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Alicija Žukauskaitė: Pirmiausia norėjau, kad prisistatytumėte. Koks yra jūsų vardas ir 
pavardė? 
Ona Jačiunskienė: Ona Jačiunskienė. 
Alicija Žukauskaitė: Kuriais metais esate gimusi? 
Ona Jačiunskienė: 1923. 
Alicija Žukauskaitė: Ir kur? 
Ona Jačiunskienė: Punios miestelyje, Alytaus apskrityje. 
Alicija Žukauskaitė: Jei prisimenate, mes buvome pas jus atvažiavę, ir dabar grįžome, 
kad galėtumėme užrašyti jūsų prisiminimus apie nusikaltimus prieš taikius gyventojus, 
kurie buvo padaryti Antro pasaulinio karo metu. Sakykit, kai prasidėjo karas, kai atėjo 
vokiečiai, kur jūs gyvenote? 
Ona Jačiunskienė: Aš gyvenau čia pačiame centre, kur dabar yra bankas, Prienuose , ir 
dirbau Prienų alaus darykloje. 
Alicija Žukauskaitė: Kaip pasikeitė jūsų gyvenimas, kai prasidėjo karas? 
Ona Jačiunskienė: Iš vienos pusės, geriau pasikeitė. Labai geras direktorius buvo 
vokietis, labai darbininkus vertino, kurie gerai dirba, ir aš buvau didelėj pagarboj. 
Alicija Žukauskaitė: Tai čia jums asmeniškai, bet aš kalbu apie miestelio gyvenimą. 
Ona Jačiunskienė: O miestelio gyvenimas buvo toks, kad darbų nebuvo, kas kaip 
sugebėjo, tas taip gyveno. Davė maisto korteles visiems, kurie dirba ar nedirba. Davė. O 
mūsų šeimai nedavė kortelių. 
Alicija Žukauskaitė: Grįžkim prie nusikaltimų prieš taikius gyventojus. 
Ona Jačiunskienė: Pirmiausia vokiečiai, kareiviai, kai atvažiavo į miestelį su mašinom, su 
tankais, tai žydai pradėjo rėkt, verkt, o mes nežinojom, lietuviai, kodėl jie verkia. Paskui 
suėjo į butus ir užsidarė duris ir langines, ir niekur nėjo iš butų. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs šitą matėt? 
Ona Jačiunskienė: Aš šitą mačiau už tai, kad aš centre gyvenau. Einu į darbą, matau, kad 
visur uždarytos durys ir langai, langinės uždarytos, ir tyku. 
Alicija Žukauskaitė: Ar daug buvo centre žydų namų? 
Ona Jačiunskienė: Daug. Centre... beveik visas centras buvo žydų. Parduotuvės, žydų 
namai, visas centras buvo žydų. O man per tą centrą reikėjo eiti į darbą. Buvo alaus 
fabrikas čia už miesto, kur dabar autobusų stotis. Ir iš darbo pareinant žydų nebuvo 
matyti gatvėje visiškai. Paskui juos visus sukvietė į savivaldybę ir uždėjo jiems žvaigždes 
ir sakė, kad jie niekur neišeitų iš namų. Paskui jie suėję į butus labai verkė. Užsidarė 
duris, langines ir labai verkė, ir mes nežinojom, kas čia yra. Paskui sužinojom per 
žmones, pasakė, kad žydus šaudys; užtai jie verkė ir sėdėjo užsidarę duris ir langus. 
Paskui vokiečiai atidarė jiems duris, langus, ir lietuviams pasakė, kad ateitų, kad žydų 
daiktų duos visokių. Tai buvo išeiginė diena, gal sekmadienis, sekmadienį nedirbdavom, 
tai šitoj aikštėj susirinko daug žmonių. O mūsų namo langai buvo į aikštę. Žiūriu, kas čia 
yra. Aš išbėgau pažiūrėt. Žiūriu, atėjo vokiečių kareiviai, atidarė duris su šautuvų 
buožėm, langus, ir žmonėm sako, eikit ir imkit kas ką norit. Kai kurie ėjo ir ėmė, o kiti 
nėjo ir žiūrėjo. Aš stovėjau už tos minios ir žiūrėjau, kas čia bus. Paskui vokiečiai mato, 
kad kiti neima nieko, tai tie vokiečiai ėmė ar paduškas, ar kaldras iš tų žydų ir metė ant 
tos minios. Aš pasitraukiu toliau ir žiūriu, kas čia toliau bus, kas čia darosi. Taip paskui 
mėtė, mėtė tie vokiečiai ten visokius jų drabužius, o tie žydai verkė ir rėkė butuose. 
