•

1n
l

VILKMERGE

WILKOMIERZ

BWJI

Ukmergėje

UI

e
~
AS Ukmergėje
HOLOKAUSUTST in Ukmergė
HOLOCA

UDK947,45.o82 :93J
Ho-141

HolokaustasUkmergėje

Holocaustin Ukmergė

Rėmėjai
l Sponso~
.
.
,
Conferenccon JewishMatcrial Cla1ms Agamst Gcrman), Inc., USA
Lietuvoskultūros rėmimo fondas

K

Užpagalbą nuoširdžiaidėkojame

Weexpress our sincere gratitucle to

Valstybinio
VilniausGaonožydtĮ muzi~ju!,
. .
.
Lietuvoscentriniamvalstybės archyvu1, Lietuvos ypatingaJam archyvu 1,
Lietuvosmokslų akademijosVrublevskių bibliotekos Rankrašči ų skyriui,
Lietuvosnacional inės MartynoMažvydo bibliotekos RettĮ knygų ir rankraščių skyriui,
Nacionaliniam M. K. Čiurlionio dai lės muziejui,
Ukmergės kraštotyrosmuziejui, savošeimai už pa laikymą.

Knygossudarytoja

Lietuvių

kalbosredaktorė

Bookcompiledby
Neringa Latvytė-Gustaitienė
Lithuanian version editor

HOLOKAUSTAS Ukmergėje
HOLOCAUST in Ukmergė

Aistė Pangonytė

Anglų

kalbosvertėja

Dai lininkė

Englishtranslation
ZuzanaŠi ušaitė
Designer
Jūratė Juozėnienė, svetainė internete: www.jugrafija.lt

Viršelyje- Ukmergė. Arklių turgus. XIXa. l Ukmergė. Horse market . 19t h centur y.
LietuvosnacionahneMartyno
~do

-

biblioteka.Retų knygų ir rankraščių skyrius

© Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus, 2012
© Jūratė Juozėnienė, 2012

~
•
VALSTY
GAONO

B I NI S VI L N IA US
2YDŲ MU Z IE JU S

VI LNA GAON STATE JEWISH M USEUM

"IV:l "WW'1" -WVolJ171)11Kl "1lll7'11"1!11

2012

Turinysl Content
Įvadas

1ntroduction

7
10

VOKIEČIŲ

OKUPACIJA
1941 m . birželio mėn . pabaigos įvykiai
1941 m. liepos mėn . pradž ios įvykia i
Kalėjimas

1941 m. rugpjūčio mėnesio įvykia i
1941 m . rugsėjo mėnesio ivyk iai
GERMANOCCUPATION
Events of the end of June 1941
Early July 1941 events
The Prison
Events in August 1941
Events in September 1941
Nuorodos
References

38

40
46
47
52

58
61
66
68
73

79
83

DOKUMENTAI
THEDOCUMENTS

87
IŠVADOS
CONCLUSIONS

187
189

Įvadas

,_;,_
Lieruh, i::1-rij:1p:u"ll ·linm :minių
\\)

__
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rautu - :,;, _-101~m. Į\l-" ·lbus lictmos nepri-
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:.-ss
a i mumssmi enij

m pmi piliet~bė.

~fou ilg3iniuir.upsių mutų ,i s labiauplėtėsi prJrnja.
pa; uli ·,-ei

,munės krizės meru. :\:\

Leidiniotikslas- detaliau ištini Ukmergės žydų likimą Antrojo pasauliui karo
merais.remiantisarch) iniais dol,,
·umemaisbei istoriografijaatlami l 941 m. birže-

s. 4--0jo de--

lio -

rugsėjo mėn. įvykius.

Knygojepinną S)kį spausdinami 1941 m. liepos 10 d.

simm ' i pinut1.
ie pll!-'ėje. sun-šėj naujaantisemitim10

AntnkalnioII kaime nužudytų. 1941m. liepą. rugpjūti_. ru:

ėjį

. _-pti, - ,'.,cmominis
:mti. mitiznms.tarpukariuatsirado

šaudytų

žydų sąrašai.

.· 1munim1
į,1lizdi· pinnosi , smietim~sokupac-i
j, s meru- ~

a ~'\111L, = ,ietinių okupantų pagalbi-

·· mm.k d .-\ntrojopasauliui karo memis

·istinei\' ·ietij:uuipuoluspusmetį -

,ietų

uungą per pimiajį

nu,11941m. birMio i(..igruodžiomėnesio -

bu, isžudym·one,isa Lietu, žydų bendruomenė. t. y.
l ·o000-1 O000žydų (iš ;00 000.~" enusių Lieru,·oje
ikikaro).
L'kmergės (anksčiau - lilkmergė. lenl,,'Ų k. Jlilko-

mier:.rusų k. Birn,o.uup.jidiš k. l i/komir)žydamsbendrame Lietu,os Holokaustoistorijos kontekste nebu

0

i imties:iki Antrojopasauliniokaro zvdai sudarė virš

30 proc. ,isų miesto gyventoju..,*
visi jie (mažiausiai
6 35 l kanu su aplinkinių miestelių žydais buvo nužudyti newlimamePh·onijosmiške.

kmergės

miest . bet ir l! ::mergės apsl.ities

miesto nuotraukų taip pat spausdinam -

pirmą

Daugelis

sy : - !,..11ip

atgarsis prarastounikalausš1ello (žydiškomiestelio) pasaulio.
Tyrinėjant

ni -,, - ,i. miir nac-istinės \ ;.,jetijos id logija rurėjo le-mian1<:
- rei

kmergės

ne tik

prieš.kario

Pi,·onijos mii ·e su-

Holokausto

l,nergėje temą.

(1941-194 m.) fondu R-1390.

\1llstybės

remmsi LieruYos~naini

nrrhy,·o ltolinu- LC\'A) fondais:\ 'ilniaus žydų muziejausd
kmergės k:ilėjimo

l,,·umenrų

- lek ij ·

(1941- 1944m.) fondu R-9;6.

kuriwnegnu u kalėjimo veiklos dokumentų. suimtų ir t:mlytų ~-menų. politinių ir
kriminalinių kalinių.
bylų. Ukmergės

bro

fonde F. O sukaupti
gės

belaisvių.

1941 m. liepos mėne·į

:alintų žydų

asmens

apskrities 4-osios policijos nuo\1ld · l inintos. l .::!
0-194.::!m.)
kmergės

apskri1ies,·iršininko įsnl,,:mai ,·isiems Ckmer-

apsl.ities policijosnuo\1ldų, iršininkams.įsakymas dėl balmrais'ių būrių ĮX'r

fom1avimoį pagalbinę policiją 194l m. rugpjū 'io 14

dieną.

Lieru,·os generalinės

srities pavienės policijos tarnybosryšių karininkoprie T\1lrkospolicijos ,·ado Lieru oje (Kaunas. 1941- 1944m.) fonde R-6 3 saugomi įsak~mai

lieru,·ių

batalionams.taip pat Policijos departamento direktoriaus įsal:mns

policijos

dėl žydų suė-

mimo ir sutelkimo 1941m. rugpjūčio 16 d. ir susirasinėjimo su apsl,,,i ių policij
nuovadų

,•iršininkais šiuo klausimu korespondencija.Ukmergės apylinkės teismo

R 9) yraišsaugotų liudininkų kvotos protokolų, kuriuose
d ( - 169
(1929--1944m
.) fone
~
. .
. .
. . . . . t A troiopasauliniokaro metais. Lietuvos generalines srities
paliudyu Įvykiai m1ese n ,
.
. . .
. .
(K
!941-1944m.) fonde R-743 pateikta stat1st111nĮ duomesta11
sukos valdybos aune.
.
. kaičių Lietuvos apskrityseir miestuose.
nų apiegyvenlOJŲ s
. .
.
.
.
• kn bene dauoiausiaremia I Lietuvos ypatmgoJo archyvo (toliau _
Rasant • ygą
"
~ d • ~ do K l 5 0;0 apyra o baudžiamosiomisbylomis. iškeltomis asLYA),on ais: ,on
- ·,
. k ·
karobuvo nuieistiuž kolaboravimą su naciais ir dalyvavima žydtĮ
memm. rune po
•
. d • · · e byloseoalimarasti ne tik kaltinamujua menu. bet ir įvykių liudizu ynese. 10 •
"
·
·
ninkuar tiesiogvietinių gyventojų. turėjusių informacijos,susijusio su tardomojo

Jews

have lived in Lithuania for over six hun-

dred years. Having senled on the territoryof pre ent-day
Lithuania at the time ofVytautasthe Great, over the centuries the Jews put roots in the economic, political and
culturallife ofthe country.at the same time managingto
preserve and foster their regionai identity.
The historyofLithuania was marked by fundamental
eventsthat took place in the secondhalf ofthe 20th century,which were of great importanceto the Lithuanians

. 'kl.a. parod)~u.
,e1
_ liudiiimu.
, . Taippat remtasi fondo nr. 3377 55-ojo apyrašo bylomis.kuriossudarouž kolabora,·imą su naciais ir žydų naikinimą nuteistų asmenų

and Jews alike. Although Lithuania's independencethat

tardymoprotokolų. protokolų nuorašų rinkinius.fondo K-1 46-ojo apyrašo opera-

was declared in 1918 united both nations by the same

ty\inėmis bylomis.LYAbaudžiamosiosbylo - tai ypatingo pobūdžio dokumentai.

citizenship,living in the same independent country over

Turintomenyje.jog kaltinamujų parodymaineretai būdavo išgaunami prievarta, be

a longer time the rift//gulf between them became in-

to. pasitail...1'
da\'Onetikslumų. Įvykių eigą buvo galima atkurti lyginant keleto ar net

creasinglywider. The new kind of anti-Semit ism - eco-

keliolikosa menų parodymusir liudijimus.tyrinėjant LCVAdokumentus.

nomic anti-Semitism - became strong during the eco-

audotasiir Lietu,,os mokslų akademijosVrublevskių bibliotekos Rankraščių
skyriausmedžiaga.
Kaip , ieną s,,arbcsnių Holokausto ne tik Ukmergėje, bet ir visoje Lietuvoje
istoriografijosleidinių minėtinas Lietuvosarchyvų dokumentų rinkinys „Masinės
žudynės

Lietuvoje" (l d„ 1965m.: 11d„ 1973m.).

