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JONELIŪNIENĖ, Ona 
Lithuania Documentation Project 
Lithuanian 
RG-50.473*0238 
 
 
Šiame pokalbyje, Ona Joneliūnienė, gimus 1920 metų lapkričio 10 d., Balbieriškių nuolatinė 
gyventoja, diskutuoja žydų persekiojimą ir žudymą Balbieriškyje. Ji pasakoja kad girdėjo kaip 
repatrijuotas vokietys nužudė vieną žydą, kaip suvarė ir transportavo žydus vyrus į žudynių vietą 
Prienuose, ir kaip lietuviai nusikaltėliai girti linksminosi po žudynių. Žydų turto plėšikavimas yra 
išsamiai diskutuojamas, ir tuo pačiu vietinių lietuvių dalyvavimas nusikaltimuose.  
 

Failas 1 iš 1 
 
 
[01:] 00:00:00 – [01:] 29:38:07 
00:00 – 29:36 
 
 
[01:] 00:32:03 – [01:] 02:20:04 
00:27 – 02:15 
Q: Pirmiausia norėjau paprašyt kad prisistatytumėt. Koks Jūsų vardas ir pavardė?  
 
A: Joneliūnienė, Ona. Juozo. 
 
Q: Kuriais metais gimusi? 
 
A: Dvidešimtais. 
 
Q: 1920. 
 
A: Dvidešimtais. Lapkričio dešimtą. 
 
Q: Ir kur esate gimusi? 
 
A: Balbierišky. 
 
Q: Tai mes dabar esam Balbieriškyje. Vadinasi Jūs visą gyvenimą Balbieriškyje? 
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A: Mano visas gyvenimas Balbieriškis. Mano visa gimtinė. Visa gimtinė ten už upelio, prie 
kapų. Mano gimtinė. 

 
Q: Aną kartą kai buvau pas Jus atvažiavusi, mes kalbėjomės apie karo laikmetį. Jūs 

pasakojot apie žydų likimą. Va ir mes dabar sugįžom tam kad užrašytumėm Jūsų 
prisiminimus. Sakykit, ar Balbieriškyje gyveno daug žydų? 

 
A: Daug žydų. Beveik visas miestelis žydų. Žinokit kad visa šita gatvė eina, tai lietuvių du 

namai buvo—trys. Ketvirtas buvo vokiečių. Lietuvos vokiečiai buvo jie. Tai jų ten tas 
namas buvo. O čia visi žydai. Ir buvo tokių, žinokit, žydų ir pasiturinčių, bagotų, gerų. 
Buvo ir tokių biednų žydelių. Bet tie žydeliai biedni, tai jų moterys eidavo pas tuos kurie 
kepė duoną, bulkas. Tai eina pas tuos ryte. Ir sudedam į dėžes kokias bulkutes, baronkas, 
ir nešdavo pas kitus žydus, pas tuos bagočius, pusryčiam. Tik uždarbis. O atvažiuodavo 
žydelių ir iš toliau, su arkliaisi, ir į tą sinagogą, tai žinot, tokių jau biednų. Tai čia tie juos 
šelpė, tie bagoti žydai buvo. 

 
[01:] 02:20:05 – [01:] 04:04:11 
02:16 – 04:00 
Q: Ar Jūs pažinojote tuos žydus? 
 
A: Pažinojau visus.  
 
Q: Gal pavardes prisimenat? 
 
A: Buvo Šernas—šitas, palaukit, pavardę—Dovydas. Paskui jo tėvas buvo. To vardą 

pamiršau, paskiau ir Šernas buvo. Nu va taip, visų žydelių—mes tuos žydelius. Aš pati 
lentsiūvė (lentpjūvė) buvau. Pas tą—aš tai ten dirbau, lentsiuviai (lentpjūvėj). O paskui 
mano tėvukas taip, pas jo tėvą malūne dirbo. O tiek daug—žinot kad daugiausia buvo odų 
dirbtuvė – žydo. Tai dirbo lietuviai visi. Buvo spirito gamyklos – žydų. Buvo kajoverio, 
tai dirbo lietuviai žmonės. Ir taip sakau, taip buvo – ūkininkai turėjo žemės po kokius 
aštuoniasdešimt hektarų žemės, žydai. Tai jie, jau žmonės dirbo. Su arkliais. Gi jie turėjo 
arklius savo. Nu, gyveno ūkiškai. Ir karves turėjo, arklius turėjo, ir viską.  

 
Q: O kas su jais atsitiko kai prasidėjo karas? 
 