Vienas vokietukas pamatė, kad aš jauna mergaitė, stoviu toliau ir taip prastai apsirengusi, 
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bliuzelė naminė lininė ir sijonukas juodas. Tai jis nuėjo ir atnešė padušką naują naujutėlę, 
pūkų padušką. Sako, imkit. Kadangi aš mokiausi vokiečių kalbos, tai supratau. Sako, 
mergaite, paimkit. Sakau, ne, neimsiu. Tai kiti žmonės rankas ištiesė, duokit mums. Tai 
jis išsitraukė pistoletą, pasitraukit, šausiu. Tai tie pasitraukė. Jis man vėl kartoja, imkit tą 
padušką. Sakau, ne, neimsiu. Tai jis paėmė, išsitraukė peilį, perrėžė tą padušką ir ant tų 
visų žmonių tuos pūkus paleido, tą padušką trenkė... Aš pasitraukiau toliau. Jie paskui ėjo 
į kitus butus. Paskui parėjau namo ir papasakojau saviškiams, kas darosi. Tai maniškiai 
sėdėjo kambary, niekas nėjo niekur. Paskui už kelių dienų buvo parašyta vokiečių, kad 
niekas neduotų žydams maisto. Kurie duosit maistą, būsit sušaudyti. 
Alicija Žukauskaitė: Kur tai buvo parašyta? 
Ona Jačiunskienė: Kur aikštė, tai ant medžių prilipdyta. Buvo ir skelbimų lenta, ant tos 
lentos parašyta: niekas neduokit žydams maisto. 
Alicija Žukauskaitė: Kokia kalba buvo parašyta? 
Ona Jačiunskienė: Lietuviškai. Jeigu duosit žydams maistą, tai būsit sušaudyti. Aš turėjau 
pažįstamų žydų, labai gerų, bet bijojau, kad nesušaudytų mano šeimos. Tai paskui jie 
sušaukė žydus vyrus į miesto valdybą, liepė pasiimt kastuvus, veš į darbus. Ten laukė 
mašinos ir vokiečių kareiviai, juos susodino į mašinas ir išvežė. Ir buvo girdėt kalbos, kad 
juos ne į darbus išvežė. Negrįžo tie žydai. Juos išvežė į IX Fortą ir juos ten šaudė. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs matėte tas mašinas? 
Ona Jačiunskienė: Tas mašinas mačiau. Neprisimenu, kur ėjau, prie savivaldybės stovėjo 
mašinos, vokiečių kareiviai. Prie savivaldybės juos su kastuvais visus į mašiną, ir 
vokiečių kareiviai susėdo ant kampų su kulkosvaidžiais ir išvežė iš Prienų. 
Alicija Žukauskaitė: Ar matėt, kaip išvažiavo? 
Ona Jačiunskienė: Mačiau, kaip iš to kiemo išvažiavo. 
Alicija Žukauskaitė: O kiek buvo tų mašinų? 
Ona Jačiunskienė: Aš neskaičiavau, žinot, nes baisu buvo, nežinai, nė kas darosi. 
Alicija Žukauskaitė: Ar viena, ar daugiau? 
Ona Jačiunskienė: Kelios mašinos buvo. Visus jaunus stiprius vyrus suėmė. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs galėjote atpažinti tuos vyrus? 
Ona Jačiunskienė: Aš vyrų nepažinojau gerai, tik iš matymo aš juos žinojau. Ir buvo 
vienas žydukas, jis buvo persikrikštijęs į lietuvį; tai jį paleido, lietuviai pasakė, kad jis 
katalikas, kad jis lietuvis, ir jį paleido. Tą gerai pažinojau. 
Alicija Žukauskaitė: Ar matėt, kad paleido, ar žmonės kalbėjo? 
Ona Jačiunskienė: Nemačiau, žmonės kalbėjo, ir paskui mačiau, kad jis vaikščiojo gatve 
be žvaigždės, be nieko, vaikščiojo laisvai ir išbuvo visą laiką, kol buvo vokiečiai. O kai 
vokiečiai išėjo, jis labai pergyveno, kad visus sušaudė, paėmė ir pats nusišovė iš 
pergyvenimo. 
Alicija Žukauskaitė: Koks jo vardas ir pavardė, ar prisimenate? 
Ona Jačiunskienė: Ne, dabar neprisimenu. Aš žinojau jo ir vardą, ir pavardę. Pamiršau. 
Tai jis paskui nusišovė pats.  
Alicija Žukauskaitė: Tai jūs matėt, kaip tos mašinos išvažiavo. Ir toliau kas buvo? 
Ona Jačiunskienė: Paskui, kada vyrus išvežė, tada ėjo į namus vokiečiai su lietuviais, ir 
lietuviai kai kurie ėjo, bet aš nepažinojau tų lietuvių, tik iš matymo žinojau. Vokiečiai 
juos iš namų visus surinko, liepė eit į savivaldybę. Paskui dar ėjo, tikrino, ar namuose 
nelikę. Tai kai kuriuos dar rado namuose, maži vaikai ar invalidai kokie, tai juos visus 
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surinko ir vedė šita didele gatve. Savivaldybė buvo pačiam gale šitos gatvės. Pulkeliai 
tokie, dešimt žmonių, dvylika, penkiolika, - tai juos vedė į savivaldybę. 
