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Alicija Žukauslaitė: Pirmiausia norėjau paprašyti, kad prisistatytumėte. Koks yra jūsų 
vardas ir pavardė? 
Ona Jokymienė: Jokymienė Ona. 
Alicija Žukauskaitė: Kuriais metais esate gimusi? 
Ona Jokymienė: 1926. 
Alicija Žukauskaitė: Ir kur? 
Ona Jokymienė: Motiškių kaime, Seredžiaus apylinkėj, Kauno valsčiuj. 
Alicija Žukauskaitė: Kai prasidėjo karas, kai atėjo vokiečiai, kur jūs tada gyvenote? 
Ona Jokymienė: Čia pat gyvenau, šitam pačiam name. 
Alicija Žukauskaitė: Koks yra artimiausias miestelis nuo šio kaimo, kur mes dabar esam? 
Ona Jokymienė: Seredžius. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs dažnai būdavote Seredžiuje? 
Ona Jokymienė: Dažnai, čia tik 1,5 km. 
Alicija Žukauskaitė: Ar pasikeitė gyvenimas Seredžiuje, kai atėjo vokiečiai? 
Ona Jokymienė: Daug kas pasikeitė. Pradėjo vargšus žydus uždarinėti. Juos daugiausia 
pradėjo skriaust. Komunistus, komjaunuolius visokius pradėjo gaudyti, uždarinėti. 
Alicija Žukauskaitė: Į kur? 
Ona Jokymienė: Pirmiausia į miestelio daboklę, o paskiau išveža į Kauną, ir kur ten deda, 
sunku pasakyt. 
Alicija Žukauskaitė: Tai ar komunistus, ar žydus uždarė į daboklę? 
Ona Jokymienė: Ne, žydų į daboklę neuždarė, jiems tik prisiuvo žvaigždes ir liepė iš 
namų neišeit niekur, nevaikščiot. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs matėt, kaip veda į daboklę? 
Ona Jokymienė: Nemačiau. Mačiau, kad vargšai žydai vaikščiojo su geltonom 
žvaigždėm. 
Alicija Žukauskaitė: Ar daug buvo žydų Seredžiuje? 
Ona Jokymienė: Nežinau, skaičiaus negaliu pasakyt, bet kiekvienam name gyveno šeima. 
Ir dar buvo tokių, kur po dvi šeimas gyveno. 
Alicija Žukauskaitė: Tai ko daugiau buvo Seredžiuje, žydų ar lietuvių? 
Ona Jokymienė: Žydų. Lietuvių labai nedaug buvo, kokios dvi trys šeimos, kurios man 
žinomos buvo. Vieni parduotuvę turėjo, o kiti taip sau žmonės gyveno. 
Alicija Žukauskaitė: O tuos žydus ar pažinojote? 
Ona Jokymienė: Visus pažinojau. Gal nevisai visus, bet daugumą pažinojau. 
Alicija Žukauskaitė: Jūs pasakėt tokį žodį, - tuos žydus skriaudė. O kas juos skriaudė? 
Ona Jokymienė: Valdžia kai vokiečių užėjo, tai iš mūsų lietuvių uždėjo valdžią. Viršaitis 
buvo, visokie seniūnai. Ir tuos žydus skriaudė nemoku pasakyt kaip. Uždarė, neduoda 
niekur išeit, išvažiuot. Registravo ar neregistravo, nežinau, bet uždaryti visi savo 
namuose. 
Alicija žukauskaitė: Jūs matėt, kaip jie buvo savo namuose uždaryti? 
Ona Jokymienė: Kaip nemačiau, mačiau. 
Alicija Žukauskaitė: O iš kur jie maisto gaudavo? 
Ona Jokymienė: Aš nežinau. Mano mama nešdavo grietinę į Seredžių, pirkdavo jie, 
leisdavo jiems nusipirkt, o daugiau iš kur jie imdavo maisto, tai aš nežinau. 
Alicija Žukauskaitė: O kas paskui su jais atsitiko? 
Ona Jokymienė: Palaipsniui varė visus, varė ir galiausiai išvarė iš to miestelio. 
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Alicija Žukauskaitė: Varė į kur? 
