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Alicija Žukauskaitė: Pirmiausia norėjau paprašyti, kad prisistatytumėte. Koks jūsų vardas 
ir pavardė? 
Vytautas Pangonis: Pangonis Vytautas. 
Alicija Žukauskaitė: Kuriais metais esate gimęs? 
Vytautas Pangonis: 1927. 
Alicija Žukauskaitė: Ir kur? 
Vytautas Pangonis: Balbieriškyje. 
Alicija Žukauskaitė: Dabar esame Balbieriškyje, tai jūs visą gyvenimą čia gyvenate? 
Vytautas Pangonis: Beveik visą. Dirbau Vilniuj, Kaune, Marijampolėj, o dabar sugrįžau į 
Balbieriškį. 
Alicija Žukauskaitė: Kai aš buvau atvažiavusi prieš porą mėnesių, jūs pasakojote apie tai, 
kas atsitiko, kai prasidėjo karas. Pasakojote apie žydų likimą. Dabar aš atvažiavau, kad 
užrašyčiau jūsų prisiminimus. Ar Balbieriškyje prieš karą gyveno daug žydų? 
Vytautas Pangonis: Kokie du tūkstančiai. Kai vokiečiai traukėsi, padegė miestelį. 
Ankščiau čia kiekvienas namas buvo žydelių. Parduotuvės buvo, restoranas; miestelis 
buvo gyvas, visi patenkinti buvo. Paskui užėjo vokiečiai ir pradėjo tuos žydelius knekcyt. 
Pirmiausia surinko vyrus ir išvarė į Prienus. Liko seneliai, vaikai, nedarbingi, tai juos va 
ant šito posūkio krovė į padvadas (vežimus) ir vežė į Marijampolę. Visi sakė, kad veš 
juos į Izraelį, veš traukiniais. O tie baltaraiščiai su ginklais ėjo ir saugojo juos. Na, ir 
išvarė per Gudelius tolyn, o tie su ginklais lydėjo, kad nepabėgtų. O vyrus naktį dieną 
ankščiau suėmė ir išvežė į Prienus. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs matėte, kaip vyrus suėmė? 
Vytautas Pangonis: Nemačiau, tai buvo nakties metu. O kai šeimas vežė, tai mačiau. Ant 
šito kampo surikiavo padvadas. Kurie pajėgė vaikščiot, tai tuos varė pėsčiom, senukai 
kokie, vaikai tai arkliais. Ūkininkai prievolę turėjo atvažiuot. Žydai toj mokykloj visi 
buvo suvaryti, paskui sodino į vežimus, mašinų tada nebuvo. Buvo, bet labai mažai. Na ir 
vežė juos į Marijampolę. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs matėte, kaip juos suvarė į mokyklą? 
Vytautas Pangonis: Naktį juos suvarė, nakties metu, kad jie nepabėgtų. Liepė pasiimti 
daiktus, kas galėjo. Vieną parą prabuvo, tada suruošė arklius su vežimais, susodino. 
Kurie gali eiti pėsti, tai tuos pėsčiom varė. Vežimai tokie ilgi buvo. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jie buvo su daiktais, ar jie turėjo daiktus? 
Vytautas Pangonis: Mažai ką turėjo, pundelius tokius, o visi daiktai liko namuose. 
Alicija Žukauskaitė: Ar tarp tų surinktų, tarp tų vežimuose ar matėt pažįstamų? 
Vytautas Pangonis: Čia Balbieriškyje visi pažįstami buvo. 
Alicija Žukauskaitė: Ar pavardes prisimenate? 
Vytautas Pangonis: Dzingulio šeima, paskui Jovelio šeima buvo, Škleriūtės buvo, paskui 
toks senukas Chaškelis, jis antrines žaliavas rinko. Daug tų pavardžių buvo, sunku 
prisimint. 
Alicija Žukauskaitė: Kaip jie atrodė? 
Vytautas Pangonis: Žmonės žinojo, kad gero nėra, nebus, nusiminę visi buvo, išbalę. 