Alicija Žukauskaitė: Kas juos vedė į savivaldybę? 
Ona Jačiunskienė: Vokiečiai su ginklais. Tai jie suėjo į tą savivaldybę ir paskui mašinos 
juos išvežė į karinį dalinį už miesto. Karinis dalinys už miesto buvo. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs matėt, kaiptos mašinos išvežė į karinį dalinį? 
Ona Jačiunskienė: Tai kai į dalinį, aš nemačiau, nes aš buvau darbe. Tik žmonės sakė, 
kad tuos žydus nuvežė į karinį dalinį; senelius, moteris, vaikus, ir ten juos laikė kariniame 
dalinyje. Rusų belaisvius ir žydus. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, kai juos varė gatve, ar jūs matėt? 
Ona Jačiunskienė: Kai varė į savivaldybę, mačiau. 
Alicija Žukauskaitė: Papasakokite, kaip atrodė tie žmonės.Ar jie nešėsi ką nors? 
Ona Jačiunskienė: Nieko nesinešė, nieko neėmė, jie tik ėjo gatve ir labai verkė. Labai 
verkė. Tai aš paskui netoli savivaldybės, kai jie suėjo, aš bėgau namo, negalėjau žiūrėt, 
jie labai verkė, eidami gatve. 
Alicija Žukauskaitė: O tie lietuviai ir vokiečiai, sakėt, rinko iš namų. Ar jūs matėt, kaip 
rinko? 
Ona Jačiunskienė: Nemačiau, kaip iš namų, tik mačiau, kaip ant gatvės surinko. Jie į 
visus namus ėjo, tai aš nebėgiosiu. Tik mačiau, kaip ant gatvės stovėjo, jau jų surinkę 
pulkelius į savivaldybę varė. 
Alicija Žukauskaitė: O iš kur jūs žinot, kad lietuviai rinko? Sakot, pažinojau iš matymo? 
Ona Jačiunskienė: Ėjo keli su vokiečiais. Vokiečiai juk nežino, kuriam name žydai 
gyvena. Tai jei ėjo ir parodė, - čia žydas, čia žydas. Tas pats, kaip rusai ėjo su lietuviais 
komjaunuoliais, ir tie lietuviai parodė, kuriuos reikia išvežt. 
Alicija Žukauskaitė: O tie lietuviai, ar jie buvo su uniformom, be uniformų? Kaip jie 
buvo apsirengę? 
Ona Jačiunskienė: Be uniformų. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jie turėjo kokius nors išskirtinius ženklus? 
Ona Jačiunskienė: Ne. 
Alicija Žukauskaitė: O ginklus ar jie turėjo? 
Ona Jačiunskienė: Neturėjo, nemačiau. Vokiečiai turėjo ginklus. O matyt, ėjo ir rodė, kur 
žydai gyvena. Tai paskui mačiau, kad ėjo tokie pulkeliai vaikų, moterų, senelių. Tai ėjo ir 
labai verkė. Tai aš negalėjau žiūrėt, ir paskui parėjau į namus ir papasakojau. Sakau, kaip 
baisu gatvėj, neikit į gatvę. Niekas nėjo. Tai juos visus surinko ir išvežė į karinį dalinį. 
Tai mašinos, mašinos... Čia karinio plento šaka ir Kauno šaka. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs matėt tas mašinas? 
Ona Jačiunskienė: Aš mačiau tas mašinas, kaip juos susodino. Vokiečiai stovėjo. Juos 
susodino, jie sėdėjo mašinose, jiems liepė sėst visiems. Ir jie visi susėdo. O vokiečiai 
stovėjo ant kampų mašinos su kulkosvaidžiais. 
Alicija Žukauskaitė: Ar čia jūs matėte jaunus vyrus, ar jūs kalbate apie moteris, senelius 
ir vaikus? 
Ona Jačiunskienė: Apie tuos senelius, o kaip surinko vyrus, aš nemačiau. Aš tik mačiau, 
kaip prie savivaldybės jie sėdo į mašinas su kastuvais, ba juos vežė neva į darbus. 
Alicija Žukauskaitė: Tai jūs matėte moteris, vaikus ir senelius ? 
Ona Jačiunskienė: Gatvėje kai juos varė, kaip susodino į mašinas. Ir vyrus susodino į 
mašinas, liepė sėdėt, o vokiečiai ant kampų su ginklais, ir moterys su vaikais, liepė sėst, 
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susodino. Susodino visus, o jie stovėjo ant kampų vokiečiai, kad nepabėgtų. Tai paskui 
girdėt buvo, kad juos nuvežė į karinį dalinį. O paskui po kiek laiko mano brolis, kuris 
nedirbo niekur, bet paauglys, jam tik aštuoniolika metų buvo, ar septyniolika; tai milicija 
atėjo, šalia mūsų buvo milicijos punktas, tai atėjo, liepė jam keltis, rengtis ir eiti. Tai kur? 