Ona Jokymienė: O kas juos žino? Surikiuoja kokį būrį, iš Veliuonos atvaro ir varo į 
Vilkiją. Sako, kad ten daug varydavo ir šaudydavo ten. Duobės būdavo iškastos 
traktoriais. Kiek buvo, tiek išvarė visus. 
Alicija Žukauskaitė: Jūs sakot, mes matėm. Ką jūs matėt? 
Ona Jokymienė: Važiavom mes į Kauną, o juos varė per Vilkijos miestelį. Mes nežinom, 
kur varo. Mes su arkliais aplenkti negalim. Jie ėjo, ėjo pirma mūsų, mes palengva 
važiavom. Ir užsuko į tokį miškiuką (Kreso miškelis). Jie užsuko į tą miškelį, o mes 
pravažiavom tuo keliu tiesiai į Kauną. Pravažiavom kokią porą kilometrų ir išgirdom 
serijinį šaudymą. Na, sako, tuos vargšus žydelius šaudo. Tai tik tiek žinau. O kitus 
nemačiau, kaip šaudė. Ir tuos nemačiau, kaip šaudė, tik mačiau kaip varė. 
Alicija Žukauskaitė: Kai varė, kiek maždaug buvo tų žmonių? 
Ona Jokymienė: Galėjo būti apie 150, apie 200, nežinau, tik spėju. Jie buvo surikiuoti, 
bet nesilaikė tos rikiuotės, vaikus neša, seniai eina... Ai, geriau neprisimint ir nešnekėt. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jie buvo surikiuoti? 
Ona Jokymienė: Viena puse eina su šautuvais, kita puse eina, jie turi laikytis tos 
rikiuotės, nors kokia ten rikiuotė... 
Alicija Žukauskaitė: Ar girdėjot kokius nors balsus? 
Ona Jokymienė: Dejones girdėjom, nors ratai barška, kiek ten girdėsi. Mes nevažiavom 
arti, gal už kokių šimto metrų tiktai važiavom, kad jų nepasivytume. 
Alicija Žukauskaitė: O kiek buvo tų, kurie varė su šautuvais, kaip jūs sakote? 
Ona Jokymienė: Nežinau, iš kur juos atvarė, ar iš Seredžiaus, ar iš Vilkijos, ar iš 
Veliuonos, tik pamatėm prieš save rikiuotę einant. 
Alicija Žukauskaitė: O tie, kur su šautuvais buvo, ar jie turėjo kokias nors uniformas? 
Ona Jokymienė: Buvo daug civilių, buvo ir su uniformom. Kokios tos uniformos, aš 
nekreipiau dėmesio. Be abejo, vokiškos. Aš nežiūrėjau, bet daugiau civiliai ten buvo. 
Partizanai, kaip ten sako. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs pažinote ką nors iš tų, kurie varė? 
Ona Jokymienė: Ne, ne, nepažinau. Mes iš tolo tik matėm, per kokį 50 ar 100 metrų, 
arčiau mes nevažiavom ir nesivijom jų. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs žinojot, kas yra tie, kuriuos varo? Tie seniai, tie vaikai? 
Ona Jokymienė: Nieko nežinojau. Jei būtų iš Seredžiaus, tai aš pažinočiau. Mes arti 
nepriėjom, mes nežinom, ar jie iš Vilkijos, ar iš Seredžiaus. 
Alicija Žukauskaitė: Bet kas jie buvo, lietuviai, žydai? 
Ona Jokymienė: Žydai su tom užklijuotom etiketėm. Žydai. 
Alicija Žukauskaitė: Kiek laiko truko tas šaudymas? 
Ona Jokymienė: Mes pavažiavom kokius du tris kilometrus ir išgirdom šaudant toj pusėj, 
kur juos nuvarė. Susitikę žmonės sako, va, tuos žydus šaudo. Tie žmonės, kur stabtelėjom 
pasilsėt arkliams. 
Alicija Žukauskaitė: O tie žydai nešėsi kokius nors daiktus? 
Ona Jokymienė: Nemačiau, nesinešė. Vaikus tik mačiau kad nešėsi, turėjo mažiukus. 
Alicija Žukauskaitė: Kiek laiko truko šaudymas? 