Buvo ženklai ant krūtinės ir ant nugaros, buvo nurodymas, kad neitų šaligatviu, taigi, 
žmonės nujautė, kad gero nebus. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs žinojot, kas jų laukia? 
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Vytautas Pangonis: Jie patys sakydavo, kad juos veš į Izraelį traukiniais, o kad juos 
iššaudys, niekas nepagalvojo. Reiškia, jie važiuoja į savo kraštą. O paskui, kai sušaudė, 
niekas negalėjo pagalvot, kad juos šaudys. 
Alicija Žukauskaitė: Tai jie patys sakė, kad jie važiuoja į Izraelį, ar valdžia sakė, kad jie 
važiuoja į Izraelį? 
Vytautas Pangonis: Valdžia pasakojo. Tie, kurie lydėjo su ginklais padvadas, tai sakė, 
kad į Izraelį veš juos. 
Alicija Žukauskaitė: O kas buvo tie su ginklais? 
Vytautas Pangonis: Kaip čia juos pavadinti... Buvo tokie šauliai, nešauliai. Buvo tokių 
išgamų, kurie gavo ginklus, naktį važiavo, juos visus rinko į šitą raudoną mokyklą. 
Protingas žmogus neis, neužsiims tokiu darbu, o čia mat buvo tokių išgamų, ir vežė juos, 
sodino į vežimus, pasiimt maisto davė trims dienoms. O iki Marijampolės 50 km. 
Alicija Žukauskaitė: Tie su ginklais, ar jie buvo su uniformom? 
Vytautas Pangonis: Ne, civiliai. Ant rankų buvo balti raiščiai ir šautuvai, rūbai civiliai. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs juos pažinojote? 
Vytautas Pangonis: Pažinojau. 
Alicija Žukauskaitė: Pavardes prisimenate? 
Vytautas Pangonis: Buvo Baranauskai, juos vadino Ogrodnykai, paskui Giedraitis. Čia jų 
buvo gal 12. Kitų neprisimenu pavardžių. Simanaičiai buvo tokie... Čia buvo tokių 
išgamų, parsidavė tai valdžiai. Atsieit, tvarkos saugotojai. Tada buvo ir policijos, bet 
daugiausia varinėjo ir vežė civiliai. Tie policininkai nesikišo. 
Alicija Žukauskaitė: Ar vokiečių buvo mieste? 
Vytautas Pangonis: Ne, nebuvo, čia vokiečių nebuvo. 
Alicija Žukauskaitė: Kokiu metų laiku tai vyko? 
Vytautas Pangonis: Tai buvo gal liepos mėnuo. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs matėte, kaip tie žmonės su baltais raiščiais grįžo? 
Vytautas Pangonis: Ne, nemačiau. Kada jie grįžo, sunku pasakyt. O tos pastotės nuvežė į 
Marijampolę, iškrovė ir jos grįžo atgal naktį, tie vežimai. 
Alicija Žukauskaitė: Ar matėt, kaip grįžo tie vežimai? 
Vytautas Pangonis: Mačiau. Tušti. O žydeliai, keleiviai, buvo palikti Marijampolėj. 
Alicija Žukauskaitė: Ar ką nors pasakojo tie žmonės, kurie važnyčiojo tuos vežimus? 
Vytautas Pangonis: Pasakojo, sako, visi nusiminę, verkia tos moterys, sako, čia mus ant 
gero neveža. Gaila buvo tų žydelių, gerų buvo, mano tėvas su jais bendravo. Parduotuvių 
turėjo, restoranų. Mano tėvas amžinatilsį prekes veždavo į parduotuves du kartus per 
savaitę, - tai cukrų, tai druską, tai medų, tai kruopas, tai žibalą, tai vėl ką. Nuvažiuoja į 
Alytų, tų prekių pasikrauna, paskui išdalina parduotuvėse kur kas ką užsako. Savaitę du 
kartus važiuodavo į Alytų. 