Į darbą. Ir išsivedė jį. Į kokį darbą, nežinom, bet jis po darbo apie septintą vakaro grįžo. 
Sakom, į kokį darbą tave vežė? Sako, į kareivines. Žydai ir vokiečių belaisviai kariniame 
dalinyje. Tai mums liepė dirbt, kasdieną ateit jau į darbą patiems. Mano brolis eidavo 
kasdien. Kadangi mums kortelių nedavė, tai nešė iš namų, - aš kepiau duoną ir kiaulę 
laikiau, tai nešė lašinius ir duoną. Eina į darbą ir pasislėpęs neša lašinius ir duoną. Aš 
žiūriu, kad žymiai mažėja duona ir lašiniai. Sakau, kur tu dedi, tu čia imi? Sako, nebark 
manęs, aš nešu. Žydai verkia, rusai belaisviai verkia, prašo valgyt. Jie iš šiukšlyno renka 
bulvių lupenas ir valgo. Tai aš, sako, atpjaunu lašinių ir nešu. Tai aš sakau, kai tave 
pastebės, tai mus visus sušaudys, matei, skelbimai yra. Sako, aš saugojuosi, kad 
nematytų, pasislepiu po rūbais duonos ir lašinių. Sakau, nebarsiu. Aš viena dirbau ir 
jiems visiems uždirbau, tai aš buvau kaip šeimos galva. Tai jis sako, nebark manęs, aš 
negaliu į juos žiūrėt, man jų labai gaila, jie verkia, prašo valgyt. Tai aš jiems nešu. Sakau, 
nešk, tik saugokis. Sako, mes žinom, yra du šnipai, kurie seka, kad jiems nepaduotų 
maisto. Sakau, saugokis. Sako, ir kiti lietuviai, vyrai, atneša maisto, duoda, bet kad 
nepastebėtų. Ir mano brolį pastebėjo tas šnipas ir pranešė milicijai, kad jis neša maistą iš 
namų. Tada atėjo rytą anksti du milicininkai, o jis dar miegojo. Tai liepė kelt, apsirengt ir 
eiti su jais. Tai mes kaip tie žydai labai verkėm, klausėm, kur, sako, vėliau sužinosit. 
Alicija Žukauskaitė: O tie policininkai ar milicininkai kokia kalba kalbėjo? 
Ona Jačiunskienė: Lietuviai. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs juos pažinojot? 
Ona Jačiunskienė: Pažinojau, ir pavardę žinojau. Tai buvo Akelaitis, milicininkas, 
Malinauskas, va šitų Malinauskų diedukas. 
Alicija Žukauskaitė: Tai Akelaitis su Malinausku atėjo jūsų brolio areštuoti? 
Ona Jačiunskienė: Aš iš strioko neatsiminiau, ba kaip tie žydai verkėm visi, galvojom, 
kad sušaudyti veda. Jų ten buvo daugiau, tų milicininkų, bet aš kitų pavardžių 
neprisimenu. Ir jie išsivedė jį. Kažkas mums pasakė, kad visus tuos jaunus vyrus veš į 
Kauną, veš į frontą. O jis nė šaudyt nemokėjo. Ir mano draugės brolį paėmė. Tai aš 
nubėgau pas draugę, sakau, veš juos į frontą. Sakau, važiuojam į Kauną, į traukinių stotį. 
Pasiėmėm valgyt. Atvažiavom, o jie jau išvežti į frontą. Daugel metų nieko nežinojom. 
Mums nedavė kortelių, kai prašydavom kortelių, tai mamai sakydavo, jūsų sūnus nešė 
žydams maistą, tai jį už tai išvežėm į frontą. Nežinojom kokius du metus, mama labai 
verkė. Jį išvežė į frontą į pirmas linijas. Jis iš fronto su draugu bėgo. Bet draugas nutarė 
neieškoti rusų partizanų... 
Alicija Žukauskaitė: Atsiprašau, aš jus pertrauksiu, aną kartą jūs pasakojote, kad po to 
jūsų brolis pakliuvo į Liublino kalėjimą... 
Ona Jačiunskienė: Į Mogiliovo kalėjimą, iš kurio bėgo... Pakui į Liublino kalėjimą. 
Alicija Žukauskaitė: Bet jūs viso to nematėte, jūs tą sužinojote vėliau. O dabar grįžkim 
prie to, ką jūs matėt. Grįžkim prie to, kad tie žmonės buvo uždaryti kareivinėse. Kas 
paskui su jais atsitiko? 
