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Alicija Žukauskaitė: Pirmiausia norėčiau paprašyt, kad prisistatytumėt. Koks yra jūsų vardas 
ir pavardė? 
Petras Idas: Mano?  
Alicija Žukauskaitė: Taip. 
Petras Idas: Mano vardas Petras Idas. 
Alicija Žukauskaitė: Kuriais metais esate gimęs? 
Petras Idas: 1924. 
Alicija Žukauskaitė: Ir kur? 
Petras Idas: Rokiškio rajone, Rokiškio apskrity, Obelių valsčiuj, Mielonių kaime. 
Alicija Žukauskaitė: Jūsų kaimas nuo Obelių kokiame atstume maždaug buvo? 
Petras Idas: 10 km. 
Alicija Žukauskaitė: Kur jūs buvot, kai prasidėjo karas? 
Petras Idas: Namuose, ūkininkavau. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs žinojot, kad bus karas? 
Petras Idas: Kažkiek žinojom. Žmonės kalbėjo, kad bus karas, bus karas. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs ruošėtės kaip nors tam dalykui? 
Petras Idas: Ruošėmės. Ruošėmės... ir slėptuvę darėm. Sakom, bus karas, reikės kur pasislėpt, 
maistas paslėpt ir panašiai. Matot, prieš karą prasidėjo vežimas. Išvežė mūsų šaulių vadą, 
išvežė mokytoją Lapašinską ir jo žmoną, mokytoją. 
Alicija Žukauskaitė: Į kur išvežė? 
Petras Idas: Į Sibirą. Ir už savaitės, sekmadienio naktį prasidėjo... Labai smarkiai kalbėjo, kad 
bus karas. Ir žiūrėkit, kas yra. Prieš visai karą, vakare sutemus, atskrido du lėktuvai ant ežero 
Mėlynio, apsisuko ir nuskrido atgal į pietus. Tai žmonės sako, jau karas prasidėjo. Bet karas 
prasidėjo, matot, naktį, nakties metu apie 4 val. Ir mes nežinojom, kas čia vyksta, ar karas, ar 
kas. Lėktuvai masiškai ėjo į rytus. Masiškai lėktuvai skrido į rytus. Ir pranešė ten mūsų šaulys 
vienas, sako, karas prasidėjo. Sako, reikia organizuotis, Kriaunas, mūsų miestelį, užimt. 
Kriaunose labai rusų buvo daug. Stravai, Bobriškis, Stirniškis – ten vien rusai. Ten 
apsistodavo ir desantai rusų, kada vokietis buvo. 
Alicija Žukauskaitė: O ką tie rusų kaimai? Jie turėjo ką nors prieš nepriklausomą Lietuvą ar 
kaip? 
Petras Idas: Tai, matot, daugiausia komunistų buvo. Buvo ir ne komunistų, rusų, kurie 
neprisidėjo, rimtai neprisidėjo. Ar jie bijojo, ar ką, bet jie neprisidėjo. O buvo tokių, vat, 
Prėmas toksai... ir daugiau rusų. Veikė jie. 
Alicija Žukauskaitė: O lietuvių buvo, kurie buvo komunistai? 
Petras Idas: Buvo. Buvo Griškevičius Petras, mano metų, mes mokyklon sykiu ėjom. Jis 
tuojau pradėjo, kai užėjo sovietai keturiasdešimtais metais, jis pradėjo organizuoti 
komjaunimo organizaciją. Ir iš kažkur, kai užėjo rusai keturiasdešimtais metais, partorgas 
atvyko į Kriaunas ir pradėjo organizuot komunistų partiją, suprantat. Pašte pastatė komunistą 
vieną tokį... tokį... pamiršau jau jo pavardę. Ir žiūrėkit, kas – prie Kriaunų miestelio šliejosi 
dvaras. Ten žemė gera. Ir dvarą valdė vokietis baronas. Bet vokietis baronas, jis viską gi 
žinojo ir jautė. Jis prieš rusų užėjimą pasitraukė Vokietijon. Ir rusai kada užėjo, iš to dvaro, 
supranti, padarė tarybinį ūkį, vadino – sovchozas. Ir dar prijungė tokį dvarą, – Kamarauskų  
dvaras buvo toks, ir tą prijungė, ir jau padarė sovchozą. Ir žmones varė į darbą, ir prasidėjo 
jau komunizmas pilnas Kriaunose. 
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Alicija Žukauskaitė: Šaulys, kuris sakė, kad reikia organizuotis – gal jūs prisimenate jo 
pavardę? Kas jis toks? 
Petras Idas: Pupelis Jonas. 
Alicija Žukauskaitė: Tai buvo tas šaulys, kuris sakė, kad reikia organizuotis? 
Petras Idas: Jo. Jis buvo šaulių vado beveik pavaduotojas. O šaulių vadas pas mus buvo  ... 
Petras. 
Alicija Žukauskaitė: Kas toksai? 
Petras Idas: Vartibavičius Petras, Petras Vartibavičius, kitaip sakant – šaulių vadas buvo 
Kriaunų seniūnijos ar parapijos. 
Alicija Žukauskaitė: Gerai. Sakė, organizuotis. Ir jūs organizavotės? 
Petras Idas: Jo. Ir kada išvežė mokytoją ir šaulių vadą, – matot, nepasislėpė jis, ir išvežė, tai 
tada liko Sabaliauskas toks, labai vyras bajavas buvo, ir Pupelis, ir pradėjo organizuot visus 
vyrus, jaunus, kurie ukvatijo, kad ruoštis Kriaunas užimt, užtat, kad ten komunizmo buvo 
daug. Kai karas prasidėjo... karas vyko... ir 22-ą, 23-ią jau ankstų rytą pradėjom mes rinktis 
mūsų kaime pas tokį Juodinį svirne. Vyrų susirinko daug. 
Alicija Žukauskaitė: Kiek maždaug? 