A: Nu, kas. Vokiečiai juos suėmė ir išvarė. Pirmiausiai sužinojom tą karą, tai toks vyras 

Viškauskis [Viškauskas] ir pranešė kaiminkai, sako „Jau vokiečiai.“ Ir vokiečiai kaip 
užėjo—mes buvo daėję—vienas toks namukas—bo dabar nėr to namuko—visas išdegęs 
Balbieriškis, taip buvo toks namukas—žydai seni buvo. Tai jie ten medžiagines 
krautuves. Tai jinai į tokią komodą susideda geras medžiagas. Tai mes ten buvo nuėję 
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nusipirkti. Ir tik atlėkė vyriškis ir kai suerzėjo, aš jau supratau, tai mus uždarė į tą 
krautuvę.  

 
[01:] 04:04:12 – [01:] 06:10:06 
04:01 – 06:06 
A: O vokiečiai atėjo į kitą krautuvę pirkt maisto. Atėjo, uždarinėjo duris. „Vokiečiai, 

vokiečiai.“ Pradėjo žydai bėgti iš miestelio. Už upelio. Kiti per Nemuną persyrė. Ir 
pradėjo bėgtai jau iš—ir paskui kai grįžo, visur kaip apstojo, visi taip ir pagyveno. Bet jau 
jiem buvo draudžiama viskas. Jau net su žmonėm. Jau jie labai norėjo pašnekėti. Jie 
šaukdavo lietuvį kad va, „Atneškit nors duonos gabaliuką. Mes duosim.“ Ir man pačiai 
pašaukė, „Onute,s atnešk duonos. Aš tau duosiu ko norėsit.“ Kur tu eisi. Kad čia baisu 
buvo. Būdavo užsidarom duris, bo kiti pilniavojo. Jeigu eisi su žydu pašnekėt tai tave 
vokiečiam perduos. Baisu buvo. Saulei nusileidus, ir jau duris jau ant kokio rakto.  

 
Q: O iš kur— 
 
A: Negalima buvo su žydais šnekėti. 
 
Q: O iš kur Jūs žinojot, kas Jums pasakė kad negalima su žydais šnekėt? 
 
A: Buvo pasakyta. Buvo pasakyta. Žydai patys pasakė kad nešnekėkite. Mano močiutę būt— 

jau beveik sugavo tas pats Giedraitis, močiutę paėmė. Žydas toks pašaukė. Tai įdėjo 
močiutė kažin ką į maišą—gal jis ką pilnaivojo, kad jisai močiutę pusiau kelio pagavo ir 
čiut vokiečiam nuvedė.  

 
Q: Tai ta močiutė, tai ką jinai norėjo padaryti? 
 
A: Norėjo pas vokiečius nuvest. 
 
Q: Ne, ne aš suprantu. Bet ką jinai norėjo tam žydui atiduoti? 
 
A: Nieko. Žydas davė jam rūbų kad neštūsi. Žydas davė jai tų rūbų neštis. O taip, žinot kaip, 

tų žydų, nuvežė tuos daiktus, vežė tuos daiktus visus kaip kraustė tas Drenginys su 
Kazlausku. Tai vežimą vėl vežė į tą žydų sinagogę, tai rūbus kam davė tie jau vyrai ten, 
ten Drenginys su Kazlausku. Kam pardavė. O šitus baldus kokius, vis į kaimą pirko 
žmonės. Žydų—jis pardavė. Nuėjo lovas ir visus daiktus ir pardavinėjo.  

 
[01:] 06:10:07 – [01:] 08:07:11 
06:07 – 08:03 
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Q: Gerai, gal pradėkim, grįžkim dabar į pat pradžią, kai atėjo vokiečiai, Jūs sakot kad žydai 
skubiai užsidarė. 

 
A: Užsidarė skubiai.  
 
Q: Parduotuves— 
 
A: Viską. Jau jie jautė, ką jie... [pauzė] 
 
Q: O, tai jie kurį laiką gyveno savo namuose, kiek aš suprantu— 
 
A: Savo namuose. Visi savo namuose gyveno, nes čia niekur neišėjo iš namų. Užsidarė jie 

duris ir sėdėjo. Ir šaukė žmonės kad va duot, jiem atneštų ką valgyti. Katras turėjo, žinot. 
Nu gal paskui kai išvarė, tai liko kas turėjo arklius, kas turėjo karves, kaime viskas liko. 
O paskui išsivežiojo žmonės į kaimą. Ir tuos pardavė daiktus, ir išsimainė sau gyvulius, 
daiktus kokius. [pauzė] 

 
Q: Jūs sakėt kad žydus išvarė.  
 
A: Nu išvarė pėsčius į Prienus.  
 
Q: Ar Jūs matėt kaip išvarė? 
 
A: Mačiau.  
 
Q: Papasakokit.  
 
A: Nu, surinko kiekvienas. Ten ėjo miliciją, ėjo vokietys, ir juos rinko. Visus. Moteris paliko 

su vaikais, o vyrus paėmė. Ar senas, ar jaunas, visus suėmė. Ir varė. Vokiečiai ėjo, ir ėjo 
šitie lietuviai, katrie šaudė juos.  