Žmonių vardaiir pavardės leidiny
je pateiktitaip, kaip buvo fiksuoti šaltiniuose.

Cituojantgramatinės klaidospataisytospagal dabartines l ietuvių kalbos normas.

nomic downturn in the first halfofthe 1930s:the image
of the Jew the communist that appeared in the pre-war
years and the Jew as an active Soviet supporterthat prevailed during the time of the first Soviet occupation as
well as azi German ideology- all these factors were
decisive: when Germany attackedthe Soviet Union during the SecondWorldWar. almost all LithuanianJewish
communityof 170000-180 000 people(ofthose 200 000
who lived in Lithuania before the war) was killed over
the first six monthsbefore December 1941.
The Jews of

Ukmergė

(previously

Vilkmergė.

Pol.

Wilkomier: , Rus. B101<a1111p, Yid. Vilkomir ) was no ex-

ception in the context of the history of the Holocaust in
Lithuania.Before the war Jews who accounted for more
than 30 percentofthe city populationall ofthem (at least
6 358)* were massacred in the nearby Pivonija Wood
together with the Jews from the surrounding little towns.

ln 31 Decembe r 1939 7 312 Jews lived ln 1he Ukmergė ad istrict (4 281 Jews in the town , 3031 Jews lived in
the shtetls of the district). (LCVA.r.R•74l m.no Sf.79. 1-unbefofr~u
tnL1thwnv.onJ 1 DN:embN19J9byMdon.i 1ty)

lntroduction
corrcspondence with the heads of the police stations on this issue. The 1929- 1944
Stock R- 1699 of the Court of the Rural District of

Ukmergė

contains minutes of

the interrogations of the eyewitnesses with the testimonies about the events in the
town cluringthe SeconclWorlclWar. The 1941- 1944 Stock R-743 ofth e Boarclof
the Statistics of the LithuanianGeneral Region in Kaunas contains statistical data
about the population of Lithuania's counties and towns.
The stocks of the Lithuanian Special Archive (LYA)were wicle ly usecl: the criminal cases of lnventory No 58, Stock K-1 of persons who came before court after
the war and were sentenced for the collaboration with the Nazis and participation
in the executionof Jews. The testimonies of the defendants and the eyewitnesses
Jewishpopulationof Ukmergė duringthe SecondWorldWar as well as to recons-

and local residents who had some informationconnected with the activities of the
defendants can be found in the files. The files of Stock 3377 of lnventory No 55

tructthe events of June-September 1941 on the basis of archival documents and

with collections of interrogationminutes of persons sentenced for collaboration

The aim of this publicationis to research in more detail into the fate of the

historiography. The book carriesthe lists of Jews from Ukmergė and the county

with the Nazis and killingsofthe Jews and copies ofmi nutes, as well as operative

whowerekilledin the village of AntakalnisJI on l OJuly 1941, shot in Pivonija

cases of Stock K-1, InventoryNo 46. It should be mentionedthat the criminal cases

Woodin July, Augusiand September1941that are published for the first time. It
also carries manyphotographs of the pre-war town as a reflection of the lost unique
worldof a shretl.
Mostlystocks ofthe LithuanianCentrai State Archive (LCVA) were used researchingintothe executions in Ukmergė: document collections at the Vilna Gaon
StaleJewish Museum(l 941-1948)StockR-1390; Stock R-926 of Ukmergė Prison
(l941- 1944) thathas numerou
s files ofthe peoplewho were arrested and interrogatedat theprison, political and criminalprisoners, POWs, personai files of the Jews
whowereimprisonedthere in July l 941, as well as documents of the prison activities. The 1920- 1942 StockNo 807 of Police Station No 4 (Širvintos) of Ukmergė
County containsordersofthe headofthe countyto the heads ofall police stations,
the 14Augusi1941 orderconcerning the reorganisation of the units of white armbanders(baltaraiščiai) into the auxiliarypolice. The 1941- 1944 Stock R-683 of
the Liaison Officerofthe PublicPoliceUnderthe Head ofthe Public Order Police
of the Lithuanian General Region(Kaunas)contains orders for the heads of the
Lithuanianpolicebattalions
, as well as the order issued on 16 August J 941 by the
Police Department
directorconcerning the arrests and concentration of Jews, and

fromthe LYAarevery specialdocuments. The testimonies ofdefendants were often
given under torture; there were inaccuracies too. Taking this into account, comparing evidencegiven by several people and studying the documentsat the LYA, it
is possible to reconstructthe events. Materials from the ManuscriptDepartment of
the Vrublevskiai Libraryof the Lithuanian Academy of Sciences were also used.
The archival collectionof documents"Masinės

žudynės

Lietuvoje" (Vol. J, 1965;

Vol. 11, 1973) should be mentionedas one of the most important historiographic
publications about the Holocaust not only in Ukmergė, but also in all Lithuania.
The first names and surnames of the people are given as they are written in the
sources.

. 1i
-.et\:\"'S~~Tie'

usai 'te.
\1..\1..1:'1
,oo

·xa. 3-4 deš. l U·mergė. Market place. 1920's-1930's. l
10tf'U..
~
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Ukmergė . Turgausaikštė. 1900m. l Ukmergė. Market place. 1900. l
N:'I
C}OO..
l hms M. K. Č1urhorno da1lės muziejus.•

Ukmergė, Turgaus aikšt· 19
lletwosnaoonat..,
...._~
ll-1937 m. l Ukmergė. Market place.1913- 1937. l
b1bho
teka. Retų knygų ir rankraščių skynus.

Ukmergė

po 1904 m. gaisro. l

Ukmergė

NacionalinisM. K. tiurliomodailesmuz1e1us
.

• M. K. Čiurlionis Nacional Museum of Art.
• Mart)ila,

/1.ai,yda,
Nat

IOna
l libraryof lllhua .

ma. Secllon of Rare Booksand Manuscripts

after tire in 1904. 1

trmergė VytautOg. 5. Mamasavininkas~iornė Kasri~

as. 1937 m. l Ukmergė. Vytauto
l LCVA.•

Ukmergė, Vytauto g. 11. Kepyklos savininkas Vidoklė Monesas su šeima. 1937 m. l Ukmergė.
Vytautostreet No 11. The owner of the bakery wasVidoklė Monesas with family. 1937. l LCVA.

sueet ~ 5. The ownerot the house wasSliornė Kasrielzooas.1937.

~~=5g. 36· Pirmoiškairės namosavininkas llejeris Maselis. 1937 m. l Ukmergė.

Ukmergė ,

· Theowner of thefirst houseon the left was Mejeris Maselis. 1937• l L(VA.

14

l

Vilniausg. 3. Namosavininkai broliai Zilberai. 1937 m. l Ukmergė. Vilniausstreet

No 3. The owners of the house were the brothers Zilberai. 1937. l LCVA
.

15

-

· Vytauto g. 13. Namo savininkas Zibucas Abraomas. Gyventojas Bliumbergas
.
Ukmerge,
Motelis. 1937 m. f Ukmergė. Vytauto street No 13. The owner of the house was Z1bucas
Abraomas.The residentwas BliumbergasMotelis. 1937. l LCVA.

Ukmergė, Piliesg 13 N
..
Theownerof th ·h · amosavmmkasZakasMotelis. 1937 m. l Ukmergė. Pilies street No 13.
e ousewas ZakasMotelis. 1937. l LCVA.

16

l

Ukmergė,

Vytauto g. 16. Namo savininkė Basė Gelvanienė. Name buvo dvi krautuvės ir
Nuomininkai neturtingi. 1937 m. l Ukmergė . Vytauto street No 16. The owner
of the house was Basė Gelvanienė. There were a shop and a workshop in the hou se. The
tenants of the house were poor. 1937. l LCVA
.
dirbtuvė.

Ukmergė,_ Pil!a_kalnio 5. Namo savininkas Chajetas Jankelis. Gyveno Leibovičienė Pesė.
l Ukmerge. Pil1akalmo stre et No 5. The owner of the house was Chajetas Ja k 1· Th
15

resident was Leibovičienė Pesė. f LCVA
.

l
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Ukmergė, Vytauto 4. Name gyvenoVolkas Lelba, Flitas Zelmanas,_ Salnikovas Šepšelis,
Podgūras Jcikas
, Murščikas Mordchelis, ZakasJoselis. 1937":1
· l Ukmerg;. Vytauto ~treet No4.

Ukmergė, Vilniaus 5. Namo savininkė E. Landlenė. 1937m. l Ukmergė. Vilniausstreet No 5.
The owner of t he house was E. Landlen ė. 1937. l LCVA.