Petras Idas: Apie 15 vyrų susirinko...  Čia pasakojimo nuėjimas toks... Matot, mes gyvenom 
pasiturinčiai. Ir Smetonos laikais pasiturinčiai gyvenusių žmonių buvo užregistruoti: vežimas 
ir arklys – geras, pakinktai geri ir vežimas geras, dažytos ienos, ant geležinių ašių ir priklausė 
karo komisariatui. Karui vykstant, gausi pranešimą, ir turi nuvaryt Rokiškin komisriatan šitą 
arklį, pakinkytą su ratais. 
Alicija Žukauskaitė: Atiduot? 
Petras Idas: Jo. Ne mūsų vienų, mūsų kaimas buvo toks pasiturintis. 
Alicija Žukauskaitė: Aš nesupratau – atiduoti rusams ar atiduoti vokiečiams? 
Petras Idas: Lietuviams! Jeigu karas prasidėtų – mobilizacija: ir vyrų, ir visko. 
Alicija Žukauskaitė: Tai jūs susirinkot visi... Ir ką jūs tada darėt? 
Petras Idas: Susirinkom, ir žiūrėkit. Susirinkom svirne. Pro langą – keliukas eina, antros eilės 
keliukas – ulyčia, medžiai... Žiūrim – mūsų seniūnas eina, nešioja pranešimus, kad, reiškia, 
varyt arklys reikia! Pakinkytas, varyt komisariatan, matot? O jau rusai, jau rusai gi, jau karas 
buvo prasidėjęs. 
Alicija Žukauskaitė: Tai tas seniūnas buvo rusų valdžia? 
Petras Idas: Rusų valdžios, jo, Kurhauzis Jonas. Ir tas Pupelis Jonas, kuris organizavo, jis 
nusitaikė ir norėjo nušaut jį. Bet šeimininkas, Juodinis, kai tvėrė jam už šautuvo! Sako, ką tu 
darai, kur mes jį dėsim, kai nušausi? O jis nešiojo pakvietimus, kad, reiškia, arklys pristatyt 
Rokiškin. Rokiškin – 25 km. 
Alicija Žukauskaitė: Tai ar pristatė kas nors arklį į Rokiškį? 
Petras Idas: Matot, kas yra... Aš dabar klausiu šitų vyrų ir šito Pupelio. Pupelis liko vyresniu, 
Kriaunose tai Sabaliauskas. Sakau, kas daryt su šituo arkliu? Kur dėt, paslėpt, kad neišvaryti? 
Jis sako, žinai, turėk namuos, – kada pulsim Kriaunas, tu važiuok į Kriaunas šituo arkliu, ir, 
sako, bus vežimas, ir, sako, jo tau nepaims, ir bus komunistams areštuotiems vežt, ir ... Taip 
aš ir padariau. Kada susirinkom, ir nutarėm apie 3-ią ar 4-ą val. po pietų Kriaunas užimt, 
supti Kriaunas iš šiaurės ir rytų. Aš šitą arklį pasikinkęs jau buvau, įsidėjau šautuvą – tėvas 
mano šautuvą turėjo, bet tuo metu sirgo labai, jis ir mirė greit... ir to Pupelio Jono – jis 
nenorėjo aiškiai aikštėj neštis ginklą – ir to Pupelio Jono ginklą vežiman, ir aš į Kriaunas. Kiti 
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vyrai išsiskleidę supo Kriaunas. Ir aš nuvažiavau į Kriaunas pas tokį Bernotą, ūkininką 
stambų, arklį pririšau prie tvarto. Ir šitie vyrai visi suėjo į Kriaunas jau. Ginklus pasiėmėm ir 
užėmėm Kriaunas. Sabaliauskas prisijungė, Tomas Sabaliauskas, jis – vyras bajavas labai 
buvo, žymus žmogus. Jis su Pupeliu tuojau sargybą išstatė Kriaunose. Ant kryžkelių, matot, 
Kriaunos: nuo Zarasų vieškelis ateina, nuo Rokiškio ir nuo Obelių. Tai visur sargybą išstatė 
po du. Griškevičių Petrą norėjom mes sučiupt, bet jis pabėgo. Va, Griškevičius Petras 
pabėgo, pabėgo partorgas, tiktai nepabėgo pašto viršininkas Žilinskas. 
Alicija Žukauskaitė: Ir ką jūs su juo darėt? 
Petras Idas: Nu, tai areštavo jį. Žmogus prašėsi, ir paleido jį. Ir paskui davė įsakymą 
Sabaliauskas... Ir paskui dar prisidėjo labai geras vyras, mokintas... kaip jo?.. Ilčiukas 
Povilas!  (Jis) Pas kleboną buvo už ūkvedį, - klebonas turėjo ūkį 30 ha, trobesiai labai šaunūs 
prie bažnyčios buvo.  Ir jis (Ilčiukas Povilas) ten ūkininkavo. Giminietis, žodžiu, jis nuo 
Užpalių čia kažkur buvo. Ir tas Ilčiukas ir Sabaliauskas ėmėsi vadovaut kaip reikiant, pasakė, 
kuriuos areštuot. Areštavo tokį  Idą Vincą, Podolskį Bronių, atrodo, paskiau rusus kelis 
areštavo. Prie daboklės pastatė tokį Palivaną, bajavą vyrą, – daboklė buvo Kriaunose. 
Alicija Žukauskaitė: O jūs pats ką nors areštavot? 
Petras Idas: Aš neareštavau nieko, tiktai sargybą mes ėjom po du. Matot, daboklėn atvaro – 
bajavas vyras buvo prie daboklės. O komunistai – biedni žmonės. Ir jie metėsi prie 
komunizmo, užtat, kad propaganda buvo, kad ,,viskas mūsų, visas turtas, buožių nebus‘‘... Ir, 
žinai, šitie biedniokai, jie – komunistėliai. Nu, tai juos areštavo, atvežė į Kriaunas daboklėn, 
nevežė jų Rokiškin, bet palupė galų gale ir paleido. Tai jie labai išsigando, žinoma, ir jie 
pradėjo kalbėt jau prieš komunizmą. 