Alicija Žukauskaitė: Sakėte, kad miestelyje gyveno apie du tūkstančius žydų. 
Vytautas Pangonis: Galėjo būti, su vaikais, su viskuo. 
Alicija Žukauskaitė: Kiek lietuvių gyveno? 
Vytautas Pangonis: Lietuvių ne tiek daug...Gal kokie 500. Namas prie namo buvo 
žydelių. Parduotuves laikė, tai restoraną, tai kepyklą turėjo, tai valgyklą kokią turėjo. 
Užeini, atsisėdi, pavalgai. Aš tai, žinoma, ne, mama gamindavo valgyt, aš buvau kokių 
penkiolikos metų. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykite, o kas atsitiko su žydų turtu? 
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Vytautas Pangonis: Na, kas? Kai juos paliko Marijampolėj, tos padvados grįžo, tai plėšė 
duris ir vežė (daiktus) į naujai pastatytą sinagogą. Tai į tą sinagogą viską vežė, tuos 
daiktus, drabužius, kokį baldą nugriebę geresnį. Suvežė. Paskui pradėjo (gal kai juos 
sušaudė ar kaip ten buvo) dalintis tą turtą. Pirmučiausia policijos viršininkas, vyresni 
šauliai kokie nors, tie, kurie rinko juos, vežė, lydėjo tą turtą dalinosi. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs matėte, kaip dalinosi tą turtą? 
Vytautas Pangonis: Vaikas buvau, laksčiau ir mačiau. Nelabai leido į vidų eit. Lakstėm ir 
matėm, kaip jie krovėsi vežimus ir vežėsi. 
Alicija Žukauskaitė: O kaip plėšė namus, atidarė duris, ar matėt? 
Vytautas Pangonis: Visą turtą vežė dienos metu. Raktų nėra, tai kokį laužtuvą užkišo, 
spyną nulupo, eidavo į vidų ir ten rinko. Drabužį kokį geresnį, paltą, baldą naujesnį, -  
į vežimus ir vežėsi. 
Alicija Žukauskaitė: Kas jie tokie buvo, kurie vežėsi? 
Vytautas Pangonis: Ką aš žinau? Juos vadino visus baltaraiščiais. Buvo tų, kurie vežė 
daiktus, kažkoks pirmininkas, tai dalino. Vienam sudėjo kokių nors baldų ar drabužių, tas 
išvažiavo, atvažiavo kitas, kitam pridėjo, taip po truputį naikino tuos daiktus. 
Alicija Žukauskaitė: O paprastiem žmonėm ar liko daiktų? 
Vytautas Pangonis: Kad ne, daugiausia tie visi... Kur senesnis buvo koks gyventojas, tai 
jie nelabai ką rasdavo, tik pinigų žiūrėdavo paslėpta. Tie, kurie dalyvavo, ėmė ir paltus 
gerus, ir drabužius, ar batai kokie, ar koks tinkamas daiktas. Jie dalyvavo tuose, ir vežė, ir 
rinko, ir varė tuos žydelius, tai pirmoj eilėj jiems viskas. 
Alicija Žukauskaitė: O kas atsitiko su žydų namais? 
Vytautas Pangonis: Čia buvo tokių, kurie dalyvavo, tuos žydelius varė, žiūrėjo, kad 
nepabėgtų, tai į tuos namus tie patys ir atėjo, tie baltaraiščiai. Liko ir arkliai. Šmerkė tokį 
malūną didelį turėjo, tai šitie paėmė. O paskui grįžo iš Vokietijos repatriantai, tai tie 
paėmė pačius geriausius žydų namus ir ūkius, gyvuliai buvo likę, kokios karvės, arkliai. 
Kur buvo vertingi namai, paėmė tie, kurie žydus varinėjo. 
Alicija Žukauskaitė: O kas paėmė malūną? 