 
Q: Į kur, į kur juos varė? 
 
A: Į Prienus. 
 
Q: Pėsčius varė? 
 
A: Pėsčius varė. Kur jiem mašinos. Nesamdys mašinų. Kad nebuvo jų.  
 
Q: Ir Jūs matėt kaip juos varė? 
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A: Mačiau kai varė juos. 
 
Q: Kaip jie atrodė tie? 
 
A: Nu, žinot, kaip atrodė, nusiminę žmonės ir viskas. O gaila buvo, žinoma. Geri žmonės 

buvo. Nelygint lietuvių buvo. Va. 
 
[01:] 08:07:11 – [01:] 10:08:04 
08:03 – 10:04 
Q: Ar daug, ar daug buvo tų žmonių kurious— 
 
A: Daug. Nu kiekvienam name žydai kokie du, trys. Ir jaunų tokių berionkų buvo, po kokius 

du, tris.  
 
Q: Ar Jūs galėjot su jais kažkaip atsisveikinti? 
 
A: Nu ką tik atsisveikysi, tu bijaisi kad tave nepaimtų.  
 
Q: Kas juos saugojo? 
 
A: Tai saugojo vokiečiai šonuje, vat jau. Paskui ėjo su šautuvais.  
 
Q: Kas tie su šautuvais ėjo paskui? 
 
A: Giedraitis. Juodžiukynas. Vaitkevičius. Iš automatų šaudė juos. [pauzė] 
 
Q: Ar Jūs matėt kad šaudė? 
 
A: Kaip. Aš Prienuose nemačiau. Tiktai girdėjau. Visi sakė kad, visi matė kad sušaudė 

Prienuose. Į Prienui juos išvežė.  
 
Q: Ėjo Giedraitis, Juo— 
 
A: Giedraitis, Juodžiukynas, reiškia Vaitkevičius.  
 
Q: Tai jie tik trys ėjo, ar ėjo daugiau? 
 
A: Daugiau ir neprisimenu.  
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Q: Ar jie turėjo uniformas?  
 
A: Be uniformų, kam jiem reikia uniformų. Žmogžudžiam dar uniformų reikia! 
 
Q: Ar jie turėjo kokius nors skiriamuosius ženklus? 
 
A: Jokių. Nieko neturėjo. Tik tuos automatus nešėsi.  
 
Q: Ar Jūs matėt kaip jie grįžo? 
 
A: Mačiau kaip jei parėjo. Paskiau pas tokią Mažeiką sėdėjo, gėrė. Ir Giedraitis saują 

auksinių dantų iš kišenės išsiėmė. Norėjo dantis parduot—pirkt.  
 
Q: Kam siūlė? 
 
A: Žmonėms katrie čia gėrė.  
 
Q: Katrie ten gėrė. 
 
A: Nu, va: „Aš rankoj dantų turiu.“  
 
Q: Kas čia toks, Giedraitis? 
 
A: Giedraitis. 
 
Q: O Jūs matėt kaip jisai siūlė tuos dantis? 
 
A: Nemačiau, tik žmonės sakė, kaip jie matė. 
 
Q: O pas ką jie gėrė? 
 
A: Pas Mažeiką. 
 
Q: Mažeika. 
 
A: Buvo restoranas toks.  
 
Q: Lietuvis Mažeika? 
 
A: Lietuvis. [pauzė] 
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[01:] 10:08:05 – [01:] 12:14:09 
10:05 – 12:09 
Q: Vyrus išvarė, o liko moterys.  
 
A: Moterys liko. O moteris paskiau, gal už dviejų dienų varė. 
 
Q: Ar Jūs matėt— 
 
A: Moterų nemačiau kai varė. Moterų nemačiau kai varė jas. Tik vyrus mačiau. [pauzė] 
 
Q: O tas Giedraitis su kitais grįžo tą pačią dieną, ar po kelių? 
 
A: Tai tą pačią dieną grįžo. Aš gi—jie, sakau, sėdėjo už upelio ir jie matė viską kur tu eisi su 

žydu, kad tik pilniavoja kai nueini pas žydus. Jie bijojo. Jie norėjo gaudyti žmones ir 
parėję.  

 
[girdisi kad durys atsidaro; angliškai liepia pataisyti mikrofoną] 
 
Q: Tai Jūs matėt kaip jie grįžo į miestelį, tas Giedraitis su kitais. 
 
A: Taip, pas Mažeika gėrė. 
 
Q: Ir nuėjo pas Mažeiką? 
 
A: Pas Mažeiką nuėjo. 
 
Q: Ar Jūs matėt kad pas jį nuėjo, pas tą Mažeiką, ar tiktai matėt kad grįžo? 
 