Alicija Žukauskaitė: Iš kur jūs turėjot ginklus? 
Petras Idas: Mano tėvas, nežinau aš, iš kur turėjo. Tai šauliai gi – šauliai buvo visi ginkluoti. 
Visiems šauliams prie Smetonos buvo duoti šautuvai: čekoslovakiški, vokiški. 
Alicija Žukauskaitė: Jūs sakot – šauliai. Ar jie turėjo uniformas? 
Petras Idas: Turėjo. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jie buvo su uniformomis per tą sukilimą? 
Petras Idas: Buvo su uniformom ir be uniformų. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs turėjot kokius nors skiriamuosius ženklus? 
Petras Idas: Buvo tas raištis ant rankos. Buvo... ir vot, negaliu prisimint... D... A... trys raidės 
buvo ant raiščio. Aš turėjau raištį. Ir štai Utenos muziejaus Balys Jazevičius sako, padovanok, 
sako, šitą raištį – aš jį išlaikiau visą laiką. Tą raištį buvau paslėpęs. Paslėpiau aš namuose 
žemės planą iš šitą raištį. Karnizan tokian įkišau, ir jis išbuvo visą laiką. Išsiėmiau jį, 
išvažiuodamas iš kaimo. Ir muziejaus direktorius sako, padovanok tu mums šitą muziejui. Ir 
aš padovanojau. Jis jau, žinai, pageltęs, toksai parudavęs, senas... O planą tą turiu ir dabar. 
Alicija Žukauskaitė: O iš kur jūs gavot tuos raiščius? 
Petras Idas: Dirbo Sabaliausko sesuo. Barbute vadinom, Barbora, jinai dirbo. Tokios 
juostikės baltos ir raiščiai, po du raiščius: vienam gale – du raiščiai ir kitam. Uždeda ant 
rankos ir suriša čia va. Ir raidės trys. Praeitą savaitę buvo muziejaus direktorius, tai pamiršau 
paklaust, kur jis jį (raištį) padėjo. Visi turėjo raiščius, visi. 
Alicija Žukauslaitė: O tie, kurie buvo su šaulių uniformom, jie irgi nešiojo raištį? 
Petras Idas: Būtinai. 
Alicija Žukauskaitė: Kada jūs pirmą kartą vokiečius pamatėt? 
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Petras Idas: Matot, mes gyvenom netoli respublikinio vieškelio, tai mes vokiečius pamatėm... 
pamatėm mes juos 25-ą, atrodo... 23-ią – sukilimas.... tai ar 24-ą, ar 25-ą. Važiavo vieškeliu 
tankais. Ir kokius jie ginklus turėjo įdomius! Netoli visai Obelių, kokie 3 km – jie kažkokius, 
vokiečiai, turėjo liepsnosvaidžius – rusų kareiviai važiuoja mašinom, traukia į rytus. Tai jie 
(vokiečiai) kai duoda su tais liepsnosvaidžiais, tai mašinos dega. Tai kareiviai šoka iš mašinų 
ir bėga paežerin, – ten prie Obelių netoli ežeras yra, už ežero – miškas, Kuprių miškas. 
Plaukia per ežerą į tą miškan, supranti? O mašinos sudegė, liko tik metalo laužas. 
Alicija Žukauskaitė: O jūs matėt sudegusias tas mašinas? 
Petras Idas: Tai gulėjo ilgai šalia kelio. Ir kareiviai, kurie sudegė, buvo užkasti, prie mašinų 
griovy buvo užkasti. Paskui juos perlaidojo. 
Alicija Žukauskaitė: Na, gerai, pravažiavo vokiečių tankai. O kada pasirodė jų valdžia, su 
kuria jau jūs bendravot? 
Petras Idas: Matot, mano tėvelis mirė... mirė ar 8-ą liepos. Ir mes laidojom tėvelį mano. Ir kai 
tik palaidojom tėvelį, užsuko vokiečiai į Kriaunas. Tai jie užsuko ir užsuko, užtat, kad 
nuošalioj vietoj nuo vieškelio to. Tai pirmąsyk vokiečiai Kriaunose apsilankė. Bet jie tenai 
papietavo ką ir dviračiais, motociklais išvažiavo. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs juos kaip nors pasitikot? 
Petras Idas: Ne, ne, nepasitikom nieko... Jie vokiškai šneka... Mes tik žiūrėjom, kokia 
kariuomenė, ką jie valgė. Jie – kultūra, maistas švarus. Mes matėm ir rusus. Prieš 
pasitraukimą rusų kareiviai varė labai daug karvių. Iš kur jie varė juodmargių karvių? Varė 
nuo Zarasų, Obelių pusės. Prie ežero sustojo. Ir tie kareiviai tas karves ganė, kad jos 
neišsiskleistų. Ir virtuvė buvo, ir virė jie ten košę žirninę. Tai suėjo mūsų kaimo daug 
pasižiūrėt rusų kareivių. Kareiviai - prastai apsirengę, uniformos - blizgančios... Tada jie 
pabuvo ir pavakary su visom karvėm išsivarė į Obelių pusę, rusai... Dar žmonės saugojo 
daržus, kad karvės daržų neišmintų... 
Alicija Žukauskaitė: Kaip ilgai jūs buvot su baltais raiščiais?  
Petras Idas: Aš buvau iki... iki... iki birželio 29 d. Matot, ten buvo labai tvarka gera. Ten 
buvo, po du brolius buvo ir daugiau vyrų buvo sukilime... O, matot, liepos mėnuo jau -
birželio pabaiga, liepos pradžia. Aš vienas šeimoj buvau vyras. Buvo mano seserys trys, 
mama ir aš. Tai reikia šienaut – pats šienapjūtis. Tai, žinai, ten vadai visi paleido šienaut, 
kuriems reikėjo. Kai kuriuos pasiliko dar biškį, matot, bijojo, kad rusai negrįžtų. Ir, žiūrėkit, 
dar ką aš pamiršau... Mes kada Kriaunas užėmėm 23 d., visa sargyba vyko ant kryžkelių, ir 
Griškevičiaus mes kai nesučiupom, Petro, jis kaip tai paspruko. Jis atsidūrė Rusijoj, kažkur 
kolchoze. Jis kolchoze dirbo. Bet susiorganizavo desantininkų grupę kažkokią, ir Petras 
pakliuvo į desantinikus. Jis įsipraktikavo, ir jį Lietuvoj išmetė. 