The residents were Valkas Leiba, Ritas Zelmanas, Salmkovas Šepselis, Podguraslclkas,
Murščikas Mord
chelis, Zakas Joselis. 1937. l LCVA.

Ukmergė Vilniaus
35 N

•.
·
Vytauto;treet N · amosavmmkas
levinas.GyvenoŠepšelisŠmitas. 1935m. l Ukme:ge.
35
Šmitas. 1935_
· The ownerof the housewas Levinas. The resident was Šepsehs
1

LiA.

Ukmergė, Pilies 7. Namosavininkė Lintienė Liva. 1937 m. l
The owner of the house was Lintienė Liva. 1937. l LCVA.

Ukmergė.

Pilies street No 7.

7

Ukmergė, Prekybos
eilė. Namaspriklausė Dovydui Gurvičiui. 1938_.m . l
Ukmergė. Trad
e row.The owner of the housewas Dovydas Gurvic1us.
1938.l LCV
A.

Ukmergė, Smėlių priemiestis.

1919-1924m. Kairėje pusėje matyti sinagoga, kuri išgyvenu•
si Antrąjį pasaulinį karą buvo nugriautaXXa. 9 deš. l Ukmergė. Smėliai suburb. 1919-1924.
There is a synagogueon the left. This synagogue
, which survived World War 11
, was demo•
lished in 1990s. l LCVA.

Ukmergė, Vilniaus34 Nam0 • . k.
. . .
. . K ··t ncienė.
Gwen
t · Me.
·
savmme Kulk1meneBankienė švarcmamene, ns a
1
•
OJas JerasBankasN
b
· · - • -'
'
·
37
l Ukmerge
· v·l .
· ame uvo1s1kurus1
Zydų draugijos skaitykla. 19 m.
. .
•
· 1niausstreet No 34 Th
. . · Bank1ene
,
Svarcmanienė K .•
. .
· e owner of the house was Kulk1mene, . h d a
t
reading
-room'thnS anc,ene.TheresidentwasMejerasBankas. The Jewish Association 3
ere. 1937.l LCVA
.

20

Ukmergės
LCVA.

siaurojogeležinkeliostotis. 1927m. l Ukmergė. The narrow railway station. 1927. l

Giedraičiai, Smetonos
g. 1936m. Trobesysšalia miestelio Turgausaikštės.
Namas
globojamas
Giedraičių šaulių būrio valdybos.Gyventojai~eingardas
Orelissušeima
, ZegarisLeibasu šeima, VainšteinasDovidassu seima.
l Giedraičiai (Ukmergė district). Smetonos
street. The housenear the Market
square
. The housewasunderthe administrationof the Boardof Giedraičiai
Rifleman
Squad.
Theresidents
wereMeingardas
Oreliswith a family, Zegaris
Leibawitha family,Vainšteinas
Dovidas with a family. 1936. l LCVA.

Ukmergės

centras. 1928m. l Ukmegė. Centre of the town. 1928. l LCVA
.

Ukmergė. Miesto panorama. 1928m. l Ukmergė. Panorama of the town. 1928. l LCVA.

Želva, Molėtų g. 2. Zundeli
.
•
district), Molėtų street No~ Margoliotrobesys.1935m. l Zelva (Ukmergė
· The houseof ZundelisMargolis. 1935. l LCVA
.

Ukmergė.

Gedimino g.
1932. l LCVA.

Bėgimo varžybos.

1932 m. l

Ukmergė.

Gedimino street. Footrace.
1-ojo pėstininkų pulko ugniagesių komanda kartu su miesto ugniagesių komanda gesina
degančią Ukmergės žydų sinagogą. 1937 m. birželio 30 d. Fire brigade of the 1st infantry
regiment extinguishes a fire in a burning synagogue.June 30, 1937. l LCVA.
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Ukmergė.
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Ukmergėje. Kairėje pusė!e

Ukmergės kalėjimo vidinis kiemas. 1925 m. Šiame kalėjime nuo 1941 m. birželio pab. iki
1941 m. rugsėjo 5 d. buvo kalinami miesto ir apskrities žydai. l Ukmergė. The courtyard

Koltūnas

of the prison. 1925. ln this prison, Jews were tmprisoned from the end of June, 1941 to
September 5, 1941. They were captured in Ukmergė and in small towns of the district. l

~ietuvos prezidento Antano Smetonos sutikimas
Ant:~~:so
knygynas.1932 m. l
Welcome of the president of Lith uam~
LCVA.
etona in Ukmerge.There is a book store of Urfašas
on the left. 1932·

Kolt_ūno
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Lietuvosnacionalinė M. Mažvydob1blloteka. Retų knygų Ir rankraščių skyrius.
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mės policijos
no Urk1mmal_
. ~e_rgesapygardos

e.

v1rsmmkoraštas

a, 10/11
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:,;JSt-:.A~

U_k~e.rgės kalėjimo
v1rsmmkui apie 114
suimtlŲų perdavimą
L1etuv1ų Aktyvistų f
•
.
ronto
stabui. 1941 m. liep

8 d.
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~
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,
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l The l ist of arrested
114 people who were
given to the members of
the Front of Lithuianian
activists. The document
was signed by the chief
of Security and Criminal
Police deprtament of the
Ukmergė county. 1LCVA.
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11Antakalniokaimas, kuriame 1941 m. liepos mėn. 10 d. buvo
pakarta daugiau nei 80 žydų. Antakalnis11.
l There, more then 80 Jewswere hungon
July 10, 1941. 1960. l LYA."

Žydų laikomų Ukmergės
kalėjime sąrašas.

1941 m. liepos 8 d.
.
l List of Jews prisonersin
the Ukmergė prison.
July 8, 1941. l LCVA.

Namas, kuriame prieš korimą buvo laikomi žydai. 2011. Fota,.rafa·,o s. Pammer.
Valstyb,nlo Vilniaus Gaono žydų muz1e1auslstoriJos tyrimų skyriaus archyvas. ··

l A housein which Jewswere held before the hanging.2011. Phota,.rapher s. Pammer.

• Llthuanian Speclal Archives
•· Vilna Gaon Stale Jewish Museum. Archive oi Historie.>IResearch Department
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!nio II kaime. kuriame. 1941 m. liepos mėn. prieš pakorimą buvo
·
talialnis 11.Jews wer e kep t there , befor e they were hung

:R

1941 m. liepos 10 d.
11
kaime žydų palaikų
perkėlimas i Pivonijos
mišką. 1960 m.
pakartų Antakalnio

Fotografa""' J . Petronis .

Transfering of
remains of the victims
from Antakalnis II to
Pivonija Wood. 1960.
FhJtusi
.,..te J. ~ l
Ukmerges kraštotyrOs
rruziejus ••

Kaltinamas
is Medišauskasod0 .
. .
•
.
k .
Užk lt" r _ Vletą, kunoJe 1941 m. liepos mėn. buvo uzkast1 83 pa ~
Medišauskassh
a inamoJonugaros matyti svirnas kuriame vyko korimas. l Accu
wherethe hang~; :! l_
a~;S;~~~~/3 corpses were buried. Behind his back is the building

tų žydų kūnai.

• Ukmergė L.ocalLore Museum

l

29

Vaitkuškio
dvarogriuvėsiai. 1964 m. 1941 m. liepos-rugsėjo mėn. čia , prieš sušaudymą
Pivonijos
miške
, buvolaikomižydaiiš Ukmergės ir apskrities miestelių. l The ruins of of the
Vaitkuškis
estate.1964.Jewsfrom Ukmergė and small towns from all district were hold
therebefore shotingin PivonijaWoodon July- September,1941. l LYA.

Vaitkuškio
dvarogriuvėsiai 1

· 964 m. 1The ruins of the Vaitkuškis estate. 1964. l LVA.

Laukokeliukasvedantis iš Vaitkuškiodvaro į Pivonijos mišką, kuriuo 1941 m. rudenį buvo
varomižydai į sušaudymovietą. 1964 m. l A pathway from the Vaitkuškisestate to Pivonija
Wood.1964. Jewswere movedthis way to the murderingsite in autumn 1941. l LYA.

Pivonijos miškas.Žydų nurengimovieta. 1964 m. l Pivonija Wood. Jews had to undressed
there. 1964. l LYA.

• . Pi
mi·s·ke kun·o
i·e 1941 m buvo įvykdytos masiškos žydų žudynės. 1964m
Aikšte1e vomJo5
,
·
.
·
l At thissite' the massmurderingstook place m 1941. 1964. l LYA
.
„

Keliukasnuo Va1tkuškiodvaro pusės, vedantis l žudymų aikštelę Pwonijos miške. 19641:1.
The road to the place of massmurdenngsm PivomJaWoodfrom the s1deof the Va1tkusk1s
estate. 1964. LYA.
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Žudyni LĮ aikštelė Pivonijos miške. Kairėje - keliukas i Vaitkuškio dvarą, vedanti s iš aikštelės,

A'kšt l· Pi ..
.•
•
· Dešinėje
. \ .e.~ vomJosm1ske
, kurioje 1941 m. buvo įvykdytos masiškos žydų zudyn~\ 'tkuški0
31
~ aireJe paminklomatyti antkapiai. Priešais paminklą eina keliuk as, kuriuo is. of the
51
th
varo buvo varomi pasmerktieji. 1964 m. l Mass murdering place. On bo
the
0
: :n:1:,nt are the gravestone
s. There is a pathway on which Jews were move
1
15
us est ate to Pivonija Woodin t he fr ont of t he monument . l LYA
.