Ona Jačiunskienė: Juos visus sušaudė. Vienas per kitą žmonės sužino. Sako, šiandien 
žydus šaudys. Aš galvoju, kaip čia pamatyt, ar iš tikrųjų šaudys. Tai aš nubėgau šita gatve 
ten ant kalno. Ten buvo toks krūmas. Tai aš po tuo krūmu atsiguliau iš baimės, kad 
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manęs nerastų, ir žiūriu į karinį dalinį. Žiūriu, kad iš karinio dalinio, iš vieno pastato veda 
pulką baltai apsirengusių žmonių už kareivinių į tokį pušynėlį, ir iš ten pasigirsta 
kulkosvaidžių salvės, ir krenta tie visi balti žmonės. Paskui atveda kitą grupę, ir vėl 
girdisi kulkosvaidis. Tu tu tu, šaudo, ir vėl krenta visi. Tai aš tada supratau, kad tikrai 
juos šaudo. Paskui pareinu į miestą, kai nustojo tas šaudymas, ir sako: dabar gaudys 
žmones gatvėse ir varys žydus užkast žydus sušaudytus. Tai aš perėjau namo, sakau, 
niekas neikit į gatvę, dabar varys žydus sušaudytus užkast. Ten galėjai numirt iš baimės. 
Paskui sakė, kad rado žmonių gatvėj ir nuvarė užkast tų žydų. Iškastos duobės, vien 
lavonai, reikia tik užkast juos. Tai užkasinėjo, nežinau, kas tokie, buvo nuvarytų, 
pasakojo vienas per kitą, kad užkasė tuos žydus, ir viskas. O už tą brolio maisto nešimą 
tai kortelių visą laiką nedavė, kol vokiečiai buvo. Sakė, jūs – banditų šeima, žydams 
brolis maistą nešė. 
Alicija Žukauskaitė: Tie, kurie užkasinėjo duobes, ar jie gavo už tai kokį nors atlygį? 
Ona Jačiunskienė: Aš nemačiau. 
Alicija Žukauskaitė: Kai jūs buvot ant to kalniuko, koks tai buvo paros laikas? Rytas, 
diena? 
Ona Jačiunskienė: Diena buvo, tik nežinau, prieš pietus ar po pietų. Vidurdienis. 
Alicija Žukauskaitė: Tam pulkelyje baltam, kaip jūs sakot, kiek galėjo būti žmonių? 
Ona Jačiunskienė: Ten mažiausiai dešimt žmonių, gal dvidešimt. 
Alicija Žukauskaitė: O koks atstumas galėjo būti tarp tos vietos, kur jūs gulėjote 
pasislėpusi, ir tos vietos, kur tie pulkeliai ėjo? 
Ona Jačiunskienė: Jei norit, pavažiuokim, matysite. 
Alicija Žukauskaitė: Jūs man pasakykite, kad aš galėčiau įsivaizduoti. 
Ona Jačiunskienė: Ten bus kokie du kilometrai. Nuo kalno buvo matyti tik baltai aprengti 
žmonės ir kulkosvaidžiai buvo girdėt. 
Alicija Žukauskaitė: Norit pasakyti, kad nuo kalno iki duobių buvo maždaug du 
kilometrai? 
Ona Jačiunskienė: Maždaug bus. Bet ten labai matyt, nes ten kalnas, o čia lyguma tokia, 
tai galėjai matyt. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs matėte pačias duobes? 
Ona Jačiunskienė: Ne, nebuvo matyt, nes ten pušynėlyje. Aš niekad nebuvau... Va, ateina 
į tą pušynėlį, iš to pušynėlio pasigirsta tie šūviai, ir krenta tie visi balti žmonės. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs matėt, kaip jie krenta? 
Ona Jačiunskienė: Nematyt, kaip krenta, nes toli, tik matyt, kad išnyksta ta grupė. Kai tik 
pasigirsta kulkosvaidžių šūviai, jie išnyksta. Reiškia, jie visi krenta. 
Alicija Žukauskaitė: Kiek maždaug tų grupių buvo, kol jūs ten gulėjote? 
Ona Jačiunskienė: Aš nebuvau iki pabaigos, bet kelias grupes mačiau. Kelios grupės 
buvo, paskui aš nuėjau, negalėjau iki pabaigos žiūrėt, nuėjau namo ir pasakiau, kokią 
baisybę mačiau, sakau, sušaudė žydus ten pušynėlyje už karinio dalinio. Buvo žydai 
atvažiavę, tai juos lietuviai buvo nuvedę į tą vietą, kur jų kapai. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, be šitų kulkosvaidžių šūvių, kai jūs buvot ant to kalno, ar 
dar girdėjosi kokie nors garsai? Balsai, komandos? 