Alicija Žukauskaitė: Bet jūs šito nematėt? 
Petras Idas: Šito nematėm. Žiūrėkit, kas yra. Kai mes Griškevičiaus Petro nesugavom, nieko, 
jis paspruko, tai mes nusprendėm, kad tikrai jis padarė tą... Kad 24 d. apie pietus dvi mašinos 
rusų kariuomenės nuo Rokiškio atvažiavo su kulkosvaidžiais į Kriaunas. Ir kurie buvo 
Rokiškio pusėj sargyboj, – toks Kazanavičius, Pagirys, paskiau Arsimavičius, atrodo, jie toj 
pusėj buvo ir jie, kai pamatė, kad kareivių atvažiuoja mašinos dvi, bėgo, bėgo  į rugius, jau 
rugiai gi buvo nemaži... Supranti? Ir juos nušovė. Ir atidengė ugnį mūsų Kriaunų centran, 
matė, kad čia vyrų daug. Tai mes tada – gerai, miškas netoli, Oklių miškas tenai – tai mes 
tada pasitraukėm miškan nuo šitų rusų kareivių, mat, dvi mašinos... 
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Alicija Žukauskaitė: Tai jūs su jais į atvirą kovą nestojot? 
Petras Idas: Stojom biškį... Bet kokie gi mūsų ginklai, jei kulkosvaidžiai?... Ir mūsų vadas 
Sabaliauskas, ir Ilčiukas liepė trauktis. Ir mes traukėmės, ir pasitraukėm miškan. Gerai, kad 
miškas buvo netoli. Šitie trys vyrai žuvo. Miške mes prabuvom pernakt, ir atėjo Sabaliausko 
sesuo Barbora, kuri gamino raiščius, nu, trafaretą tokį uždeda ir dažais labai gražiai padarė. 
Atėjo (Barbora), sako, rusų kareiviai išvažiavo Obelių pusėn. Tada mes vėl į Kriaunas. 
Kriaunose išbuvom iki 28-29 d., sargyba buvo, viskas... Ir paskiau paleido namo kai kuriuos. 
O iš Rokiškio prisiuntė du policininkus: Stankevičių, vardo neatsimenu, ir Kaupą. Bet jie, 
supranti, bijojo vieni policininkais būt Kriaunų miesčiuke. Tai dar atliko šaulių, augesnių 
vyrų jiems padėt tvarką palaikyt, - bijojo, kad neužpultų.  
Alicija Žukauskaitė: Kai tie vyrai, šauliai, pasiliko su Stankevičium ir Kaupu, ar jie buvo su 
baltais raiščiais vis dar? 
Petras Idas: Su raiščiais. 
Alicija Žukauskaitė: O ką jie darė? 
Petras Idas: Nu, patruliavo, patruliavo po miestą, daugiau žvalgėsi rusų pusėn – Stravų, 
Bobriškio, kad neužpultų. O ką galėjai žinot? Galėjo susiorganizuot, ir įvykt kautynės su 
komunistais. 
Alicija Žukauskaitė: Gal jų pavardes prisimenate? 
Petras Idas: Rusų? 
Alicija Žukauskaitė: Ne, ne... tų patruliuojančių šaulių pavardes. 
Petras Idas: A, šaulių...šaulių buvo... Tomas Sabaliauskas, Pupelis Jonas pasiliko, paskiau 
Balys Palivanas pasiliko ir Antanas Driskius pasiliko, dar ilgiau biškį buvo jis... daugiau, 
matot – senas laikas... 
Alicija Žukauskaitė: O Kriaunose ar buvo žydai? 
Petras Idas: Nebuvo nė vieno, anei vieno. Kriaunose buvo daboklė, trys parduotuvės buvo, 
paštas. 
Alicija Žukauskaitė: O Obeliuose? 
Petras Idas: Obeliuos žydų buvo labai daug. Obeliuos žydų buvo daug. Jie važinėdavo po 
kaimus, atvažiuodavo ir pas mus. Smetonos laikais vežiodavo adatų, pasūdų kokių nors, 
lėkščių ar ten stiklinių ir mainydavo ant ryzų, reiškia, ryzus senus surinkdavo... 
Alicija Žukauskaitė: Skudurus? 
Petras Idas: ...makulatūrą. Ir mokėdavo tai adatom, tai kokiom stiklinėm. Žydai buvo geri 
žydai. Žydai turėjo parduotuves Obeliuos, medžiagų parduotuvės buvo, buvo, žinai, 
importinių medžiagų – Visitas angliški, Bostonas, supranti. Žydai net patikėdavo 
išsimokėjimui. Tai, va – žydai... 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs pažinojot tuos Obelių žydus? 
Petras Idas: Tuo metu, kai man buvo 17 metų, tai pažinojau jau. Ir būdavo dar – atvažiuoja 
kartais mūsų kaiman ir pernakvodavo. Toks Menka... eee... ai, sunku, matot, žydų buvo daug, 
pavardės tokios sunkios, lietuviškai net mokėjo kalbėt... 
Alicija Žukauskaitė: Ir kas su jais atsitiko? 
Petras Idas: Juos gi areštavo. Surinko, areštavo. Kurie pabėgo – pabėgo, pasislėpė pas 
žmones, kurie bajavesni, jaunesni. O senesnius, tai visus areštavo. Antanašės yra miškas prie 
Obelių – ir sušaudė juos tenai.  
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs buvot nuėjęs į tą vietą, kur sušaudė? 