A: Kai grįžo mačiau. 
 
Q: Jie buvo su šautuvais? 
 
A: Be. Jau be šautuvų buvo. Matyt vokiečiai buvo paėme Jų šautuvus.  
 
Q: Kai grįžo, jie buvo be šautuvų? 
 
A: Be šautuvų. 
 
Q: Ar jie buvo išgėrę? Ar— 
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A: Ci, kaip ne. Išgėrę. Jeigu būtų buve blaivi, būt nešaudę žydų.  
 
Q: Bet kai jie grįžo, ar matėsi kad jie— 
 
A: Išgėrę buvo. Ir pas tą Mažeiką gi gėrė paskiau.  
 
Q: Ką žmonės kalbėjo, kur moteris išvarė? 
 
A: Ir moteris į Prienus. Ir moteris į Prienus išvarė. Visos. Visus išvarė į Prienus. Buvo tokių 

senų, nežinau tai padvadom nuvežė tas. Tokių senų buvo kad invalidės, visai nepaėjo. Ir 
sakė išeidavo iš kambario kaip nuėjo miestelį, taigi nematyt visai, tik pėsti jaunos 
vaikščiojo. O tų senių, kai paklausi kur, tai sako guli lovoj. Ir tai gal padvadu vežė tas. 
Vaikų— 

 
[01:] 12:14:10 – [01:] 14:08:22 
12:10 – 14:04 
Q: Bet Jūs nematėt? 
 
A: Ne, nemačiau. Ir vaikų mažų buvo. Tai mažų vaikų nevarys pėsčių. Turėjo vežt padvada, 

gal tas ir seniūnas vežė, tas šaltyšius. Gal tas turėjo padvadą savo, gal tas nuvežė į 
Prienus, kas tai žino kaip buvo.  

 
Q: Ar buvo tokių Jūsų pažįstamų kurie matė kaip šaudė? 
 
A: Ne, buvo tik iš vieno mano vyro puseserė. Tai toji va sakė kad atvarė. Jin gyveno toliau, 

o sakė duobė baisiausia buvo iškasta. Ir šaudė. Ir sakė kad vokiečiai stovėjo ant kalno ir 
žiūrėjo. Tik lietuviai šaudė. 

 
Q: Tai čia kur? 
 
A: Prie—tai nu Prienuose. Prienuose. Sakė vokiečiai stovėjo ant kalnelio ir žiūrėjo. O čia 

lietuviai šaudė. 
 
Q: O ar buvo koks atsitikimas kas Prienuose—kad Balbieriškyje būtų ką nors nušovę? 
 
A: Žydą tą vieną. Ir tas išlipo Reinardukas. Jisai Balbieriškietis vokietys. Ir tas turėjo jo 

brolis tokią dirbtuvę, baldus darė. Ir tas žydas dirbo pas juos. Tai, matyt, susipyko gal 
jisai su tuo žydu. Ar kaip buvo. Ir jisai buvo išvažiavęs prieš užėjimą vokiečio—nežinau 
kur jis buvo išvažiavęs. Ir paskiau jisai parvažiavo su ta mašinėle. Ir žydas tas išėjo iš 
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štabo ir taip ant šaligatvio stovėjo. Ir jisai tik išlipo greit ir jis nušovė tą, vėl į mašinukę ir 
nuvažiavo.  

 
Q: Kokia pavardė to— 
 
A: Reinardas. Zyma Reinardas.  
 
Q: Koks vardas? 
 
A: Zyma. 
 
Q: Zyma Reinardas. 
 
A: Reinardas. 
 
Q: Tai čia tas kuris nušovė tą žydą. 
 
A: Tas kuris žydą nušovė.  
 
Q: O kokia pavardė to žydo? 
 
A: Nu, žinot kad nežinau. Jis ateivys buvo. O tas žydas buvo su kito žydo dukteria ženotas. 

Ir nežinau kokia jo pavardė buvo.  
 
[01:] 14:08:23 – [01:] 16:08:10 
14:05 – 16:04 
Q: Tai, noriu išsivaizduoti iš pat pradžios. Iš kur atsirado tas Reinhardas? Jis atvažiavo? 
 
A: Atvažaivo su mašinėle. Bet jis buvo išvykęs kur ir čia jo nebuvo pas brolį. Iš kur jis buvo 

atvažiavęs, to nežinau. O Vokietijoj, kur buvo, kas buvo. Jis atvažiavo su mašinuke. Ir tik 
davažiavo jie tik to namo, atsistojo vidurį gatvės. O tai žydas stovėjo ant šaligatvio. Tai 
biški pabėgėjo kokius du metru, tris, šiek nušovė. Ir paskui į tą mašinėlę ir išvažiavo.  