Ona Jačiunskienė: Ne, negirdėt nei balsų, nei komandų, nes toli. Tik šūviai 
kulkosvaidžių, nei verkimas, rėkimas nieko nebuvo girdėt, nes toli. 
Alicija Žukauskaitė: O kai jūs grįžote į miestelį, ar miestelyje girdėjosi šaudymas? 
Ona Jačiunskienė: Ne, nebuvo jokio šaudymo. 

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: Ar miestelyje žmonės girdėjo šaudymą, ar tik nuo kalno girdėjote? 
Ona Jačiunskienė: Aš tik nuo kalno girdėjau. 
Alicija Žukauskaitė: Kiek laiko truko tas šaudymas, kai jūs buvote ant kalno? 
Ona Jačiunskienė: Tai aš ten kokią valandą ant to kalno gulėjau, o paskui nuėjau, 
negalėjau ten būt. O paskui, kai pasakė, kad varo užkast, namuose pasakiau, niekas 
neikit, varo užkast. Taigi baisu. 
Alicija Žukauskaitė: O ką žmonės kalbėjo? Kas šaudė? 
Ona Jačiunskienė: Kas, nežinau, lietuviai šaudė ar nešaudė, girdėjosi kulkosvaidžių 
tratėjimas. Važiavo vokiečiai. Tai čia ne lietuviai. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs matėt važiuojančius vokiečius į tą vietą? 
Ona Jačiunskienė: Į tą vietą nemačiau, bet jie važiavo per miestą. O čia atšaka Kauno ir 
karinio dalinio. 
Alicija Žukauskaitė: Tie vokiečiai, kurie važinėjo po miestą ir stovėjo tuose 
sunkvežimiuose, kokios spalvos buvo jų uniforma? 
Ona Jačiunskienė: Tamsiai žalia. Sako, kad esesininkai. Tamsiai žalia. 
Alicija Žukauskaitė: Gal kokius ženklus prisimenate ant kepurės? 
Ona Jačiunskienė: Ne, nepastebėjau, neatkreipiau dėmesio, tik ant diržų pas juos buvo 
užrašyta „Dievas su mumis“. 
Alicija Žukauskaitė: Ar po to šaudymo liko Prienuose žydų? 
Ona Jačiunskienė: Prienuose buvo žydukas likęs, kurį lietuviai išprašė iš vokiečių. Jis 
lietuvis, jis persikrikštijęs, jo nešaudykit. 
Alicija Žukauskaitė: O daugiau? 
Ona Jačiunskienė: O daugiau nebuvo. Tik tie, kurie pabėgę. Vieni Rusijoj pabėgę, kiti, 
sakė, net į Gruziją buvo pabėgę. Tai tie, kurie buvo iš pradžių išvažiavę. O kiti gaudavo 
laikraščius žydiškus, ir jie viską žinojo. Jie rusus sutiko su didele pagarba, kai atėjo rusai. 
Juos sveikino, gėles metė po tankais, ir džiaugėsi, kad dabar priešų nėra, juos apgins. Bet 
šitie staigiai bombardavo Alytų, užėmė rusų lėktuvus. Vokiečiai. Susėdo į rusų lėktuvus, 
rusai manė, kad ten jų lėktuvai. Tai kareiviai, kurie buvo pabėgę, sako: eto nashi/tai 
mūsiškiai, su žvaigždėm. O vokiečiai juos iš kulkosvaidžių. Ir aš buvau po ta ugnim 
papuolus. Tai laukuose rugiuose pasislėpiau. 
Alicija Žukauskaitė: Ar tas šaudymas Prienuose vyko vieną dieną? 
Ona Jačiunskienė: Vieną dieną, nes tuos vyrus išvežė. Gal kad nepasipriešintų. 
Alicija Žukauskaitė: O ką po to šaudymo žmonės kalbėjo, kokia nuotaika buvo? 
Ona Jačiunskienė: Bloga, labai visi pergyveno. O buvo tokių, kurie džiaugėsi, kad jie 
kokį skudurą gavo. O paskui mus, visus fabriko darbuotojus, mums pasakė: duodam 
laisvą dieną, eikit į žydų iškalą (sinagogą), duoda žydų drabužių, patalynės. Na, ir visi 
išėjom prie tos iškalos. Ten dalina. Kiekvienas, kas ateina, - ką tu nori? Tai paltą, tai 
padušką, tai patalynės. O aš paskutinė. Žiūrėjau, žiūrėjau, galvoju, aš nieko neimsiu. Mes 
gyvenom tada neturtingai, bet galvoju, nieko neimsiu, negalima šitokioje nelaimėje imti. 
Tai stovėjau ir žiūrėjau, kaip jie visi nešė. Dauguma. Kai kurie tik pažiūrėjo ir nuėjo, o 
kai kurie tai patenkinti nešė. O kiti tai nusiminę žiūrėjo, sako, sušaudytų žmonių 
negalima imti nieko. Ir aš sakau, neimsiu. Ir mes visi fabrike sugrįžę kalbėjom, kad 
neėmėm nieko. 