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Petras Idas: Nebuvau, nebuvau nė vieno sykio. Žiūrėkit, kas yra. Kai šaudė, - aš sakau nuo 
širdies, buvo klaikus dalykas. Mes kviečius pjovėm, kviečius pjovėm, seserys ima, į pėdus 
riša... ir šaudė, ir šaudė... rugpjūčio mėnesį turbūt šaudė žydus Obeliuose. Tai, įsivaizduokit, 
tiesiogia linija apie 9 km – Obeliai. Ir žinai, kas yra? Kai šaudė juos, tai mes nutirpom. Nors 
ir jauni buvom, ir seserys mano jaunos – tėvelis jau buvo pakavotas – tai mums plaukai 
stojosi ant galvos. Kai juos šaudė, iš pirmo pasigirdo baisus triukšmas, rėksmas – matot? – iš 
už kokių 8-9 km, o paskiau tik prapliupo šūviai. Mes nubalom – žinojom, kad ten žydus 
šaudo… 
Alicija Žukauskaitė: Kiek ilgai truko tas šaudymas? 
Petras Idas: Truko?.. Kokią valandą ar pusantros, ir viskas… 
Alicija Žukauskaitė: O iš kur jūs žinojot, kad ten žydus šaudo? 
Petras Idas: Žinojom. Bendrai ir iš žmonių tikrai žinojom, kad čia žydus šaudė. Ir pasakojo, 
kaip žydaukėlės, dvi jaunos merginos, supranti, vokiečių karininkams bučiavo kojas, kad jie 
nešautų. Tai vokietis... pistoletą išsitraukė ir nušovė jas jaunas, gražias... 
Alicija Žukauskaitė: O kas jums šitą pasakojo? 
Petras Idas: Pasakojo gal, kas matė? Nagi iš Obelių miesto, iš Obelių miesto pasakojo, taigi 
turėjom pažįstamų iš Obelių labai daug. Važiuojam turgun – ir arklį pasistatom, ir į butą gi 
užeinam. Toks Bakšys buvo, seniokas... 
Alicija Žukauskaitė: Tai ką tas Bakšys darė? 
Petras Idas: Jis pasakojo. Jis nedalyvavo prie žydų, nieko, bet pasakojo. 
Alicija Žukauskaitė: O pažinojot tokių, kur dalyvavo prie žydų? 
Petras Idas: Aš ne, nepažinojau. Tik žiūrėkit, kas yra. Kada žydus surinko visus, tai trobesiai 
liko tušti, tiesa? Ot, dabar leiskim, kad ir rusai vežė žmones – šeimininkus išvežė, paliko 
trobesiai tušti, liko ir rūbai, liko turtas, liko viskas. Tai ir žydų tas pats. Buvo labai daug, tai 
liko trobesiai tušti. Tai, žinai, žmonės, žinai, tuos drabužius ar ką nors rinko, rinko ir namo 
gal vežėsi. 
Alicija Žukauskaitė: O jūs matėt, kad kas nors vežtųsi žydų rūbus? 
Petras Idas: Bijau sakyti. Aš mačiau, bet tai - mūsų kaimo, mūsų kaimo labai fainas vyras, va, 
to Pupelio Jono brolis. 
Alicija Žukauskaitė: Koks jo vardas? 
Petras Idas: Albinas. Jis, supranti, jis po to viso paskiau buvo policijoj, vokiečių policijoj 
Obeliuose. Tai jis, aš pats mačiau, pavakary labai venzlą didelį drabužių vežė prisirišęs ant 
bagažo. Tai tuščios trobos, tai gal prisirinko ir vežėsi? 
Alicija Žukauskaitė: O tai buvo prieš šaudymą ar po šaudymo? 
Petras Idas: Po šaudymo, po šaudymo...  
Alicija Žukauskaitė: Ar jums yra tekę būti Obeliuose prieš tai, kai buvo sušaudyti žydai? Ar 
tekdavo būti Obeliuose? 
Petras Idas: Po?.. 
Alicija Žukauskaitė: Prieš sušaudymą. 
Petras Idas: Teko. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs matėt žydus prieš sušaudymą? 
Petras Idas: Nu, mačiau. Aš buvau kaip tik nuvažiavęs į Obelius, ten vienas žydas, atrodo, 
milą verpdavo, žinai, išaudžia, tai iš avių verpdavo. Tai aš nuvažiavau su dviračiu pasiimt to 
milo. Tai mačiau žydus. 

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: Ir kur jie buvo? Namuose? 
Petras Idas: Namuose dar. Matot, dar nebuvo vokietis užėjęs, dar nebuvo vokietis užėjęs, bet 
jau tuoj užėjo... 
Alicija Žukauskaitė: Bet jau karas buvo prasidėjęs? 
Petras Idas: Dar ne. 
Alicija Žukauskaitė: O aš turiu omeny, ar jūs matėt juos Obeliuose prieš sušaudymą, jau kai 
karas buvo prasidėjęs? Ar būdavot Obeliuose? 
Petras Idas: Ai, nebuvau. Jau tada buvo baisu, žinai, užtat, kad karas kai prasidėjo ir vokiečiai 
labai susidūrė su rusais netoli šito – Latvijoj Subata, yra miesčiukas – tai ten kautynės vyko, 
smarkios kautynės. Priešinosi rusai vokiečiams, bet vokiečiai nugalėjo. Rusai bėgo visi. 
Žinai, vokietis – priešaky žygiuoja į Rytus, o užpkaly – bėga rusai irgi į Rytus. Paskui, 
matosi, nespėja rusai trauktis pirma vokiečių.  Ir žinokit, kad komunistai visi, kiek aš žinau, 
va, čia toks vienas, dabar jau miręs, iš Dusetų toks Vilėniškis ir daug kitų, kabinosi. Rusų 
kariuomenė važiuoja mašinom į rytus ir civiliai žmonės, komunistai, kabinasi mašinos šitos, 
mašinas apkrauna. Tai net buvo tokių atvejų, kad patys rusų kareiviai šaudė šituos 
komunistus lietuvius, kad neperkrautų, nesikabintų mašinos, neperkrautų... 
Alicija Žukauskaitė: O jums yra tekę matyti tokias apsikabinėjusias mašinas? 