Ona Jokymienė: Ką aš žinau, mes laikrodžio neturėjom. Gal pusvalandį, gal mažiau. 
Išgirdom, paskui nei klausėm, nei kreipėm dėmesį. 
Alicija Žukauskaitė: Jūs sakėt, varė civiliai partizanai. Kas jie tokie buvo? 

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.



Ona Jokymienė: Jie buvo iš tų pačių žmonių, tie partizanai. Susidėjo būriai kaip tų 
komunistų, taip ir tų partizanų. Katrie dirbt tingėjo, duonos dykos norėjo, tie buvo. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs Seredžiuje matydavote tuos partizanus? 
Ona Jokymienė: Matydavome. Baltą raištį ant rankos užsirišęs, žinai, kad partizanas, o 
kas jis toks, tai kas jį žino. 
Alicija Žukauskaitė: Ar buvo tokių partizanų, kuriuos jūs pažinojot? 
Ona Jokymienė: Kuriuos pažinojau, jau jų nėra gyvųjų tarpe. 
Alicija Žukauskaitė: O pavardes prisimenat? 
Ona Jokymienė: Neprisimenu. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jums yra tekę matyti, kaip tie partizanai Seredžiuje varė žydus ar 
darė ką nors? 
Ona Jokymienė: Turtą pardavinėdavo daugiausiai. Aš ne visą laiką būdavau Seredžiuje. 
Nueini į parduotuvę nusipirkti ko nors, tai kiek ten būni. O ką jie veikdavote partizanai, 
tai tvarką darydavo. Iš žydų namų susirišdavo paketus ir varžytines darydavo, turtą 
pardavinėdavo. 
Alicija Žukauskaitė: Ar matėt, kaip pardavinėjo? 
Ona Jokymienė: Mačiau, daug sykių mačiau, ne vieną sykį mačiau praeinant. Pamatysi, 
kur būrys žmonių stovi, iškelia skarmalų maišiuką, ir varžosi, - vienas tiek duoda, kitas 
tiek duoda. 
Alicija Žukauskaitė: O kurioj vietoj jie pardavinėdavo? 
Ona Jokymienė: Prie beveik kiekvieno namo, kol ištuštindavo tą namą. 
Alicija Žukauskaitė: O žmonės pirko? 
Ona Jokymienė: Visokių buvo. Kiti nė į tą pusę nežiūrėdavo, o kiti eidavo, pirkdavo tuos 
marmalus, visokius ten suvyniotus, neskalbtus... Eh... Kiti visai nekreipdavo dėmesio, o 
kiti eidavo išpirkdavo. 
Alicija Žukauskaitė: O jūsų šeima pirko? 
Ona Jokymienė: Ne, mes nepirkom, mums užteko savo, mes turėjom ką apsirengt ir 
pavalgyt turėjom, nes mes dirbom. 
Alicija Žukauskaitė: Na, o ten dar buvo baldai visokie. Kur tie daiktai dingo? 
Ona Jokymienė: Viską ištampė žmonės, tie patys žmonės ištampė viską. Niekur jie 
nedingo, niekas jų neišvežė, niekas jų nesudegino. Kai rusai užėjo, aš kontoroj už žydiško 
stalo rašiau. Sako, žydiškas stalas. 
Alicija Žukauskaitė: Jūs minėjote, kad pradžioje žydai buvo uždaryti namuose, kai 
motina grietinę nešdavo. Sakykit, ar buvo kokia nors sargyba prie namų, ar saugojo kas 
nors, kad jie neišeitų? 
Ona Jokymienė: Nemačiau. Juk jeigu pasakė, tai ir klausė ir be sargybos.  Iš kur ten 
pristatys prie kiekvieno namo tą sargybą. Aš taip galvoju. Jei įsakyta neišeit iš namų, 
vadinasi neišeit, turi klausyt. 
Alicija Žukauskaitė: Ar matėt, kaip žydus išvarė? 
Ona Jokymienė: Nemačiau, kad surinktų iš namų ir varytų. 
Alicija Žukauskaitė: Apie tas duobes. Iš kur jūs žinojote apie tas duobes? 