 
Q: Kokia tai buvo mašinėlė? 
 
A: Balta mašinukė. Tokia kai—nu, aš nemoku pasakyt—o kaip atidengta. 
 
Q: Kariška ar civilė? 
 
A: Ne kariška. Civilė mašinukė. 
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Q: Ar jis ten vienas toj mašinukėj buvo? 
 
A: Vienas. Vienas. Jis matyt buvo atvažiavęs, ar gal kur atvažiavęs pas brolį ar kur. Jis 

specialiai važiavo, matyt, specialiai važiavo pas tą žydą.  
 
Q: Tai tas žydas dirbo jo broliui? 
 
A: Jo brolio—pas jo brolį dirbtuvėse dirbo. 
 
Q: Tai dabar, o Jūs matėt šitą kaip nušovė? 
 
A: Mačiau. Nes tada ėjome visas kratuves kaip uždarė. Ir paskiau tik visi: „vokietys, 

vokietys.“ Ir uždarinėjo—išėjo visi—žydai užsidarinėjo duris.  
 
Q:  Tai „vokietys, vokietys“ jie sakė ant šito Reinardo? 
 
A: Ant šito Reinardo. Jis gi vokietys.  
 
Q: Ar jis buvo su uniforma? 
 
A: Be uniformos. Be uniformos buvo. Civiliai apsirengęs.  
 
Q: O kas paskui atsitiko, su tuo Reinardu?  
 
A: Kas? 
 
Q: Kas paskui atsitiko su tuo Reinardu? 
 
A: Nieko. Jis išvažiavo ir išvažiavo. Kaip jis išvažiavo, aš nežinau kur jis išvažiavo jisai. O 

jo tik kaip liko tas brolis ir sesuo, tai kai užvažiavo vokiečiai 41-ais metais, jie visi 
išvažiavo į Vokietiją. Ir gal ir jis ten buvo, kas jį žino.  

 
[01:] 16:08:11 – [01:] 17:55:04 
16:05 – 17:50 
Q: Tai kai užėjo rusai, jie išvažiavo į Vokietiją?  
 
A: Ne rusai. 41-ais metais, 41-ais metais jau vokiečiai buvo. Jie išvažiavo į Vokietiją.  
 
Q: O kas po to buvo su tuo žydu?  
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A: Išvežė, pabuvo gal kokias dvi ar tris dienas. O saulei atėjus, uždengė ir nunešė jį, ir jie 

buvo užmigę, tai paskui atsikėlė, iškasė duobę, ir užkasė. 
 
Q: Kas iškasė jam duobę? 
 
A: Patys žydai. Buvo žydų tokių, duobkasiai, kai miršta žydas, tai jis specialiai yra 

duobkasiai. Ir nuveža ir užkasa. O kodėl jis gulėjo dvi dienas? Nu, bijojo prieiti. Bijojo, 
žinot kodėl jis bijojo, kad vokiečiai užeis ar ką. Tai nėjo tasai, iš kambario nesirodė.  

 
Q: Jūs sakot kad kai atėjo vokiečiai tai žydai bėgo. 
 
A: Bėgo. Bėgo žydai. Bėgo. 
 
Q: Aš nesupratau. Ar jie po to grįžo, ar ne— 
 
A: Grįžo. Grįžo. Nu kur gi neišbėgsi, gi ____ nesėdės. Tik grįžo į savo namus kiekvienas.  
 
Q: Nuo pat karo pradžios kiek laiko praėjus atsitiko tas įvykis su Reinarduku, kaip Jūs 

sakot? Su Reinardu? 
 
A: Nu jisai nuo karo—užvažiavo vokiečiai ir šitą 41-ais. Nu ir išvažiavo jie. 
 
Q: Aš suprantu. Bet tai tas—tas žydą nušovė pačioj karo pradžioj, aš taip suprantu. 
 
A: Pradžioj, karo pradžioj. Tiktai pasakė kad vokiečiai jau. Ir kaip atvažiavo tas. Pačioj 

pradžioj pasakytų. Vokiečiai kai— 
 
Q: O po kokio laiko žydus išvarė? Kiek laiko jie gyveno savo namuose? 
 
[01:] 17:55:06 – [01:] 20:00:19 
17:52 – 19:56 
A: Dar buvo kokia nors savaitę, daugiau kaip savaitę. Daugiau kaip savaitę, beveik mėnesį 

laiko jie buvo dar. Paskui pradėjo juos jie rinkt, ir išvarė tada. Dar nė sykio nematėm. O 
paskui, kai tik pradėjo žydus rinkt, tada vokiečių prisipylė. Bet, jau žinokit, jau vistiek 
visur vokiškai buvo. [pauzė] 

 
Q: O kas atsitiko su žydų turtu? 
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A: Nu pradėjo—katrie daėjo tai patys pasiėmė. Namai gi paliko atrakytus. Neužrakytus. Kas 
daėjo, tas ėmė. O kitus—tai paskui, jau tas seniūnas, jau tas šaltyšius ir milicija— 

 
Q: O kas buvo šaltyšius? 
 