Alicija Žukauskaitė: O kas toj iškaloj dalino tuos daiktus? 
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Ona Jačiunskienė: Tai toks savivaldybėj dirbo, jau jis miręs, Baranauskas, jis dalino visus 
tuos rūbus ir dar kažkoks nepažystamas man vyras. O Baranauskas tai buvo vadas tų 
dalinimų. 
Alicija Žukauskaitė: Ar buvo kokia nors eilė, ar daug buvo norinčių paimti kažką? 
Ona Jačiunskienė: Norinčių buvo nemažai, bet ir nenorinčių nemažai. Fabrike buvo apie 
porą šimtų žmonių, visus išleido, eikit. Kiekvienam bile tik eit iš darbo. Tai visi ir ėjom. 
Alicija Žukauskaitė: Papasakokite, kokie daiktai ten buvo? 
Ona Jačiunskienė: Drabužiai, kostiumai, paltai, paduškos, patalai, - visokia apranga. 
Alicija Žukauskaitė: Ar buvo tarp tos aprangos apatinių rūbų? 
Ona Jačiunskienė: Ne, nebuvo. Tai juos su apatiniais rūbais, matyt, varė šaudyt, kad visi 
baltai apsirengę ėjo. Juos kai į mašiną vedė, jie buvo dar su viršutiniais rūbais, dar jie 
turėjo. Matyt, kai sušaudė, tada važiavo į namus su mašina ir rinko rūbus, patalynę, viską. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs matėt, kaip rinko tuos rūbus? 
Ona Jačiunskienė: Aš mačiau tik kaip vežė į iškalą. Kupina mašina rūbų. Ten, viduj, kas 
buvo nežinau, nėjau, nes man buvo baisu. 
Alicija Žukauskaitė: O kas atsitiko su žydų baldais? Namais? 
Ona Jačiunskienė: Namai tai liko, žmones sukėlė, kurie butų neturėjo. O baldai nežinau, 
kur dingo. Kur dėjo gerus baldu, nežinau. Buvo ir turtingų žydų. Nebuvo matyti, kur juos 
išvežė. 
Alicija Žukauskaitė: Aną kartą jūs sakėte, kad vyrams, aš tik nesupratau, kur, ar prie 
šaudymo, kad jiems davė kažkokio alkoholio. Iš kur jūs tą žinote? 
Ona Jačiunskienė: Pasakojo žmonės, kad tiems, kurie varė tuos žmones iš karinio dalinio 
į duobes... Buvo lietuvių, sargyba stovėjo, kad nepabėgtų. Tai vieną kažkas pažino, 
rusams pasakė, kad šitas šaudė žydus. Tai jį tardė, jis sako, aš nešaudžiau, aš tik ėjau 
sargybą. Jo žmona pasakė: mano vyras nešaudė, tik sargybą ėjo. Tai rusų kapitonas, kuris 
tardė, paklausė: ar paleidai nors vieną, kuris pro tave bėgo? Sako, ne. Tai tas sako, mes ir 
tavęs nepaleisim. Tai jis nuo tos dienos dingo kažkur, matyt, jį sušaudė. 
Alicija Žukauskaitė: O jūs pavardę jo prisimenate? 
Ona Jačiunskienė: Jančiauskas. 
Alicija Žukauskaitė: O iš kur jūs žinojote, kad jiems duodavo išgerti? 
Ona Jačiunskienė: Žmonės kalbėjo, kad tie kurie ėjo į sargybą, į šaudymą... Sakau, kaip 
jie galėjo eiti šaudyti? Sako, jiems davė išgert, ir jie ėjo. Taip žmonės vienas per kitą 
kalbėjo. 
Alicija Žukauskaitė: O bažnyčioje ką nors sakė kunigas per pamokslą apie tai, kas čia 
atsitiko? 
Ona Jačiunskienė: Nieko, tylėjo, matyt, bijojo vokiečių. Nieko nesakė. 
Alicija Žukauskaitė: Jūs minėjote, kad iš pradžių žydus vyrus sukvietė į savivaldybę. 
Kokiu būdu juos sukvietė? 
Ona Jačiunskienė: Pranešimus gal davė, nežinau, kad juos į darbus veš. Tai jie ėjo su 
lopetom. 
Alicija Žukauskaitė: Kokiu būdu jie gavo tuos pranešimus? 
Ona Jačiunskienė: Savivaldybė išrašo, o kas jiems išnešiojo, tai aš nežinau. 
Alicija Žukauskaitė: Dar norėjau patikslinti geografiją. Jūs buvote ant kalniuko, apačioje 
buvo kareivinės ir toliau miškelyje buvo duobė. Jūs sakėte, kad atstumas tarp jūsų ir 
duobių buvo 2 km. Koks atstumas buvo tarp jūsų ir kareivinių? 