Vytautas Pangonis: Malūną paėmė kažkoks vokietis, žemę paėmė, likusius arklius, ir 
buvo. O paskui, kai vokiečiams reikėjo trauktis, tankas važiavo per miestą ir iš tanko į 
šonus sierą kažkokią leido. Visas miestelis išdegė. 
Alicija Žukauskaitė: O kas buvo tie repatriantai, kaip jūs sakot? 
Vytautas Pangonis: Jie turėjo kažkokios vokiečių kilmės, ar ten močiutės, ar diedukai. 
Tai kai buvo prieš tai užėję rusai, Vokietija juos atsiėmė, ir jie išvažiavo. O kai rusus 
išvijo, tai jie grįžo į šituos žydų ūkius. Namus paėmė, geri namai buvo. Čia buvo toks 
Jovelis, spirito varyklą turėjo, tokie išvaizdingi namai buvo, tai paėmė tie vokiečių 
repatriantai. 
Alicija Žukauskaitė: Iš kur jūs žinojot, kad žydus sušaudė? 
Vytautas Pangonis: Kalbos labai pasklido. Sako, Prienuose šaudė vyrus, o vaikus ir 
senelius Marijampolėj. Vienas nuo kito, ir kalbos labai greitai pasklido. 
Alicija Žukauskaitė: O patys baltaraiščiai ar pasakojo ką nors? 
Vytautas Pangonis: Gal vienas kitas, prie stalo, prie šnapso tai išsitarė, o taip tai ne, 
nieko. 
Alicija Žukauskaitė: O ką prie šnapso? 
Vytautas Pangonis: Tai kaip juos varė, kaip šaudė pasakojo. Sako, sustato ir šauna. Vieną 
greitai nušauna, kitą sužeidžia, tai paskui eina ir pribaigia. 
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Alicija Žukauskaitė: O jūs man aną kartą sakėt, kad kažkoks Vaitkevičius... 
Vytautas Pangonis: Taip, taip, Vaitkevičius... Čia buvo toks Ignatavičius. Prie vokiečių jo 
sūnų nušovė kaip komunistą. Tai jis po karo, kai atėjo rusų valdžia, pradėjo rinkti tuos, 
kurie žydelius varinėjo ir juos į Rusiją siųsti. Kai kurie baltaraiščiai išėjo į mišką. Tuos, 
kurie nepabėgo, į Rusiją išvežė. Kas miške žuvo, kas Rusijoj. Tų, kurie šaudė, nė vieno 
nėra. 
Alicija Žukauskaitė: Tai ką tas Vaitkevičius pasakojo? 
Vytautas Pangonis: Pasakojo, kad kai šaudė žydelius, sako, kai duoda kokiom 
sprogstamom kulkom, tai galva nulekia nuo kūno. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs šitą girdėjot, jūs pats? 
Vytautas Pangonis: Man pasakojo Sidaravičius Jonas, nes jie beveik vieno amžiaus.  
Alicija Žukauskaitė: Tai Vaitkevičius pasakojo Sidaravičiui? 
Vytautas Pangonis: Taip, jie kažkur gėrė, ir Vaitkevičius sakė, kaip duodam 
sprogstamom, tai galva nulekia nuo kūno. 
Alicija Žukauskaitė: O jūs pats ar girdėjot kokių nors pasakojimų? 
Vytautas Pangonis: Ne, man tik Sidaravičius pasakojo, na ir viskas. 
Alicija Žukauskaitė: Jūs paminėjote kelias tų baltaraiščių pavardes: Baranauskai, broliai, 
Giedraitis, Vaitkevičius. Aną kartą sakėt, kad buvo Nekrašius? 
Vytautas Pangonis: Nekrašius buvo vokietys, namus užėmęs, ūkius. Buvo to žydelio 
arklys likęs, tai paėmė. Aš pas tą Nekrašių buvau prie arklių. Manęs paprašė padirbėt. 