Petras Idas: Ne, ne, ne, Toli, klausyk, mums – 20 km. 
Alicija Žukauskaitė: Tai čia žmonės kalbėjo? 
Petras Idas: Žmonės, jo. Man pats Vilėniškis pasakoj. Sako, norėjau pasitraukt. Dusetose, 
Vilniaus g. nr. 21, gyveno, tai aš su juo susitikdavau. Tai jis sako, norėjau pabėgt, supranti, 
bet niekas neišėjo. Sakė, rusai šaudė, supranti, kad kabinosi prie mašinų, kad pasitrauktų. 
Alicija Žukauskaitė: O dabar grįžkim į tą Obelių istoriją. Sakėt, kad jūs pjovėt rugius, 
girdėjot šūvius... Ką po to kalbėjo žmonės? Ar kalbėjo ką nors žmonės po to? 
Petras Idas: Kalbėjo, kad Antanašėj į žydus šaudė, sušaudė... 
Alicija Žukauskaitė: O smulkiau pasakojo ką nors? Kokios kalbos ėjo, gandai kokie? 
Petras Idas: Nėjo... Žinai, visi žmonės buvo tokie išsigandę... Žinai – toks įvykis... žydų buvo 
daug... Pabėgo keletas, priglaudė žmonės vieną kitą kokį iš Obelių. Bet, vat, kas yra, 
nesigirdėjo, kad būtų grįžęs kas, žydas, po karo į Obelius. Vat, ir dabar įdomu, ar yra bent 
(vienas) žydas Obeliuose, ar nėr. O buvo daug. Ir turtingų žydų buvo. 
Alicija Žukauskaitė: O kas iš jūsų Kriaunų būrio važiavo į Rokiškį prie žydų? 
Petras Idas: Į Rokiškį prie žydų nevažiavo. Tiktai Rokiškin vežė komunistus, vežė tokius 
aršesnius, rusus, veikėjus. O taip tai dėl žydų nevažiavo. O komunistus perdavė Rokiškin 
turbūt vokiečiams. 
Alicija Žukauskaitė: O Sabaliauskas nevažiavo į Rokiškį? 
Petras Idas: Sabaliauskas? Nevažiavo. Jis tvarką darė Kriaunose. Joo.. Sabaliauskas, 
Ilčiukas... Ilčiukas paskutiniu laiku gyveno... gal kokie metai keturi, kaip jis mirė... rodos, 
aštuntų (1928 m.) gimimo ar devintų (1929 m.) jis buvo. Ir rusai, kai užėjo keturiasdešimt 
ketvirtais metais, šito Ilčiuko kaip ieškojo! Klausinėjo žmones, kaip jo ieškojo, ir vis tiktai jį 
surado kažkur. Negaliu pasakyt, kur jį surado, areštavo, ir jis 18 metų išbuvo lagery, 18 
metų… Sabaliauskas šitas – ištraukė jį iš bunkerio, ten kažkur Kriaunose buvo pasislėpęs – 
15 metų išbuvo katorgos! Vorkutoj. Aš buvau aštuntoj šachtoj, o Sabaliauskas buvo 9-10, ten 
dvi šachtos sujungtos buvo. Bet mes nebuvom susirišę, susirišt negalima. 
Alicija Žukauskaitė: O, sakykit, Izidorius Klabys buvo jūsų būry? 
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Petras Idas: Mūsų, mūsų, pas mane dar bunkery sėdėjo... 
Alicija Žukauskaitė: Ne, aš turiu omeny ne partizanų, o  Kriaunų būrį. Ar Klabys buvo 
Kriaunų būry? 
Petras Idas: Buvo... aš gerai ne... Matot, kai aš jaunas... Nuo manęs jis gyveno (už) 2 km, 
kitam kaime. Tai žiūrėk, kas yra. Jis sako, kad jis buvo Kriaunose, bet aš jo neįsidėmėjau. Ir 
aš gavau iš Palivano laišką, - tas Palivanas, va, lygiai metai, kaip mirė Kaune, dvidešimt 
trečių (1923 m.) gimimo, tas, kuris prie daboklės buvo Kriaunose, kur komunistus areštuotus 
atveždavo. Tai (jis) man atrašė laišką.  Mes ir telefonu šnekėdavom su juo, ir laiškų turiu aš 
jo. Sako, kaip jis (Klabys) nebuvo sukilime? Nei aš jam nieko sakiau, nei rašiau. Klabys, 
sako, buvau. Ir, žiūrėkit, kada mus svarstė Genocido tyrimo centras dėl kario savanorio 
statuso gavimo, ir reikėjo mums gyvenimo aprašymą parašyt, ir lagery kur buvai, ir reikėjo, 
kad pasirašytų du liudininkai. Aš Klabį paprašiau, sakau, Dzidori, tu man pasirašyk, sukilime, 
kad buvau. Nepasirašė! Aš, sako, nemačiau tavęs, va. Ir man jis nesirašė. Tai man pasirašė 
kiti. Moteris tokia pasirašė. Ji atnešdavo valgyt, o  mes su jos vyru sargyboj stovėjom rytų 
pusėj... 
Alicija Žukauskaitė: O Klabys man pasakojo tokį dalyką, kad jie buvo gavę pasiūlymų 
važiuot į Obelius, ir kad kai kurie sukilėliai važiavo į Obelius. 
Petras Idas: Žiūrėk, kas yra. Klabys ir paskiau Milaknis, stambus ūkininkas labai, energingas 
žmogus labai, turėjo du sūnus... Kažkas atsirado – ar iš mūsų sukilėlių, ar iš rusų – kad 
užfiksavo visus sukilėlius, kiek dalyvavo Kriaunose sukilėlių. Ir kada rusai užėjo 1944 m., tai 
tuoj ir pradėjo areštuot. Milaknį areštavo, Augaitį areštavo, Kralką Juozą areštavo, -
Sabaliauskas pabėgo, pasislėpė. Ir juos išvežė kažkur, sunaikino turbūt ar sušaudė, kad jie 
nebegrįžo. O mes, kai tas pradėjo vykt, mes miškan išėjom. 
