nėščios). Pavasarį būdavo dvi trys išplaukusios iš po ledo. 
Tai kaip anksčiau tai buvo ant banditų vardo, - banditai užmušė. Atsimenu, kaip tas, kuris 
pas mus buvo su tuo krepšiu, nuėjo tenai, ji apžiūrėjo, kas ten yra, tai uždavė valgyt 
kažko, kad vidurius paleido. Tai kai tas išbėgo laukan, tai ta krepšį paėmė, uždarė duris, 
ir viskas. O paskui nežinau, kur tas žmogus dingo. 
Alicija Žukauskaitė: O iš kur jūs žinot, kad būtent taip buvo? 
Jonas Barauskas: Kaip čia pasakyt... Varydavau karves ganyt kas dieną. Nuo jos iki upės 
ėjo tokie „šniūrai“ (žemės gabalai). Miesto gyventojai visi turėjo tuos „šniūrus“. Ir po 
karo liko laisva žemė. Tai karves ganyt tai nuvarai, ir viskas, dideli plotai, šitaip gal pora 
kilometrų, šitaip gal keturi kilometrai buvo, vietos daug. 
Alicija Žukauskaitė: Jūs tai sužinojote karves ganydamas? 
Jonas Barauskas: (...) Buvo Alvydas, Gintas, oh... Skaityk, bendraamžiai mes buvom. Tai 
žinot, visokie žaidimai tokio amžiaus, vienoj vietoj visą laiką... Bet aš čia be reikalo. 
Alicija Žukauskaitė: Palaukit, jums kažkas papasakojo apie tą auksą, kad nuėjo pas tą 
moterį, kad... 
Jonas Barauskas: Aš girdėjau pasakojant. 
Alicija Žukauskaitė: Tai čia tarp piemenų, vaikų, ar tarp suaugusių? 
Jonas Barauskas: Žinot, čia tarp suaugusių buvo. Kai bus išjungta, aš papasakosiu 
daugiau (išjungtas įrašas). 
Alicija Žukauskaitė: Kai bus išjungta, tai jūs galite ir nepasakoti, dėl to, kad tas jau 
niekam nebus reikalinga. Reikalinga, kai tas gali išlikti kaip istorija. 
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Jonas Barauskas: Matot, tai, kad reikia pasakoti, tai nei nusikaltimas, nei nieko, bet žinot 
– tai pachabiškas elgesys, ir nesinori, kad kas klausytų ar girdėtų. 
Alicija Žukauskaitė: Aš nesupratau su ta raganaite. Pas ją atvažiuodavo moterys, taip? Ko 
tos moterys atvažiuodavo, abortą darytis? 
Jonas Barauskas: Taip, taip. Vaistų duodavo. Jai sako, kad jaunikis nemyli... 
Alicija Žukauskaitė: Aišku, supratau. O sakot, išplaukdavo upėj ar ežere, tai ką – ji jas 
nunuodydavo? 
Jonas Barauskas: Kas ten žino... Tais laikais nebuvo kam gilintis. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, ar jūs matėte savo akimis, - grįžtu prie istorijos apie baraką, 
kaip Vilipolskas sušaudė tą spyną? 
Jonas Barauskas: Ne. Ne, nemačiau, bet pasakojo, kad žydai užsibarikadavo ir nesileido 
išvedami į sušaudymą, tai jis prišoko ir sušaudė tą užraktą, ir atidarė duris, ir pradėjo visi 
eiti laukan. 
Alicija Žukauskaitė: O jūs pats matėt tuos barakus ir kaip jie buvo uždaryti tuose 
barakuose? 
Jonas Barauskas: Ne, aš tik po kelių metų mačiau tuos pastatus. Tuo kartu ne. Ten gyvena 
mano pusbrolių vaikai Kasperavičiai, ir ant jų kolonijos (žemės) sušaudė viską, bet jie... 
Žinot, šeima baisiai sunkiai gyvenus. Vietiniai, kažkas paliudijo, kad numušė lėktuvą. O 
buvo du lėktuvai nukritę. Žmogus kalėjime ir mirė, ir šeimą visą – į Sibirą išvežė. Baisiai 
sunkiai gyveno. 
Alicija Žukauskaitė: O dabar jie yra, tie žmonės? 
Jonas Barauskas: Yra. 
Alicija Žukauskaitė: Jie gali papasakoti, jie matė tuos barakus, matė, kaip šaudė? 
Jonas Barauskas: Tai viską matė, bet jau nepapasakos nieko. 
Alicija Žukauskaitė: Gerai, mes pabandysime juos pakalbinti vėliau. 
Jonas Barauskas: Jonas guli kaip invalidas proto atžvilgiu, Vytautas irgi guli, nenušneka 
nieko. Ėjo, krito aukštielninkas ir galvą kai susitrenkė, ir viskas. O tas Jonas dirbo 
ryšiuose, ir reikėjo nuimt laidus. Tai atkirpo laidus ir su stulpu griuvo. Tai ant jo galvos 
lūžo stulpas per pusę. 
Alicija Žukauskaitė: Supratau, žmonės jau nebegalės šito papasakoti. Sakykit, ar jūs pats 
matėt, kaip žydus varė į šaudymo vietą? 
Jonas Barauskas: Ne, nemačiau, nes, žinot, toli ir... 
Alicija Žukauskaitė: Kai vyko šaudymas, kai girdėjote, kad šaudo, ar jūs žinojote, kad čia 
žydus šaudo? 
Jonas Barauskas: Žinojom. 
Alicija Žukauskaitė: O iš kur jūs žinojot? 
Jonas Barauskas: Na tai žinot, kaip ankščiau, tai ta šnekta labai greit praeidavo. Labai 
greitai. Tas Viliposkis eidavo, tas Maikus pro mus, taigi jis kruvinas eidavo. Kruvinas 
eidavo. 
Alicija Žukauskaitė: O be Maikaus, ar kitus grįžtančius tekdavo matyt? 
Jonas Barauskas: Ne, pro mus niekas nėjo daugiau. 
Alicija Žukauskaitė: O kodėl to Maikaus žmona pas jus atsikraustė? 
Jonas Barauskas: Sudegė namas. Sudegė namas, tai ji su abiem mergaitėm, Birute ir 
Elena, gavo kambarėlį ir gyveno. O kiek laiko gyveno, tai nepasakysiu, bet nemažai 
gyveno.  
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Alicija Žukauskaitė: Ar tas namas sudegė po to, kai buvo žydai sušaudyti, ar dar prieš 
tai? 
Jonas Barauskas: Gal kad po to. Kad tas Maikus eidavo pro mus namo. 
Alicija Žukauskaitė: O tai jie išsiskyrė ar ką? Kodėl Maikus pas jus neatsikraustė? 
Jonas Barauskas: Nežinau šito... Gal ji vėliau pas mus gyveno?.. Neatsimenu ir nieko 
negaliu pasakyti tiksliai. 
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