A: Dranginys. Dranginys. O milicininkas – Kazlauskas. Ir jie ėjo—gal ėjo tas viršininkas 

Degutis, nežinau, bet šitie ėjo, ir rinko kur geresni daiktai, tai jie į vežimą dėjo ir vežė į 
žydų sinagogę.  

 
Q: Ar Jūs matėt kaip jie ėjo? 
 
A: Mačiau. Vežė. Gi tuos—ėjom pirkt tų daiktų. Tai kam davė, kam, kam—o šituos, o 

baldus tokius—baldai nebuvo tokie geri. Ten visokie kilimai, visokie, viskas. O ten buvo 
prastesni, namų darbo visi baldai. Tai kaimo žmonės. Tai lovą, tai stalą, tai kokią spintą, 
tai ką. Ir kaimo žmonės pirko vis daiktus ir pardavinėjo žydų daiktus. Atvažiuodavo iš 
kaimo su mašina—su vežimais ir veždavo. Žmonių eilės stovėjo prie tų daiktų, kad 
parduotų. Ar kokį rūbą, ar ką nors. Gi, tada buvo biedna visur. 

 
Q: Žmonių eilės stovėjo kad parduotų ar kad nupirktų? 
 
A: Kad parduotų daiktų, kokį rūbą, žinot ką. 
 
Q: Žmonės pardavinėjo rūbus? 
 
A: Žmonės – Dranginys ir Kazlauskas.  
 
Q: Taip eilė stovėjo paprastų žmonių. 
 
A: Paprastų, paprastų žmonių. O kiekvienas norėjo nusipirkti ką.  
 
Q: Tai pardavinėjo Dranginys ir Kazlauskas? 
 
A: Taip, Dranginys ir Kazlauskas. O šaltyšius? Šaltyšius – Dranginys. Dranginys – 

šaltyšius.  
 
[01:] 20:00:19 – [01:] 22:06:17 
19:56 – 22:02 
Q: Ahh, čia jo vardas Šaltyšius? 
 
A: Aha. Tai dabar seniūnas, o dar pirma buvo šaltyšius. 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

 
This is a verbatim transcript of spoken word. It is not the primary source, and it has not been checked for spelling or accuracy. 



RG-50.473*0238 03/20/2009 13 

 
Q: Ahhhhh, supratau. 
 
A: Dabar seniūnas, pirmiau buvo šaltyšius.  
 
Q: Tai Dranginys buvo— 
 
A: Šaltyšius. 
 
Q: Arba seniūnas, kaip mes dabar vadiname. 
 
A: Nu, arba seniūnas.  
 
Q: Tai pats seniūnas, ir Kazlauskas, pardavinėjo.  
 
A: Pardavinėjo, vežė, ir pardavinėjo jie.  
 
Q: Jūs buvot tam?— 
 
A: Buvau. Buvau. Aš ir dar norėjau kai ką nusipirkti. Mano vyras parėjo iš kariuomenės. 

Kad jis buvo rusų kariuomenėj. Tai paskui kai jau vokiečiai užėjo, tai jie iš valtininkų 
pabėgo. Ir dar jie iššaukė paskui kad ateitų. Tai jie jam davė rūbų. Šitie katrie buvo 
pabėgę, ir jie tiem kareiviam davė rūbų ____. Dar davė butus, kaip katrie ten norėjo, 
katras neturėjo savo.  

 
Q: O Jum davė butą? 
 
A: Davė. 
 
Q: Žydišką? 
 
A: Žydišką. Žydišką butą. Ir gyvenom gi, iki jau kol vokiečiai užėmė tą miestelį.  
 
Q: Mhm. O gal žinot pavardę tų žydų kurie iki Jūsų ten gyveno? 
 
A: Ten buvo toks Mejeras. Jo vardas Mejeras. Tai Šernas pavardė.  
 
Q: Tai Jums davė Mejero Šerno namą? 
 
A: Taip. Davė namą mum. 
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Q: Visą namą? 
 
A: Visą namą davė mum. 
 
Q: Ar geras buvo namas? 
 
A: Geras. Geras.  
 
Q: O daiktų buvo tam name kokių? 
 
A: Tuščias buvo. Tuščias buvo. Kada buvo tų daiktų likusių. Bet kitas žmogus gyveno. 

Kitam gale buvo toks dastatytas toksai kambarys. Tai gyveno tie žmonės. Tai tie 
žmonės—atėjo tas žmogus, paprašė pas mum—mes jau turėjom raktą nuo to namo. 
Paprašė: „Man reikia biškį šio rakto.“ Tai mes tam padavėm raktą, tai jis viską išsinešė. 
Čia liko gryna.  