Alicija Žukauskaitė: Tai gal juos ištrėmė į Sibirą? Ar juos sušaudė? 
Petras Idas: Juos kalėjiman nuvežė Rokiškin. Iš Rokiškio nuvežė gal Panevėžin ar į Vilnių, ir 
jie nebegrįžo nei vienas. 
Alicija Žukauskaitė: Aš suprantu. Man vis tik įdomu, ką minėjo Klabys. 
Petras Idas: Žiūrėkit, kas yra. Liko sūnūs, du sūnai liko šito Milaknio. Ir Milaknio sūnus 
vyresnis partizanavo. Ir pas mus bunkery buvo... Ir paskui, kai mus areštavo, sėdėjom 
kameroj vienoj, tai man Milaknio sūnus pasakojo, kad, sako, mano tėvas ir Klabys važiavo į 
Obelius apsaugai, saugot vaistinės, va. Šitai sakė Milaknio sūnus, mes kameroj sėdėjom, tai 
pasakojo. 
Alicija Žukauskaitė: Grįžkime mes prie Albino Pupelio. Jūs minėjote, kad matėte, kaip jis 
vežėsi ant dviračio didelį maišą kažkokių daiktų. 
Petras Idas: Mačiau, susirišęs marškon ir vežė. 
Alicija Žukauskaitė: Tai buvo dieną, ryte, vakare? 
Petras Idas: Vakare, vakare, visai prieš saulės sėdimą. 
Alicija Žukauskaitė: Ar tai buvo tą pačią dieną, kai žydus šaudė, ar kiek vėliau? 
Petras Idas: Vėliau... vėliau. 
Alicija Žukauskaitė: Ir kas ten galėjo būti tam ryšuly? 
Petras Idas: Drabužiai. Drabužiai. Matot... aš sakau, aš bijau, - yra gi vaikai, yra anūkai, kad 
man neatkeršytų. Aš tai sakau žodis žodin teisybę, ką aš mačiau. Tai žiūrėkit, kas yra. Tas 
parsivežė drabužius namo ir... Jie turėjo 16 ha žemės geros prie ežerų, prie Sartų ežero ir 
Mėlynio, - labai vieta graži, dabar jau nieko nebeliko, trobesių, nieko. Išnuomojo jie tą žemę, 
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vaikai... Tai, žiūrėkit, kas yra – nedirbo žemės! Tas Jonas Pupelis ir Albinas nedirbo. Būdavo, 
man Jonas sako: kaip nedirbt ir gerai gyvent? Baronas Kriaunose, kur turėjo dvarą, ten buvo 
ežeras Mėlynis to barono. Tai jis (Jonas) sako, reik nupirkt ežerą iš to barono, išnuomot, ir, 
sako, bus pinigų ir nereiks dirbt. O žemei dirbt samdydavo, samdydavo tokį Lukutką. Ar 
vardas jo toks?.. Lukutka ir Lukutka. Būdavo, ir pas mus ateina. Tarnavo pas tą Albiną 
Pupelį. Buvo tėvas senas ir su sūnai. Tai, suprantat, šitas Albinas policijon instojo, Obeliuose 
dirbo. Paskiau jį išsiuntė Vilniaus kraštan. Tai Vilniaus krašte jis susidūrė su Armija Krajova, 
ir buvo sužeistas. Tai, kai pagijo jis, ir rusai kaip užėjo keturiasdešimt ketvirtais metais, jis 
pasitraukė Vokietijon, iš Vokietijos – Australijon. Jis 1914 m. gimimo ir dabar jau miręs, 
seniai miręs. Ir, žiūrėkit, tas Lukutka pas mus ateidavo, apsipuošęs mėlynu kostiumu, žinai, 
tokiom eilytėm, žinai... Reiškia jam už darbą duodavo šitų rūbų. Tai šnekėjo gi žmonės... 
Užkasė, paslėpė tuos rūbus. Tai kažkoks atrado ir išsikasė, sako. Netgi šnekėdavo, kad, matai, 
svetimas turtas nenueina gerai.  
Alicija Žukauskaitė: Iš kur jūs supratot, kad to Lukutkos kostiumas – žydų kostiumas? 
Petras Idas: Nu, tai... žmonės šnekėdavo... ir, žinai, sakydavo ir aš sakydavau, na, Lukutka,  
apsipuošęs tu! Rusas jis, ardavo, dirbdavo. Ir žmonės gi, klausykit, nuo žmonių nepaslėpsi, 
tiesa? Sakydavo, kad žydų. O tuos drabužius buvo užkasęs. Bet kai jis (Pupelis Albinas) 
pasitraukė, atėjo kitas gyventojas, biednas toksai žmogus, atėjo gyventi jų namuose ir, sako, 
atrado tuos rūbus ir išsikasė, tai va. 
Alicija Žukauskaitė: O tas Lukutka?.. 
Petras Idas: 1944 m., kai rusai užėjo, ir aš, ir daug kitų šaukimus gavom armijon, rusų 
armijon. Tai mes išėjom miškan, o Lukutka išėjo armijon ir nebegrįžo. 
Alicija Žukauskaitė: O tas Lukutka tik pas jus į svečius ateidavo su žydiškais kostiumais, ar ir 
žemę ardavo su žydiškais rūbais? 
Petras Idas: Aš nežinau, ponia, kokias rūbais jis ardavo. Ardavo gi paprastai, bet išeiginėm 
dienom, sekmadieniais tai po kaimą, žinai – jaunas vyras...  
Alicija Žukauskaitė: Gal jis dar kokių daiktų turėjo, kokį laikrodį, ne? 
Petras Idas: Šito nemačiau, nesirodė. 
Alicija Žukauskaitė: Dar štai kas. Jūs sakot, bijot, bijot... Jūs kalbat apie Pupelį Joną, Pupelį 
Albiną ir jūs sakot, kad jūs bijot. O ko jūs iš tikrųjų bijot? Ko bijot? 