Ona Jokymienė: Žmonės pakelėje sakė, kad tam šilelyje iškastos traktorių tokios ištisinės 
duobės. Vietiniai gyventojai. Pakelėj ant plento mes sustojome pasilsėti. Tai tie žmonės 
sakė, kad tam šile iškasti kanalai, varo iš visur ir šaudo. Tiek iš vietinių žmonių žinojau, o 
aš nemačiau tų duobių, nėjom žiūrėti. 
Alicija Žukauskaitė: O tuos vietinius jūs susitikote po to, kai tą koloną varė, ar prieš tai? 

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.



Ona Jokymienė: Po to. Tą koloną nuvarė, arkliai sušilę, sustojom. Ten prie kelio žmonės 
gyvena, atėjo pas mus pašnekėt, kad šaudo. Mes sakom, matėm, kaip nuvarė visą koloną 
tų vargšelių žydų. Iš to žinojom, kad iškastos duobės, o kad šaudė, tai girdėjom. 
Alicija Žukauskaitė: O ką tie žmonės sakė, kas šaudo? 
Ona Jokymienė: Tai tie, kurie varė, tie ir šaudė. Ar tie partizanai, ar tie vokiečiai, kas ten 
žino, kas tokie varo juos. Baltaraiščiais vadindavo, nes ant rankovės baltas raištis, o ar jis 
vokietis, ar lietuvis, kas jį žino. Nekalbėjom. 
Alicija Žukauskaitė: O ką žmonės kalbėjo? 
Ona Jokymienė: Žmonės šlykštėdavosi tokiais veiksmais ir tokiais darbais. Padorūs 
žmonės labai apgailestaudavo. Sakydavo, ateis laikas, kai jie turės nukentėt. Taip ir buvo. 
Kai užėjo rusai, jie nukentėjo. 
Alicija Žukauskaitė: Sakot, baltaraiščiai buvo tie, kurie nenorėjo darbo dirbti? 
Ona Jokymienė: Taip, taip, taip. Vokiečių pakalikai. 
Alicija Žukauskaitė: Jie buvo vietiniai? Jie buvo lietuviai? 
Ona Jokymienė: Dauguma lietuviai. Vokiečiai tik komandas duodavo, o veikdavo 
lietuviai. 
Alicija Žukauskaitė: O tie lietuviai iš Seredžiaus, kur žmonės matė, kad jie baltaraiščiai, 
kurie turtą pardavinėjo, ar jie patys praturtėjo? 
Ona Jokymienė: Nieko jie nepraturtėjo, jie nusibizino visai. Kiek tie vokiečiai pabuvo? 
Visai neilgai, o kai rusai atėjo, į kalėjimus sukišo, ir viskas. Rusai, kai sužinojo, katrie 
šaudė, katrie veikėjai, ir 25, ir 20 metų nuteisė. Katrie spėjo išbėgt su vokiečiais, spėjo, o 
katrie nespėjo, atsiėmė čia. 
Alicija Žukauskaitė: Man yra žinomos pavardės... 
Ona Jokymienė: Neklauskit manęs pavardžių, aš sena, neatsimenu. 
Alicija Žukauskaitė: Aš žinau, kad buvo broliai Dapkai, buvo Kvietkauskas, buvo 
Paulauskas, o kokia nors kitas pavardes galėtumėte prisimint? 
Ona Jokymienė: Ne, neprisimenu, ne tas amžius. Paskui ateis ant kapų atsirevanšuot. 
Alicija Žukauskaitė: Kas ateis? Taigi jie jau nebegyvi? 
Ona Jokymienė: Neklauskit, nežinau. Aš iš karto sakiau, kad aš tų pavardžių neminėsiu. 
Užmiršau. 
Alicija Žukauskaitė: Baugu, ar ne? 
Ona Jokymienė: O ką jūs manot? Dar likę jų... Nepaskutiniai jie... Jeigu mes būtumėm 
tokie kvaili buvę, būtumėm lig dabar neišgyvenę. Būtumėm arba rusam papuolę, arba 
vokiečiams, nes vieni ateidavo naktį, kiti dieną. 
Alicija Žukauskaitė: Tai jūs manote, kad geriau patylėti? 
Ona Jokymienė: Geriau patylėt. Visokie eidavo per naktis ir per dienas. Išgyvent be 
kalėjimo iki dabar - tai menas. 
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