 
Q: O Jūs ten Mejerį pažinojot?  
 
A: Pažinojau. Tai kad krautuvė buvo. Dar kai kada nuveidavom duonos nusipirkt.  
 
[01:] 22:06:18 – [01:] 24:03:09 
22:03 – 23:59 
Q: O kokių—o kas davė rūbus Jūsų vyrui? 
 
A: Drenginys ir Kazlauskas. Drenginys ir Kazlauskas. Pašaukė jį po pavardę ir davė jam.  
 
Q: O Jūs sakėt kad Jūs kažką norėjot nusipirkti tam aukcionę? Ar nusipirkot? 
 
A: Nenusipirkau.  
 
Q: Kodėl? 
 
A: Nu tai aš nedaėjau. 
 
Q: Neliko? 
 
A: Neliko. Tokio daikto nebuvo kokio reikėjo. 
 
Q: O ką Jūs norėjot ten pirkti? 
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A: Norėjau kad—mum įleido gyvent, tai mes neturim nė stalo, nieko. Kai radom tik tokią, 

kai jų krautvė buvus, tai tokią—aš—spintukę radom. Bo ten jau stalų nebuvo. Viskas 
buvo iš—kas geresni buvo, tai katras tai nešėsi. O tokių buvo kad išsinešė kad nerado 
nieko pas žydus, tik rado grynas sienas. Naktimi išsinešė.  

 
Q: O tam aukcione, ar pigesni buvo daiktai tie? 
 
A: Nu, žinoma kad pigiau. Žinoma kad pigiau. Duoda—buvo ir gerų daiktų. Ir buvo ir 

bagotų žydų. Ir gerų daiktų turėjo. O kitus—tuos daiktus kiti jau kai žydai daėjo, išsivežė 
patys žmonės. Nereikėjo laukti milicijos nė nieko. [pauzė] 

 
Q: O koks likimas Kazlausko ir— 
 
A: Jis milicininkas buvo. 
 
Q: Policininkas.  
 
A: Milicininkas. Ne policininkas. Milicininkas. 
 
Q: Po karo? 
 
A: Po karo – milicininkas.  
 
Q: O Dranginio koks likimas? 
 
A: Seniūnas—nu, šaltyšius buvo. 
 
Q: Taip, bet kai pasibaigė karas, po karo— 
 
A: Tai paskui jisai nieko. Jisai išėjo į kolūkį. Jau dirbo kolūkį. 
 
Q: Dranginys. 
 
A: O tas Kazlauskas išbėgo jau. Kai rusai užėjo, tai Kazlauskas išbėgo. 
 
Q: O kur išbėgo? 
 
A: Į Rusiją. Kas jį kur žino kur jis išbėgo. Ar gal į mišką, kas jį žino kur jis buvo. 
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[01:] 24:03:10 – [01:] 26:17:14 
24:00 – 26:13 
Q: O tie kurie šaudė – Jūs sakėt Giedraitis, Juodžiukynas, Vait— 
 
A: Tai jie—juos suareštavo. Juos išvežė. Vaitkevičius buvo suimtas ir paskui Vaitkevičius 

jau sugrįžo. O tie nei negrįžo.  
 
Q: Ar Jūs matėt kaip daiktus vežė į sinagogą? 
 
A: Mačiau. Nu, kraustė, gi kiek atvažiavo prie kiekvieno namo ir jie—ir tada buvo nelaisvą 

vaikščioti. Net bijok nieko, jau nebaudžia, ir tada einam kur norime.  
 
Q: Tai kiek jie vežimų, su keliais jie vežimais vežė? 
 
A: Su vienu. Drenginys turėjo savo tą vieną vežimą. Ir su vienu vežimu vežė prie kiekvieno 

namo, atėjo, iškrauna ten kažką. Atvažiuoja prie kito namo. [pauzė] 
 
Q: Kai kraustė—kai varė iš namų vyrus, kaip Jūs matėt, ar tada dalyvavo vokiečiai? 
 
A: Dalyvavo. Dalyvavo nes jau nepasitikėjo šitiem. [pauzė; naujas kadras] 
 
Q: Sakykit, kai žydai pradėjo užsidarinėti langines ir viską, ar jie turėjo kokius specialus 

nurodymus? Ar buvo nurodymai kad reikia užsidaryt? 
 
A: Niekas jiem nenurodė. Jie patys bijojo. Ir patys užsidarinėjo. Matyt jau jie jautė, kas juos 

šičia žino.  
 
Q: O šiaip žydam buvo kokia nors duoti nurodymai, apribojimai kokie nors? 
 
A: Nemačiau, nežinau šito. Nieko. 
 