1~~orn

kur buvo šaudomi pasmerktieji. Dešinėje - antkapis, kurio vietoje 1941 m. rugsėjo mėn .
buvo šaudomi žydai. l Mass 111urdering
site in Pivonija Wood. On the left side goes a small
road toward t he Vait kuškis estate from the side of massmurdering place; on the ri ght side
there is a monument on the place there Jewswere shot on September 5, 1941. 1964. l LYA
.

Paminkla
s žydų žudynių vietoje
Pivonijosmiške. 1964m.
l Monumentin massmurdering place
in PivonijaWood.1964.l LYA
.

Ukmergė. Senosios žydų kapinės. 1955 m . Fotografavo L Broga. XX a. 6 deš. kapinės buvo
sunaikintos. Asmeninis archyvas l Ukmergė. Old Jewish cemetery. 1955. Photog rapher L. Broga.
It was destroyed in 1970's. Personai archlve.

Schemoje pažymėta žydų žudynių
1941 m. rugsėjo 5 d. vieta Pivonijos
miške. 1964 m. l The marked site on
the drawing indicates where the mass
murderings took a place in Pivonija
Woodon September 5, 1941. 1964. l LYA.

Plane pažymėtas duobių išdėstymas žydų
ŽUdynių vietoje Pivonijos miške.1964 m. LYA
1
1A plan of the pits in Pivonija Wood. 1964·

Ukmergė, Antakalnio g. Buvusi geto teritorija. 2002 m. N. Latvytės•Gustaltienės, R. Gustaičio asmen inis
archyvas. l Ukmergė. Antakalnio street. The former ghetto area. 2002. Personai archlve of N. Latvytė
Gustaltienė,
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R. Gustallfs.

Ukmergė . Buvusio dantų
gydytoj os R. Perku lienės
kabineto užrašasnamo
laiptinėje ant sienos.

2005 m.
N. Latvytės•Gusta1tlenės,

R. Gusta lčio asmeninisarchyvas
.

l U kmergė. Sign on the wall
of the house where used to
be a dental cabinet of

R. Perkulienė . 2005.
Personaiarchlveoi N. Latvytė•
Gusta itlenė,

R. Gustalt1s.

Ukmergė. Antakalnio g. Buvusi geto teritorija. 2004 m. l N. Latvytės·Gustaittenės, R. Gustalčlo
asmeninis
archyvas
. Ukmergė. Antakalnio street. The former ghett o area. 2004. Personai
archlve
N. tatvyte
,Gustaltiene,
R. Gustaitls.
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Ukmergė.
žuvų g· Buvus1
· Ch' •
..
. .
.
Ch Galaitė·
. .
tenes Gala1tes
-Oguz1enesparduotuve . 2005 m.
·
Oguz1ene
kartu
·
· · 5 d bUV0
•
.
su vyru ir pusantrų metų sūneliu 1941 m. rugpjūtį ar rugseJO ·
susaudyt
a Pivonijos „ k
. •
mis e• N. latvytės-Gustaltienės ir R. Gustalčfo asme
ninisarchyvas.
Chienė
1 Uk

st
Gala:r~ · ~uvų reet. The former store of Chienė Galaitė-Oguzienė. 2_
oos... wood
uziene
,
her spouseand one and a half years old son were shot in PivoniJ3
A
on ugustor Septemb 5 19
er , 41. Personai
archlve of N. Latvytė·Gustaltfenė, R. Gustaltf
s.

T o r ct 1 11 o o - n.11,r ugpi llaio mon.l

<\•

Laikinai einančio policijos
vado pareigasP. Jonušonio
Ukmergės apskriti es
vir šininko vardu paskelbtas
nurodymasapie visiems
žydamsprivalomą Dovydo
žvaigždės nešiojimą

ir visiems nuovadų
viršininkamsprivalomą
žydų sąrašų sudarymą.

1941 m. liepos 23 d.
l An order issuedby the
provisional head of the
police P. Janušonisin the
name of t he county of
Ukmergė to effect that
all Jews in the town of
Ukmergė and the county
had to wear a Star of
David, all headsof the
police stations had to draw
lists of the Jews. July 23,
1941. i LCVA

VOKIEČIŲ OKUPACIJA
.
1941m.birželiomėn . pabaigosįvykiai

LietuvosžydtĮ žudymo mechanizmas.be kita ko, rašė: ,,Tikslas - išvalyti Lietuvą
nuo žydtt - galėjo būti pasiektastik dėl to, kad iš rinktin itĮ vyrtĮ buvo suorganizuotas
skrajojantis būrys, vadovaujamasoberštunnfiurcrioJ. l-lamanno, kurisvisiškai supra•

Ankstų 1941m. birželio22 d. rytą nacistinei Vokietijai užpuolus SoviettĮ Sąjun.

gą, daugelyjeLietuvosvietovitt gyventojai lien1viai pradėjo ginkluotis ir puldinėti

skubiai ir padrikaibesitraukiančius sov ietinės kariuomenės dalinius. Taip prasidėjo
įvyk i ai, šiandienžinomi 1941 m. Birželiosukilimo vardu. Galutinis sukil ėlių siekis

buvoLietuvosvalstybingumo
naująją okupaciją žiūrėjo

atkūrimas.

Kita Lietuvos

pili eč ių

dalis - žydai_ į

visiškaipriešingai. Jiems A. Hitlerio rasių teorija neteikė

jokių vilčių dėl šviesesnės

rytdienos.

to manuosius tikslus ir sugebėjo užtikrinti bendradarbiavimą su lietuvių partizanais
bei atitinkamomis ci vilinėmis įstaigom is." 1 Minėtas JoachimoHamannobūrys, kurį
sudarė nuo 8 iki l Ovok iečią saugumo ir SD pareigūną ir kelios dešimtys lietuvitt,
,,skrajojo" po Lietuvą įvai riose v i etovėse vykdydamas masines žydą žudyncs.
Vokietijos ir SSRS karo pradžios įvykiai Ukmergėje klostėsi panašiai kaip kituose Lietuvos miestuose bei miesteliuose. 1997 m. ukmergiškisHiršas Pekelis
prisim inė, kad baltaraiščiai mieste susiorganizavo dar iki vokiečiams įžengiant į
miestą2 •

Pim1
omis vokiečių okupacijos dienomis Lietuvoje

pradėjusi

veikti Laikinoji

Vyriausybė, provincijoje į vietos valdžios įstaigas, tarnybą policijoje sugrįžę Nepri-

Daugelis ją dar Nepriklausomos Lietuvos laikais tarnavovietos policijoje,
Lietuvoskariuomenėje ar dirbo Ukmergės kalėjime ir buvoŠaulią sąjungos nariais.
Pirmosiomis karo dienomis jie, ant rankovitĮ užsirišę baltus raiščius ir pasivadinę
(dar žinomikaip partizanai, aktyvistai,baltaraiščiai), išėjo kovoti su be-

klausomosLietuvoslaikų valdininkai ir pareigūnai tarsi pateisino Lietuvos gyven-

sukil ėl iais

tojų lūkesčius,

sitraukianč ia Raudonąja

susijusiussu Lietuvos nepriklausomybės atkūrimu . Todėl vietosval-

džiai aktyviaitalkino ir didžioji dalis vietos gyventojų (išimtinai li etuvių tautybės).
Okupacinė vokiečių

valdžia turėjo ai škių planų tiek dėl Lietuvos va l stybės, tiek

dėl užimtų kraštų žydų tautybės gyventojų. Atsikūręs

administracijosaparatasbuvo sumaniai įtrauktas

ir pradėjęs veikti lietuviškos

į vokiečių vykdomą politiką,

ku-

rios vienas iš tikslų buvo žydų diskriminacija iki jų sunaikinimo.
Jau 1941m. liepos2 d. saugumo policijos Lietuvoje funkcijas perėmė Vokiečių
saugumopolicijosir SDA operatyvinės grupės 3-iasis būrys. Jiems pradėj us vykdyti antisemitinę politiką, jų talkininkais (savo ar ne savo noru) tapo atitinkamos
lietuviškosįstaigos.
1941m. liepos17 d. karinę valdžią pakeitė civilinė valdžia. Lietuva tapo generalinesritimi ir buvo suskirstyta į 4 apygardas: Vilniaus, Kauno, Š iaulių ir Panevė
žio, pastarajai priklausė ir Ukmergė. Panevėži o apygardos komisaru buvo paskirtas
vokietis Walteris Neurnas.Apygardų komisarai ėmė leisti standartinius žydttpadėtį
reguliuojančius nuostatus. Lietuvių administracija tik kartodavo vokiečitt įstaigų
įsakymus.

Galutinį Holokausto etapą - masines žudynes dažniausiai vykdė VokiečitĮ saugu
·

mopolicijosir ypatingiejibūriai. Vokiečių saugumo policijos ir SD vadas Lietuvoje
Karlas Jageris 1941 m. gruodžio l d. pranešime, kuriame buvo detaliai aprašomas

armija ir sovietinės santvarkosšalininkais.

Informacijos agentūra ELTAminėjo, kad „birželio 22 d. rytą ukmergiškiaidar
nieko nežinojoapie prasidėj usį karą" 3 • Miesto gyvenimas tekėjo įprasta vaga. ,,ŽydelitĮ komsomolctĮ

ir pionieri tĮ būrys, nešini raudonavėliava ir dainuodami „Jesli

zavtra voina...", ramiausiai

t raukė į

Dukstynos

pušyną."..