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Ona Jačiunskienė: Jei tiesiai, tai gal nebūtų 2 km, bet keliu važiuojant... Tarp manęs ir 
kareivinių galėjo būti kilometras, ne daugiau. Bet nematyt nei žmonių veidų, nei verkimo, 
nei nieko. 
Alicija Žukauskaitė: O koks atstumas tarp kareivinių ir duobės? 
Ona Jačiunskienė: Tai tiesiai žiūrint gal pusė kilometro bus, gal nė tiek nebus. 
Alicija Žukauskaitė: Žodžiu, jie turėjo praeiti nepilną pusę kilometro. 
Ona Jačiunskienė: Maždaug. 
Alicija Žukauskaitį: O ką dirbo jūsų brolis tose kareivinėse, kokį darbą turėjo dirbti? 
Ona Jačiunskienė: Kažkokius remontus darė, pečius kūreno. O tie visi gal irgi vaikščiojo 
po teritoriją, nes jis matė, kaip jie iš šiukšlyno lupenas rinko, valgė. Sako, aš negalėjau 
žiūrėt, verkiau net. Nešiau valgyt. Tai paskui jis kalėjime buvo, jį karo lauko teismas teisė 
sušaudyt, tai prašė, kad nesušaudytų, nes jis pats dar nemoka šaudyti. Paskui jo 
pasigailėjo, tai 10 metų davė kalėjimo ir išvežė į Liublino kalėjimą. Liublino kalėjime per 
parą 3-4 žmonės mirdavo iš bado. Ištinsta ir miršta. Liublino kalėjime vokiečiai liepė 
pasirašyt, kas nori į pirmą frontą arba sėdėti, kiek priteista. Ir visi pasirašė į frontą, sako, 
geriau nušaus, negu mes čia visi mirsim iš bado. Tai juos į vagonus, užkalė vagonus. Bet 
vokiečiai traukėsi, tai juos išvežė į lagerį, matyt, žydų lageris, nes paruošti aptvėrimai, 
bokšteliai, vokiečių kareiviai. Tai juos laikė kaip žydus, ir nedavė nei gert, nei valgyt. Tai 
kai lietus lyja, jie išsikasa duobutę ir to vandens atsigeria. O kiti, kurie negalėjo tos 
duobukės išsikasti, tai mirė iš bado. Tai rytą ateina vokiečių kareiviai, lavonus surenka į 
mašinas ir veža. O mano brolis, kai juos vežė į lagerį... Juos išrikiavo ir liepė dėt visą 
maistą į vieną vietą. O mano brolis su draugu buvo pasiėmę duonos. Brolis sako, stokim 
paskutiniai, trupinkim tą duoną ir apsidėkim aplink save. Gal įsinešim kaip nors. 
Vokiečiai pačiupinėjo, o kai duona sutrupyta, nerado. Tai jie įsinešė į lagerį po kepaliuką 
duonos. Tai sako, naktį mes išsitraukiam po trupiniuką ir suvalgom. Taip mes išsilaikėm, 
kol užėjo rusai. Bet mes buvom tokie nusilpę, kad nepaėjom. Tai rusai mus už kojų, už 
pažastų ir įmeta į mašiną kaip malkas. Gyvi į vieną, negyvi į kitą mašiną. Atvežė į štabą, 
po trupučiuką davė valgyt, kad jie atsigautų, paskui, kai jie pradėjo kalbėt, davė 
dokumentus ir liepė važiuoti namo. Eit. Sako, mes nepaėjom, tai ėjom ant keturių. Jie 
buvo net prie Berlyno. Tai kai parėjo, tai čia visi rūbai buvo nuplyšę. Kai ėjom per 
Lenkiją, ten buvo tardymai. Jei žmonės sakydavo, kad jis rusas ar koks kitoks, tai juos 
nudurdavo. Brolis prisiminė, kad mūsų giminėj yra lenkų, ir pasakė, kad yra lenkas. Jo 
klausia, iš kokio miesto, tai tas pasakė pasienio miestelį. Klausia, ko taip blogai šneki 
lenkiškai. Tas sako, kad mes su lietuviais susimaišę. Tai paskui paleido, ir jis grįžo. O tuo 
tarpu mūsiškiai lietuviai įskundė, kad brolis miške su partizanais, ir mus užrašė išvežti į 
Sibirą. Vokiečių bijojom, kad nesušaudytų, dabar šitų... Aš jam liepiau eiti registruotis į 
saugumą. Ten sako: matot, kokie jūs esat lietuviai, vieni kitus skundžiat. 
Alicija Žukauskaitė: O paskui brolis normaliai dirbo? 
Ona Jačiunskienė: Pečius žmonėms statė. Tik pernai pasimirė. 
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