Petras Idas: Yra vaikai! Yra anūkai, yra Pupelio jauna žmona. Supranti, kada jis žuvo... Jis gi 
nepasitraukė niekur, Pupelis Jonas, jis gi kariuomenėn išėjo. Jis pagalvojo, kad blogai bus, 
neišsislapstys, tai jis ėjo kariuomenėn. Ir kariuomenėn kai jis ėjo, kailiniais apsirengęs, 
kalnierių užsistatęs, šaliką užsirišęs, kad jo nepažintų komunistai. Bet pažino. Žmona jį 
nuvežė Rokiškin išvažiuot jau Rosijon kariuomenėn, supranti, ir areštavo. Atsisveikino. O jis 
žmoną kokią turėjo – mano tikrą pusseserę! Vot. Už tai jis mane buvo ir šaulių organizacijon 
įtraukęs, tas Pupelis, – mes kaip ir giminės skaitėmės. Tai liko sūnus Jonas, Vilniuj dabar 
kažkur. 
Alicija Žukauskaitė: Na, ir ką? Ir ko čia bijot? 
Petras Idas: Klausykit... Jie gi sakys – kam tu pasakojai, kam tu pasakojai ant savų, ant 
savų?.. Man jie – giminės, tikra pusseserė buvo Pupelio žmona... 
Alicija Žukauskaitė: Bet jei jūs man nebūtumėt pasakęs, tai aš būčiau ir nežinojus, kad ji – 
jūsų pusseserė, ir niekas būtų nežinojęs. 
Petras Idas: Bet vis vien... O jei knygon? Neduok Dieve... 
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Alicija Žukauskaitė: Na, gerai. Bet ką jums gali padaryt be to, kad pasakys – negražu? 
Petras Idas: Sakys, kam tu išplepėjai?.. Aš tai teisybę sakau. Ir negerai darė... Gaila žydų 
tikrai... žinai, mažus vaikus visokius – ai, ai, ai... 
Alicija Žukauskaitė: Kaip jums atrodo, ar Pupelis Jonas buvo prikišęs nagus prie žydų? 
Petras Idas: Nebuvo. Jis – nebuvo. Jis prie vokiečių seniūnu buvo, o brolis tai policijoj buvo. 
Bet paskiau jį iškėlė Vilniaus kraštan, tai Vilniaus krašte jis susidūrė su Armija Krajova. Jį 
sužeidė... 
Alicija Žukauskaitė: Aš dabar nesuprantu – rūbus vežė Pupelis Jonas ar Pupelis Albinas? 
Petras Idas: Albinas, Albinas... 
Alicija Žukauskaitė: O Albinas ar buvo prikišęs nagus? 
Petras Idas: O ką aš?.. Nežinau, nežinau. Jūs įsivaizduokit – jūs mieste gyvenat, aš kaime, 
mūsų kaimas pasiturinčiai gyveno. Mūsų kaime 18 gyventojų buvo, tai 10 partizanų. Ir visus 
sugaudė. Tai mes šeši grįžom, keturi negrįžo. Ir išvežė 6 šeimas. Šeimas kai išvežė, tai liko 
tušti namai. Tai, žinai, kaip puolė šitie biedni, – biedni tai daugiausiai buvo komunistai, taigi 
tempė viską, tempė viską, ką rado, visokius ryzus, viską... Matot, kai vežė, net lašinių nedavė 
pasiimt, supranti?.. Liko gi viskas: gyvuliai, grūdai, viskas... prie sovietų... Tai, matot, kas? 
Tai ir čionai, supranti, tas Pupelis, jeigu žydų buvo dyki trobesiai Obeliuos, tai gal pasiėmė 
drabužių ir vežėsi, tiesa? 
Alicija Žukauskaitė: Tada rugiuose, kai jūs girdėjot šaudant, ar jūs girdėjot pavienius šūvius, 
ar jūs girdėjot serijas? 
Petras Idas: Ai-ai! Baisus triuškmas! Ale, matot, kas yra, – pirma rėksmas, baisus triukšmas ir 
rėksmas, o paskiau tiktai šūviai nuslopino tą rėksmą…šūviai, salvė… 
Alicija Žukauskaitė: Bet ar šūviai tokie šautuvų, ar automatiniai, kulkosvaidžių? 
Petras Idas: Turbūt kulkosvaidžių… ne pavieniai… kad ten buvo žžž..! Ai - ai! Žiaurus 
dalykas… Mes, žinai, išsigandom, kad ir mums toli. Žinojom, kad šaudys žydus Antanašėj… 
Alicija Žukauskaitė: Jūs sakot, kad žinojot… Kada atsirado ta mintis, kad šaudys žydus, tas 
gandas, kada jis atsirado? 
Petras Idas: Niekas nežinojo, niekas nešnekėjo, kad šaudys žydus. Staigiai ten juos nuvarė, ir 
buvo duobė iškasta – nuo žmonių nepaslėpsi vietinių… Čia, sako, sustato prie duobės, nuvaro 
serijom, sukrenta, dar, sako, kitas ir kruta, kalkių užpila ir - kitus… Žiaurus dalykas, čia 
žmogus gali išprotėti, tokį vaizdą matydamas… 
Alicija Žukauskaitė: O tarp sukilėlių, prieš sukilimą ar prasidėjus sukilimui, ar buvo kokių 
nors kalbų, kad kažkaip reikia žydus išvaryt? 
Petras Idas: Nė kokių kalbų, nė kokių kalbų, tikrai ne. Tiktai saugojo žmonės savo turtą, 
Antras dalykas, patikėjo vokiečiais, - vokiečiai išgelbėjo nuo vežimo, matot… 
Alicija Žukauskaitė: Ar kalbėjo, kad vokiečiai duos nepriklausomybę? 
Petras Idas: Kaip ir kalbėjo… bet už kelių savaičių viską perėmė, ir Rokiškį vokiečiai 
perėmė… ir Kaune tas pats, žodžiu, panaikino…  
  

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.