Kad

prasidėjo

karas,

buvo sužinota tik per pietus - 12 valandą dienos. Stebėtina, kad apie karo pradžią
sužinota palygintivėlai: miesto geografinė padėt is patogi, Ukmergės antisovietinio pogrindžio ryšiai su LietuvosaktyvisttĮ fronto Kaunoštabu geri (ryšininkas iš
5
Ukmergės B. Stasiukaitis
), -

tokiomis sąlygom is žinia apie tokį svarbą įvykį turėjo

pasklisti greičiau. Nors infom1acijamiestą pasiekė vėlai, susiorganizavę Ukmergės
partizanai jau kitos dienos (birželio 23-osios) vakarą suėmė ir į miesto kalėjimą
uždarė 79 žydą inteligentus6 •
ELTAapie tų dientĮ įvyki us skelbė: ,,Miestežydelitt, komunistų ir komandirtĮ
žmomttarpe didžiausia panika."7 Tie gyventojai, kurie turėjo gal imybę pasitraukti
kartu su bes itraukiančia

Raudonąj a

armija, stengėsi ja pasinaudoti. Taip daugiau-

sia pasielgė sovietiniai aktyvistai, sovietin ilĮ karilĮ šei mų nariai bei žydtĮ tautybės
pi li eč i ai. Vienižydai bėgo „užs ivertę maišelius ant nugaros... kur kojos nešė" 8 , kiti
kartu su komjaunuoliais ir komunistais „lipo į sustojusius sunkvežimius, kuriais
buvo „tovariščiai" atvažiavi. iš Kauno ir Jonavos."9

.
. • ·rš ·esto pasirodę vokieč ių karo lėktuvai . Per bombardavimą
Pamką susttpnno v1 rn1
. .
.
. ••
.
.
.
.
·nagoga
1
0
Baltaraiščiai
suaktyvino
išpuolius
pnes
zydus. Viena
sul1epsnOJo
munnes1
·

Karlinskas, keletas žydų

teisininkų, mokytojtĮ

ir

žymitĮ v i suomenės vei kėjų.

Jie

išpinnujų aukų tapo aštuoniasdešimtmetis vaistininkas Josefas Šelkanas: prieš nllŽU.

buvo kaltinami bendradarbiavimu su sovietine valdžia23. Kai kurie suimtieji buvo

dydamibaltaraiščiai jam liepė bėgti paskui arklio traukiamą vežimą, ragindami ne.

mirtinai nukankinti: į aukos bu rną būdavo kišama gum inė žarna, kuria vanduo bū
davo pilamas tol, kol plyšdavo aukos skrandis2'.
Po šio suėmimo praėj us keturioms dienoms, liepos 8 d. Ukmergės rajono saugu-

11

atsilikti čaižė senuką smarkiaisrimbo k irčiais . Antrąja auka tapo gydytojas Aronas
Kohenas.Jis buvonušautas tiesiog gatvėje, grįžtantis iš ligoninės į namus12•
Mieste pasirodži
us pim1i
esiems vokiečių kariniams daliniams, neaiškiomis aplinkybėmis buvonušautiduvokiečių kariai. Jau kitą dieną sekė negailestingas naujiųų
okupantų irjų talkininktĮ atsakas į neva žydtĮ įvykdytą minėt,[ vokiečių karių nužudymą.

Nuo baltaraiščių nukentėjo ne tik žydų namai, bet ir žydų li goninė - nužudytas

buvovisasjos personalas. Šioje akcijoje ypač pasižymėj o lietuviai Zuliūnas (vardas nežinomas),Y. Deveikis, M. Paškevičius ir lenkas Zavioda (vardas nežinomas).
Paskutiniaitrysišsiskyrė ypatingužiaurumu: M. Paškevičius auką pirmiausia sužeisdavodurtuvu, Y. Deveikis dar gyvam žmogui buku kirviu nukapodavo galūnes, o
Zavioda
visą kruviną procesą užbaigdavo pamerkęs rankas į aukos kraują13 •
Baltaraiščių

veiksmai prieš žydus dar labiau sustiprėjo 1941 m. birželio 24 d.,

kai vokiečiai galutinai įsitvirtino mieste. 1997 m. prof. Mejeris Šubas prisiminė,
kadbirželio 24d., traukdamasis per U kmergę, buvo apšaudytas baltaraiščių 14 . Birželio 26 d. į Ukmergės kalėjimą buvo uždaryti miesto žydai Leiba Makoveras, Elija Šmidta
s, Šlioma Fridlianderis, Chajamas Blochas15, Dovydas Zalmanas16, Girša
Muleris11,Šlioma Šmenderi
s18
, Berelis Šmitas19,Izraelis Gutkinas20 , Rubinas Kaganas11.Žydų suėmimai tęsėsi visą liepą, taip pat rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais. Jie

mo policij os viršininkas Ukme rgės
pridėtą išvardintą sąrašą,

LietuvitĮ aktyvistlĮ

ka lėj imo

viršininkui atsi untė

raštą:

,,(...] pagal

visus kalinius, laikomus Tamstos žinioje, prašau perduoti

fronto štabui. Priedas: 114 kvoti[ su daiktais ir

žmonėmi s." 25

(Žiūrėti p. 26). Jau po karo per tardymą buvęs Ukmergės ka lėji mo viršininkas

P. Kuzmickas teigė, kad 1941 m. liepos l O d. į ka lėj imą atėjęs saugumo po licijos
tarnautojas V. Deveikis (kuris „turėjo didel į autoritetą tarp vokiečitĮ karinės administracijosir gestapotarnautojų, su kuriais kartu vaikščiodavo, mokėjo j is gerai ir vokieči tĮ ka lbą"26) domėjosi suimttĮjų,

tarpjtĮ ir žydi[, ska i č iumi. Sužinojęs, kad iš apie 150
l 00 žydai, išėjo. Maždaug po dviejtĮ valan-

U kmergės kalėjime saugomi[kalinitĮ apie

dtĮ sugrįžęs pasakė,

įAntakalnio

kad visus Ukmergės kalėjime laikomus žydus reikės konvojuoti

II kaimą (už 5 km nuo U kmergės), ten j ie bus nužudyti, apkaltinus j uos

esant komunistais. Minėjo, kad tokį įsakymą davė vokiečitĮ komendantas27•
U kmergės

saugumo policijos viršininkas A. Braziukaitis

kalėjimo

viršininkui

telefonu patvirtino, kad žydus reikia perduoti Y. Deveikiui. P. Kuzmickas tardomas
teigė,

kad 8 . Deveikiui pažadėjo

sąlyga,

grįžo

padėti

nugabenti žydus į Antakalnio II kaimą su

kad Y. Deveikis irgi duos žmon itĮ konvojui. Pastarasis pažadėjo ir netrukus

su dešimt ginkluottĮ vyrtĮ. Savo ruožtu kalėjimo viršininkas liepė savo paval-

nedrįsdavo išeitiiš savonamų, nes bijojo gatvėje būti suimti ir uždaryti į kalėjimąu;

diniui -

bijojobūti pažeminti,išplūsti, sumušti ar net užmušti. Jų gyvenimas tapo izoliuotas
ir su kiekviena diena vissunkesnis.

pat skirti žydtĮ konvojaus pri žiūrėtojtĮ; iš kalėj imo buvo skirta irgi dešimt vyrtĮ28 •
„Ši operacija buvo ruošiama labai slaptai, nes prieš tai buvo duodama pasirašyti

U kmergės kalėjimo adm inistracinės

dalies darbuotojui -

. Butvilui taip

visiems kalėj imo tarnautojams įspėj imą dė l griežto paslapties laikymo."29 Kalina-

1941m. liepos
mėn . pradžiosįvykiai

miems žydams buvo pasakyta, kad jie bus vežami tvarkyti daržtĮ. P. Kuzmickas.
norėdamas nuslėpti tikrąj ą žydtĮ

išvedimo iš ka lėjimo priežastį, liepė paruošti daug

kastuvtĮ - esą reika lingtĮ daržams sukasti30• Žydai buvo išrikiuoti kalėji mo kieme,

juos apsupo ginkluotas konvojus ir suvarė į sunkvežimius.
1941m. liepos 4 d. Ukmergės policija kartu su vietiniais baltaraiščiais teigda-

Antakalnio II kaime pasmerktuosius pasitiko vieno Ukmergės miesto rajono

mi, kad vadovaujasi Laikinosi
os Vyriausybės nurodymais, suėmė daugiau kaip 200

saugumo viršininkas M. Paškeviči us ir keletas polici ninktĮ. Jie parodė sodybą, kurios pastatuose žydai buvo uždaryti.

miesto žydų. Tarpjų buvo Ukmergės rabinas Rabbi Zusmanovičius, gydytojas A.