Ateina vidurys vasaros, reikia padrapakuot su tais arkliais. Vienas buvo žydelio arklys, o 
kitą jis atsivežė iš Vokietijos, kai grįžo. Manęs paprašė išvalyti šalinę, sako, senus 
šiaudus sudegink. Aš su šakėm kabinu tuos šiaudus ir užkabinau kažkokį daiktą su 
šakėm. Galvoju, kas čia per daiktas susuktas. Išimu, išvynioju, o ten ausinių šakučių, 
peilių, monetų auksinių. Pamatė Nekrašo vaikai ir pasakė tėvui. Jis atėjo ir atėmė tuos 
visus auksinius daiktus. Verčiam toliau, vėl – krepšiukas kažkoks. Pažiūrim, o ten 
laikrodžių, žiedų auksinių. Ir tą atėmė. Davė man vieną laikroduką, bet jis jau surūdijęs 
buvo. 
Alicija Žukauskaitė: Kam priklausė tie daiktai? 
Vytautas Pangonis: Jie priklausė tam žydeliui, Bondė, atrodo, pavardė. Jie nujautė, kad 
ateina galas, tai jie kavojo. Sukavojo, matyt, ant greičio į šiaudus sukišo tuos auksinius 
šaukštus, šakutes, peilius, jų gal kokia dvylika buvo, pundelis toks, ir tą piniginę su 
žiedais ir laikrodžiais. Tas Nekrašius rusų laikais buvo išvažiavęs į Vokietiją, o kai 
vokiečiai užėjo, jis sugrįžo. 
Alicija Žukauskaitė: Jis nebuvo baltaraištis? 
Vytautas Pangonis: Atrodo, kad ne. Ginklą tai turėjo. Ir jis vis sakydavo: kad ir žūsiu aš, 
bet komunizmas pasaulyje neviešpataus. Čia Balbieriškyje buvo gal penki repatriantai, 
visi ginklus turėjo, jiems išdalino tokius šautuvus. 
Alicija Žukauskaitė: Gal dar daugiau pavardžių prisimenate baltaraiščių? 
Vytautas Pangonis: Ką aš žinau... Masalskis, atrodo, buvo toks. Jis žydo namus buvo 
paėmęs. Tas žydelis, jaunas vyras, aš dar vaikelis buvau, prašė manęs apakėt arimus. Aš 
apakėjau, tai dar du litus davė. Tų baltaraiščių čia buvo daugiau. Eina, tik rėkia, žiūri, kad 
nepabėgtų. 
Alicija Žukauskaitė: Jie rėkė ant tų žydų? 
Vytautas Pangonis: Rėkė, kad nešnekėtų su žmonėmis, veja, kad nešnekėtų, kad ko 
neįduotų. 
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Alicija Žukauskaitė: O jus vijo nuo jų? 
Vytautas Pangonis: Vijo, kad ko nepaduočiau... Verkia moterys, vaikai verkia. O vyrai 
buvo dviem dienom anksčiau išvaryti į Prienus. 
Alicija Žukauskaitė: O lietuviai verkė, kai žydus išvarė? 
Vytautas Pangonis: Tai buvo tokių žmonių... Ar žydas, ar kas, širdžiai gaila žmonių... O 
paskui buvo nuomonė, kad traukiniais veš į Izraelį, o čia sušaudė. Žydelių buvo ir 
biednesnių, ir bagotesnių, bet gyveno, ir žemę laikė, ir dirbo, krautuves turėjo, tai samdė 
kokį darbininką, tas arė ir sėjo, viską darė. Gaila buvo žmonių... Tokių katalikų nebuvo, 
kaip žydeliai. Tėvas veždavo prekes, pirkdavo man sąsiuvinius skolon. Buvo žydelių 
šiaučių, tai batus taiso, tai puspadžius kala, na, ir visiem duonos užteko, ir visi patenkinti 
buvo. O čia užėjo vokiečiai. Kas tai viską padarė? Lietuviai. Kai ruskis užėjo, tie, kurie 
žydelius varinėjo, tie miškan išėjo, miškuose ir žuvo. Kiti į stribus ėjo. Vieni čia, kiti čia, 
- viską daro lietuviai. 
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