Q: O dar žiūrėkit, dar gi buvo žydų parduotuvių— 
 
A: Buvo. 
 
Q: Ir parduotuvėse buvo turtas? 
 
A: Buvo. 
 
Q: Kas su juo atsitiko? 
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A: ___ žinot viską išvežiojo. 
 
Q: Kas, kas išvežiojo? 
 
A: ____ kas išsitasė. Nežinau nieko šito aš. Buvo daugelis—daugelis žydų buvo turtai. Buvo 

medžiaginės krautuvės, ir šitą—maisto krautuvės. Viso, visko buvo.  
 
[01:] 26:17:15 – [01:] 28:09:17 
26:14 – 28:05 
Q: Ir žmonės išsinešiojo? 
 
A: Žmonės išsinešiojo. 
 
Q: Ar Jūs matėt kaip žmonės išsinešiojo? 
 
A: Nemačiau. 
 
Q: Bet tai Jūs irgi galėjot nueiti ir išsinešti? 
 
A: Sakiau kad baisu buvo išeiti. Tėvukas ir mano vyras neišleido išeit. Vėl biškį saulė 

nusileido ir durys ant rakto ir viskas. Sako, „[Jei] eisi tai tave pagaus sykiu su žydais.“ Ir 
neleisdavo. Norėjau. Labai norėdavau. Kas nebijojo, tai tas prabagojo nuo žydo turto.  

 
Q: Tai bet—aš suprantu kad tai žydų turtą nešėsi po to kai juos išvarė? 
 
A: Po to, po to kai liko tuščia viskas. Ir iš vakaro išvarė, o ant rytojaus jau kraustė viską.  
 
Q:  Bet, tai jau nebebuvo ko bijoti? Žydų gi ne— 
 
A: Nebijot. Dar kol žydai buvo dar bijojau, bet paskui neleido išeit ir viskas.  
 
Q: O kas neleido išeit? 
 
A: Nu vyras ir tėvas.  
 
Q: Ah, supratau. Sakykit, ar Jūs girdėjot tokį išsireiškimą „baltaraištis?“ 
 
A: [papurto galvą] Negirdėjau. [ilga pauzė] 
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Q: Kai neliko žydų Balbieriškyje, ar kaip nors pasikeitė gyvenimas? 
 
A: Nu toks pasikeitimas kaip, žinokit. O kiti kai užėjo, tai pagyveno iki [19]44-5-ų metų ir 

paskui tokias pasikeitimas. Kiekvienas kas neturėjo savo, kiekvienas į žydo namą ir jau 
gyveno kaip reikia. O paskui kai jau karas, kai uždegė miestelį, tai visi išlakstė. Mes tai 
patys gyvenom. Ir ten bėgom ir ten bėgom. Kad tik neužpult—tas, nu žinai, tie bešaudosi 
tie lėktuvai.  

 
[01:] 28:09:18 – [01:] 29:38:06 
28:05 – 29:35 
A: Vienam name buvom, apčioj, sklepe. Ir atvažiuoja toks tankas – Du, du, du. Ir jau 

uždegtas dalis miestelio. Iš šito galo [rodo pirštu] uždegė miestelį, tai mano močiutė 
sako—sako: „kas čia—sako—ale mūsų gal kokios keturios šeimos buvo. Jau ten nebuvo 
kur atsigulti, tik susėdi. Tiktai pro langus tuos stiklus. Šitaip šokinėja. Sako kad nuodai ir 
___ ir dūmai rūksta į tą jau sklepą. O tėvas mano atlėkė, sako [keiksmažodis]—
atsiprašau—sako, „Rupuže,“ sako, „Jūs degat.“ O tas namas mūrys, o šitie kur jau 
mediniai jau aplinkui dega. Mes ir patys nuo ugnies bėgom. 

 
Q: Tai aš taip suprantu kad Jūsų namas—Mejerio namas sudegė. 
 
A: Sudegė, sakau. Va tik vien bažnyčia liko. O čia visi namai. Tik iki bažnyčiai. Nudegė 

namai, šitas miestas. O jau paskui tuščia čia liko.  
 
Q: Tai taip išeitų kad visi namai žudų kuriuos atidavė lietuviams, visi sudegė. 
 
A: Sudegė visi. Visi sudegė. Liko ten prie bažnyčios du namai žydo. O paskui čionais, nu to 

Reinardo likęs namas. Ir Žydauskio [Židauskio] Keturi namai šitam gale likę 
Žydauskio [Židauskio] ir tie namai Žydauskio [Židauskio] likę. O taip visi sudegė.  

 
 
[01:] 29:38:07 
29:36 
Pokalbio pabaiga.  
 
 
Transcribed by: Ada Valaitis 
Date: 11/30/2010 
There are not restrictions on this interview.  
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