L----......
~--'-------___
,___
/___,,_
.
Antakalnio II kaime buvo įsikūręs Ukmergės miesto kalėjimo pagalbinisūkis,

ųam priklausė daugiaukaip 50 ha žemės). Sodybą, į kurią pateko suimtieji, sudarė
gyvenamasisnamas, svirnas, kiaulidės, tvartas, klojimas ir atskiras namas,skirtas
31
• Atvežtos žydų 010_

kaliniamslaikytilaukodarbų metu. Prie namų dar buvo sodas

terysbuvosuvarytos į svirną, o vyrai - į kalinių namą. Maždaug pusės kilometro
spinduliu pagalbinioūkio sodyba Y. Oeveikio ir M. Paškevičiaus nurodymubuvo
apsuptapolicininkų. Atvykę kalėjimo tarnautojai liko pačioje sodyboje32• Dariki
konvojau
s atvykimo „viename klojimo šone buvo atp lėštos lentos ir jau iškasta
duobė"ll_

Sargybą

periodiškai tikrindavo Kuzmickas ir Paškevičius. Pastarasis „buvo iš-

gėręs , jo rankovės

užraitytos, veidas ir drabužiai aptaškyti krauju. Paškevičiu s korė

žmones, kirto aukoms pirštus su auksiniais žiedais, lupo auksinius dantis." 46 Per
naktį sus i kaupę lavonai buvo metami į šalia klojimo iškastą duobę. Duobes, kurio-

se dar buvo ir gyvybės ženklus rodančios aukos, užkasė žudynių teritoriją saugoję
baltaraiščiai 47 •

Paryčiais žudynių vykdytojai jau buvo pavargę. Brėkštant dar buvo l ikę apie 30

žmonit!, daugiausia moterys.Buvo nutartajuos visus nuvesti į Pivonijos mišką ir ten
sušaudyti. Žydai buvo suskirstyti į tris grupes po l 0- 12 žmonių. Atvestiesiems į mišką

Kalėjimo viršininkasP. Kuzmickas visiems įsakė klausyti M. Paškevičiaus ir

buvo įsakyta sėsti. Kai prieš sušaudymą du žydai bandė bėgti, juos policininkai nušo-

Y. Deveikionurodymų34 • Žudynių pradžioje Y. Oeveikis instruktavo korimo klau.

vė'8. Žydams besėdint, žudikaiėmė tartis ir apžiūrinėti mišką, kur būtų galima sušaudy-

simais:išvedusiš pastato, kuriame buvo laikomi suimti eji, ,,reikia užrišti akis ir

ti aukas.Tačiau netrukusžydams liepė stotis ir įjuos buvo paleistos šūvių serijos. Taip

sakyti, kad veda į kamerą"3 5; ,,prieš kariant sukirsti į pasmakrę, tuomet aukaap-

buvo sušaudytosir kitos dvi grupės49 . Trečioje grupėje buvo tik moterys, o viena iš jų

svaigstair lengviau suja susitvarkyti"

36

.

Kalėjimo administracinės

dalies darbuo-

nešė

ant rankų 3-4

mėnesių kūdikį50 •

,,Vaikutislaikė stipriai apglėbęs

rankutėmis

mo-

tojasN. Butvilaspagalsąrašą iškviesdavo iš pastato po v ieną areštuotąj į ir perduo-

tinos kaklą. Paškevičius iššovė.

davoV.Deveikiui,P. Kuzmickui, Motūzai arba J. Valeikai. N. Butvilas, liudinink
o

buvo gyvas.Tada Šopis paleido iš revolverio keletą šūvių. Vaikutis amžiams nutilo."51

teigimu,žudynių metubuvo išgėręs ir dainavo
38.

rišdavoakis

Kiekvieną kalinį saugojo
9

dą vakaroir tęsėsi visą naktį3 •
padavė

37

•

Aukas

vedė po vieną.

Vesdamiuž.

sargyba. Korimas prasidėjo l Oar 11valan•

,,Prieš korimą,

dėl drąsos,

Deveikis mums visiems

po butelį degtinės ir po to visiems nurodė, kur kas turi stovėti", - pasakojo

40
.

Moteriškė parpuolė

kartu su berėkiančiu vaiku. Jis dar

,,Po pakorimo Deveikis kieme anksti rytą visus vaišino savo

atvežtąja

regis, samagonu. Geriantieji dalinosi savo įspūdžiais. Jie pasakojosi , kad už
pakartųjų pulsą.
52

Zamauskas, gi, durtuvu pribaigdavo, je i kas iš pakartųjų buvo dar

išgėrimo

gyvas."

jimas, pro kurį atvesdavoaukas, ir išėjimas, pro kurį išnešdavo ir mesdavo į duobę

išduodamos pini ginės premijos."53 Pasidalinti nužudytų žydų daiktai 54 .

Svirną apšvietė žibalinės

lempos42.

Korimasvykotaip:keturipolicininkai, kurių kiekvienas iš pirmo mūrinio svirno

virvės

kariant tempdavo Deveikis, Kuzmickas, Šopis, Valeika, felčeris Giedraitis tikrino

J. V. Korimasvykosvirne (20x8 m dydžio pastate). Svirne buvo dveji vartai - įė·
(ilgis lOm, plotis 5 m, gylis 3- 3,5 m)41 .

degtine ,

,,[ ••• ]

Liudin inkų

metu buvo daromi antisovietiniai pranešimai ir dalyv iams

teigimu, per

šią akciją

nas, gydytojas Goldbergas su šeima, jo

buvo nužudytas: gydytojas Borisas Paikiseptyniasdešimtmečiai tėvai,

trys broliai su

paimdavopo vieną žmogų, užrišdavoakis, kad nematytų kur yra vedamas, vesdavo

žmonomis ir vaikais , gydytojas š. Freidas, mokytoja Urvinaitė, siuvėjas Kaganas ,

į kitą, šalia esantį svirną, kuriame 2 m aukštyje buvo paruoštos kartuvės 43 • P.Kuz·

keletas Gel vonų miestelio žydlĮ56, taip pat advokatas B. Golombas, banko buhalte-

mickasužvesdavoauką ant suoliuko, V. Deveikis kartu su kitu kalėj imo prižiūrėto•

ris Meizelis, s iuvėjas Šulmanas.

ju uždėdavo ant kaklokilpą, o kiti nustumdavo nuo suoliuko 44 •
Iš pradžių pakartieji kilpose buvo laikomi po l Ominučių, vėlia u S minutes,bet,
pasak aukasiš kilpos traukusio felčerio J. Giedraičio, tokio laiko tarpo žmogaus
nužudymuinepakako,nes kai žmones nuimdavo nuo kartuvių, ji e traukdavo į save

orą. TokiusUkmergės saugumo ir kriminalinės policijos apygardos viršininkas P.
Zamauskasnudurdavo šautuvo durtuvu45.

55

Žudynėse Antakalnio II kaime dalyvavo apie 20 žmonilĮ57 • Aukų buvo 114.
Liudininko A. J. teigimu, 1943 m. žiemą J. Valeika lankydamasis batlĮ dirbtu vėje pasakoj o, kad buvusiam šios dirbtuvės buhalteriui Frumanui jis Antakalnio 11

kaime pats užmetė kilpą ant kaklo58.

43

1958m. gruodžio 11d. vykdant tyrimą atkasus duobę prie svirno Antakalnio 11
kaime buvo rasti 88 žmonių palaikai.
Žydų suėmimai tiek Ukmergės mieste, tiek kitose apskrities vietovėse tęsėsi.

Žydai buvo suimami apkaltinus palankumusovietinei valdžiai, nors tarp suimltUtl
būta ir mažamečitĮ vaikų,

ir pagyvenusitĮ žmonių. Neabejotinai pasitaikydavo ir as-

meninitĮ sąskai tų suvedimoatvejt1,geista suimttlillturto. Visi suimtieji buvo varomi
į Ukmergės kalėjimą. Apskritiesmiesteliuosesuimti žydai buvo uždaromi policijos
nuovadtĮ daboklėse, vėliau

1941m. liepos 23 d. laikinai einantis policijos vado pareigas P.Janušonis Ukmergės

sušaudomi miestelių

pamiškėse,

kiti - tai pat vežami į

apskritiesviršininko vardu paskelbė

nurodymą,

kad visiems žydams privaloma

nešioti Dovydo žvaigžde,tiek Ukmergės mieste, tiek apskrityje, nepaisant lyties ir
amžiaus skirtumo. Šis nurodymas žydams taip pat draudė „savavališkai išvykti iš
gyvenamosios vietos, ant

kelilĮ supirk inėti

iš kaimiečią prekes''65• Vadovaudamiesi

tuo, visi nuovadų viršininkai turėjo sudaryti žydų sąrašus

(žiūrėti

p. 89- 185), juos

charakterizuoti ir aprašyti ją galimą dalyvavimą priešvalstybinėje veikloje. Šis nurodymas tarp žydą būtent ir paskatino įvai rius gandus apie uždarymą į getą, atsira-

buvo sausakimšas.

Po kelią savaič itĮ gandai pasitvirtino.
1941 m. liepos mėnesio pabaigoje Ukmergės karo komendantas išleido įsakymą

Liepos 12d. kalėjimo viršininkasrašte Valstybės saugumo policijos Ukmergės apy-

dėl žydų perkėlimo iš pagrindinės miesto dalies į Užupį66 • Žydai per 24 valandas

gardos viršininkui rašė: ,,Šiuometu kalėjimas yra perpildytas ir patalpinti daugiau

turėjo palikti savo butus ir namus bei persikelti į geto teritoriją kitoje Šventosios

yra visai neįmanoma, nes esant labai karštam ir tvankiam orui kamerose bijoma net

upės (žiūrint

epidemijospavojaus. Todėl, pranešdamas apie tai tamsiai, iš anksto prašau, kad jei

no daugiausia nepasiturintys žydai. Skelbimai apie persikėlimą į getą atspausdin-

yra numatomadaugiausuėmimų, tai prašau daryti žygių suimtuosius talpinti kitur,

ti spausdinimo mašinėle

nes šiuo metukalėjime yra 365 suimlieji, o normaliai talpinama 250 žmonių." Tuo

elektros stulpą67 •

laiku Ukmergės kalėjime sulaikytajų laikymui buvo skirtos 37 kameros, l karceris

tojai. Suimtižydai iš kitą apskritiesgyvenviečių liepos -

ir ligon inės kameros

vežami į miesto kalėjimą arba į Vaitkuškiodvaro sodybą (netoli Ukmergės miesto).

Ukmergės kalėjimą. Suimtajų

buvo tiek daug, kad

kalėjimas

59

60
•

Liepos 13 d. Ukmergės saugumo policijos viršininko nurodymu
vedėjas A. Norvainiskreipėsi į Ukmergės

Kvotą

senių, mažamečių

ir pan.

tokius asmenis, kur iš tikrajų matyti, kad tas asmuo yra aktyvistas ar

Siųsti

bolševikų

valdžiaibuvo prielankus.'s;1 Palyginuskalinių skaičiaus statistinius duomenis, galima konstatuoti, kad 1941m. liepos mėnesį suimtajtĮ skai čius Ukmergės
išaugo nuo 45 iki 789 (671 vyras ir 118 moterų)62 •
pėsč iomis

Kiek vieną dieną

kalėj ime

vežimais ar

buvoatvaromagrupė suimtų žydų. Liepos mėn. antroje pusėje į Ukmer-

gės kalėjimą

Kavarsko baltaraiščiai

atvarė

(vaikus ir senukus

atvežė

vežimuose)

apie 500 suimtų Kavarsko žydų, kurie prieš tai keletą dieną buvo laikomi Kavarsko
sinagogoje63•
Liepos mėn. ginkluoti baltaraiščiai išsirinko 12 gražiausių miesto žydai čiLĮ, jas
Šventosiosupės pakrantėje, žiauriai sumušę, išprievartavo ir nužudė64 • Po šiLĮ kraupių įvykių

situacija mieste kiek aprimo, tač iau žydai ramiau nepasijuto, o tik dar

labiau pajuto savo beteisiškumą ir suprato, kokia ateitis jų laukia.

nuo miesto centro) pusėje, Smėlių gatvės rajone, kur prieš karą gyvelietuvių

kalba, buvo iškabinti visame mieste ant tvorų ir

Į Ukmergės žydą getą pateko daugiausia Ukmergės

miesto gyven-

rugpjūčio mėnesiais

buvo

Ukmergės žydų geto teritoriją ribojo Šventosios upė ir kelias į Vi lnių, išilgai jo

dalies

apskrities policijos nuovadų viršininkus,

prašydamas„siųsti kaip galima mažiau suimtajtĮ

dimą.

ėjo

kelias į Molėtus. Vieta buvo parinkta neatsitiktai - Vaitkuškiodvaro sodybos ir

Pivonijos miško, kuriame vėliau vyko masinės žudynės, kryptimi.
Nors getas nebuvo aptvertas, tačiau jo

teritoriją

atidžiai saugojo policininkai.

Ukmergiškislietuvis Gribulis buvo paskirtas geto viršininku68• Užupyje gyvenančią nežydtĮ
69 •

žydus

iš namą geto teritorijoje neiškėlė, tačiau į savo namus jie

Geto pradžioje, Vilniaus g. veikė viena mėsos

parduotuvėje

turėjo

priimti

parduotuvė, tačiau

„žydai

buvo aptarnaujami po pietų. Kitu laiku jiems mėsos neparduodavo"70•

Apie tai, kad žydai aptarnaujami tik nustatytu laiku, skelbė ant parduotuvės

durą

iškabintas rašytas skelbimas71• ,,Miesto valdyba žydams gete dalino maisto korteles."72
Kiekvieną dieną

iš geto išeidavo stipriausią žydtĮ kolona dirbti įva iriausių darbtĮ

- kasti griovitĮ, tiesti kelio ir kt.73
1941m. rugsėjo 5 d. žydai iš geto išvaryti. Paliktusją namus ėmė saugoti vietiniai ir Žemaitkiemio būrio baltaraiščiai.

Kalėjimas

Vos tik vokiečiai okupavo Ukmergę, karo komendantas kapitonas M eč islovas
Bžezauskas išleido įsakymą visLĮ įstaigLĮ tarnautojams sugrįžti į savo darbo vietas.
194 1 m. birželio 24-25 d. karo komendantas Ukmergės ka lėjimo viršininku pasky.

Die na
1
2
3
4

5
6

SuaUl!U
Sieii
667
732
947
1099
1409
11

rė P. Kuzmicką Gis dirbo Ukmergės miesto kalėj imo viršininku dar iki sovi eti nės

Vaikai
8
12
24
24
24
vaikų jau
nebuvo71

mi šką

buvo nuvaryta ir su-

šaudyta daugiau kaip 5 000 žmoni ų74 •
ŽydtĮ suėmimas ir uždarymas į Ukmergės kalėjimą prasidėjo pačią pirmąj ą karo
dieną.

Nuo birželio 27 d. žydai jau masiškai buvo uždarinėjami

į kalėj imą;

tai tęsėsi

rugsėjo mėnesio

rodo, kaip kito ka-

li namųją skaičius (žiūrėti lente lę).

ValgančitĮįtĮ kalinamtĮį tĮ skaiči us
mažėjo todėl ,

miške

kad

rugsėjo

su-

5 d. Pivonijo s

įvyko paskutinė masinė žydą

nai-

kinimo akc ija .

okupacijos, t. y. iki 1940 m.). Po karo tardomas P. Kuzmickas mi nėjo, kad per tuos
du mėnesius, kai ji s vadovavo, iš ka lėj i mo į Pivonijos

Duomenys 1941 m.
kal initĮ mitybos dienyne

l 94 1 m. spalio l d.
me buvo 16 kalin itĮ' (iš j tĮ 6 žydai);
0

vėl iau, lapkričio mėnesį,

U kmergės ka lėji

dar

ka l ėj o

8 žydai.

Greič i ausiai tai buvo tie, kurie slapstėsi ir buvo suimti po masinitĮ žudynitĮ. Žinių,

kad j ie galėjo būti sušaudyti Pivonijos miške, nėra. Visi suimtiej i buvo perduod ami
Valstybės

saugumo policijos žiniai; iš tos įstaigos žydai gyv i ja u nesugrįždavo.

iki paskutinės masinio naikinimo akcijos apskrityje - rugsėjo 5 d. Žydus suiminė
jo policininkai ir baltaraiščiai
žmones suimdavo

(vėliau tapę pagalbinės

dėl politinių motyvų

policijos nariais). Iš

pradžitĮ

(komunistus, komjaunuolius ir visus kit11
s

1941 m. rugpjūčio mėnesio įvykiai

bendradarbiavusius su valdžia per sovietinę okupaciją). 194 1 m. rugpjūčio 16 d. slaptai Policijos departamento direktoriaus Vytauto Reivyčio pasirašytame aplinkraštyje,
kuriame kalbama apie

„visų žydų tautybės vyrų

nuo 15

sovietmečiu dalyvavusių bolševikinėj e veikloj e, sulaiky1m(

metlĮ
75

-

amžiaus ir motent,

jau nebuvo taip aktu-

alus politinis, tai buvo tiesiog suėmimo motyvas visų žydų, kaip tautinės mažumos.
1941 m. liepos l d.

kalėj ime

suimtas vyras bei 118 moterų
Praėj us
mėnesio

76

buvo kalinami 46 politiniai kaliniai, 67 1 naujai

pradžioje, į Ukmergės kalėjimą vėl buvo atvaryta apie 800 žydtĮ.
pradžioje nutarta juos sunaikinti, nes sulig kiekviena diena

Rugpjū
suimtųjlĮ

rugpjūčio mėnesį

vyko l , 8 ir 19 dienomis Pivonijo s

miške už 4 km nuo U kmergės Vilniaus link. Į žudyni tĮ vietą aukos papras tai būdavo
atvaromos ar atve žamos iš miesto kalėjimo arba iš Vaitkuškio dvaro sodybos . Dvaro sodyba buvo maždaug 800 m atstumu nuo Pivonijos miško, 5 km atstumu nuo
Ukmergės

•

savaitei nuo masinių žydų žudyn ių, įvykdytų Antakalnio II kaime liepos

čio mėnesio

Masinis žydtĮ naikinimas

ir 200 m į kairę nuo plento, einanč io iš Ukmergės

Ukmergės

į Vilnią

miesto ir apskrities karo komendantas kapitonas Kamarauskas, jo pa-

vaduotojas M. Brazaitis,

Ukmergės

apskrities saugumo policijos viršininkas A. Bra-

ziukaitis, Ukmergės rajono saugumo policijos viršininkas M. Paškevičius, Ukmergės

Mat čia buvo uždaromi žydai beveik iš visLĮ Ukmergės apskri-

apskrities valsčitĮ policijos viršininkas Mažeika, Ukmergės policijos viršininkas J. Kri-

ties82miestelilĮ - Balninkų, Gel vonų, Giedraič i ų, Š irvintlĮ. Tiesa, nors 60 ŠešuoliLĮ

vickas, Ukmergės kalėjimo viršininkas V. Mikeška. Ukmergės bunnistras V. Rėklaitis

žydų ir dalis Želvos buvo sušaudyti vietos žydlĮ kapinėse, tači au kiti taip pat buvo

ir pavaduotojas S. Martinaitis (vėl iau S. Martinaitis tapo bunn istru), vykdydami

žydų skaičius didėjo .

politiką ir besąlygiškai paklusę jtĮ įstatymams,

atvežti ir uždaryti Ukmergės kalėj ime.
1941 m. rugpjūč io l d. ka lėjime buvo 440

vyrų,

43 moterys, bei 1864 naujai

suimti vyrai ir 143 moterys77•
1941 m. rugsėjo l d. kalėjime buvo kalinama 630 vyrų, 37 moterys, 660 naujai
suimtlĮ vyrlĮ

ir 96 moterys78•

nacitĮ

radikaliai sprendė v ietinitĮ žydtĮ likimą,

tuo parodydami savo palankumą okupacinei valdžiai ir tikėdamiesi

įtvirtinti

savo val-

džią apskrityje. ŽydtĮ žudynėse dalyvavo Ukmergės kalėj imo prižiūrėtojai, specialiai
žydą naikinimui suburto J. Hamanno vadovaujamo „skrajojančio būrio" (Rollkomman -

do Hamann) nariai, Ukmergės ir aplink initĮ miestelių baltaraiščiai, policininkai.

l

l

l l

1941m. mgpjūčio 14 d. išfonnavus baltaraiščių būrius iš jų narių sudaryta pa.
galbinė policija. Tą dieną Ukmergės apskrities viršininkas i šsiuntė raštą Nr. 64S

„Opel", kurioje sėdėdavo vokieč ių karininkai . Kalėj imo viršininkui taip pat būdavo

visiems Ukmergės apskrities policijos nuovadą viršininkams, pagal kurį „įsakyta

įsakoma

perimti iš partizantĮ ir šaulių būrių vadą visus ginklus ir kitą turtą. [ ...] l) visus

dynitĮ liudininku. Jis

vokiečių karininkais

Iš tų kraupių dienų įvyk ią liudininkų parodymtĮ atkurtas toks istorijos vaizdas.

nešdavo į

kalėjimą atvykęs

apie

suimtų žydą

važiavo kartu su vokiečių karininkais

per-

nors kartais apie tai jam pra-

saugumo policijos parei gūnas. Paprastai buvo sakoma,

Kaip mena
sitikdavo

taip pat vyko

tų įvykių

vokiečiai .

žydams išlipti ir iki

lengvąja

kalėjimo kalinių žydų. Kalėjimo

kaip buvo sušaudyta 20-30

ne kasdieniniampolicijosdarbui"81•
nurodymą

pasiūlius

žiuoti ir pasižiūrėti žydų tautos likimo Pivonijos miške" 9,taip pat tapo

3) pagalbinę policiją galima naudoti tik esant reikalui, kaipo ginkluotą pajėgą, bet

viršininkas P. Kuzmickas

miesto burmistro pavaduotojas S. Martinaiti s, kažkam

„va-

mas inių žu-

8

nuovados viršininkožinioje, priežiūroje ir atsakomybėje, kaipo pagalbinė policija;

Ukmergės kalėjimo

vykti kartu .

Ukmergės

paimtus ginklus laikinai palikti pas partizanus; 2) ginkluoti partizanai toliau dirba

davimą saugumo policijai paprastaigaudavo telefonu,

Iš kalėjimo vyk stančiuosius priekyje lydėdavo lengvoji smėlio spalv os mašina

mašina ir matė,

viršininka s kartu su

stebėti žudynių.

liudininkas V. M.,

įvaži avus į

miško

vidurį,

mašinas pa-

Jie kartais praleisdavo mašinas važiuoti , o kartai s liepdavo
žudynių aikštelės

eiti

pėsčiomi s,

o kad

būtų greičiau, mušė

kad toksyrasaugumo policijos viršininko, vykdančio vokiečių komendanto įsakymą,

atvežtuosius lazdomis90 • Kartais kolonas su atvarytais sušaudyt i žy dais pasitikda vo

nurodymas. Kartais konvojuojantžydus iš kalėjimo į Vaitkuškio dvarą buvo prašoma

raitas

kalėjimo prižiūrėtojų pagalbos. Pasiimtisuimtų žydų į kalėjimą ateidavo

l arba 2 sau-

įsakydavo

gumo policijos darbuotojai iš paskirto rajono ir vokiečią pareigūnas, jie

prižiūrėdavo

drabužius. Prie duobės žydus pasitikdavo keli vokieči ų karininkai ir 25- 30 vokiš-

perdavimo procesą. Visisuimtieji būdavo išrikiuojami kalėjimo kieme. Kitų tautybių
suimtieji po patikrinimobūdavo sugrąžinami atgal į kameras, o žydai laukdavo, kol
po kelių

minučių

atvažiuodavo 4-5 sunkvežimiai su

vokiečių

kareiviais. Vokiečių

B. J., 1941m. mgpjūčio mėn. kalėjęs Ukmergės kalėjime, matė, kad kai kuriuos
sunkvežimius -

mušė

lipti

į

per pečius metaliniu plaktuku; kai kurie prarasdavo sąmonę.

Tai darė ir su moterimis, ir su
tųjų,

nenorėjo

vaikais84• Vokiečių

karininkai, atvykę pasiimti suim-

savo pagalbininkams neretai įsakydavo išvilktus iki apatinių rūbų ir suguldy-

Liudininkaimena vieną kalėjimo prižiūrėtojų - M. Butkienę, dirbusią nuo 1941
m. birželiopabaigos iki tų metų rudens. Ši moteris saugojo žydų moteris ir vaikus,
suimtuosius išvežimui į Pivonijos

mišką.

Ji pasisavindavo

suimtųjų

drabu-

žius ir daiktus, žiauriai elgdavosi suimtųjų atžvilgiu, dalyvavo juos konvojuojant
į

Vaitkuškiodvarą87 • Pati M. Butkienė apie savo veiklą per tardymą minėjo, kad iš

tiesų

(dažniausiai vietiniai

baltaraišč iai)

į

vietą

žydams

į vieną vietą

sumesti

šaudymo

nusirengti ir

komis uniformomis apsirengusių kareivių būrys92 , taip pat vietiniai

baltaraiščiai.

Kartais pasitaikydavo, kad vežami kaliniai bandydavo pasprukti .
matė

H. K. su žmona. Juos 1941 m. rugpjūčio

žydai, saugomi

mėn.

keletas vokiečių mašinų,

baltaraiščių

ir

vokiečių kareivių,

pradžioje

važiuojančius

dengtų brezentu,

ant

Tokį įvykį

jų kepurių

keliu ,

kuriose buvo

buvo emblemos

su kaukole93 . Kai kolona nutolo „apie 70 metrų, iš pirmos mašinos iššoko žydas ir
pasileido bėgti , bet

čia

pat automato šūvis jį užmušė. Kai mašinos dingo Pivonijos

miške, tai po 20-30 minučių" 94 pasigirdo dažni
teigimu, tada jie suprato, kas ten vyksta.

šūviai

ir

žmonių

riksmai. H. K.

Kitas liudininkas paliudijo, kad 1941 m. ,,liepos pabaigoje ir rugpjūčio pradžioje

tus ant cementinio grindinio žydus mušti ir tyčiotis iš jų85 -86 .

ruošė

leitenantas91 . Atvarytiems ar atvežtiems

vedančiu į Pašilę, aplenkė

karininkas įsakydavo sodinti žydus ir vežti į Pivonijos mišką sušaudyti83.
žydus, prieš sodinant į mašinas, visiškai išrengdavo. Tuos, kurie

vokieč ių

buvo Vaitkuškiodvare 1941 m. vasarą, žinojo apie šaudymus, apieškodavo

moteris, komjaunuolesir vaikus88.

48

labai daug suimtų žydų iš kalėjimo sunkvežimiais

vežė į

jie buvo sušaudyti"95 . Ukmergės miesto kalėjimo kaliniai
Pivonijos mišką kasti duobių96 .
Apie planuojamas
esančio

žydų

žudynes

būdavo

Pivonijos
rugpjūtį

informuojamas ir

mišką,

Graužiečių

Pivonijos miško pašonėje, senifmas. Liudininkai prisimena , kaip

dynių dienąjis rinko

kuriame

du kartus vyko

į

kaimo ,

vieną

žu-

vietinius kaimo gyventojus, davė jiems ginklus ir vedė saugoti

Pivonijos miško teritorijos. Graužiečių kaimo baltaraištis E. Žiupka paliudijo , kad

l
tą dieną, kaip seniūnas jį atsivedė ir liepė saugoti mi šką, atvažiavo

3 ar 4 dengti
R. Šolomovič-Ramovienei pažįstama lietuvė pasakojo mačius i , kaip vieną mg-

sunkvežimiai, vaimojami vokiečių, o juose buvo žydai vyrai. Šaudymas truko apie

2 valandas.Paskui atvažiavo dar kelios mašinos su žydais. Šaudymams pasibaigus,

daryti sau

kaimo seniūnas paėmė šautuvą ir liepė eiti namo97•
Tas pats E. Žiupka taip prisiminė pirmąsias dienas Ukmergėje: ,,Atvykome tiesiai į lagerį [į Antakalniodvaro sodybą, - ai//. pasi.], kuriame tuo metu buvo apie
l 500 žydų, tarp jų moterys, vaikai, seneliai. Šių žydų naikinimui buvo surinka
50 baudėjų, skirta apie l Osunkvežimių, į kuriuos varė žydus. Visą sodinimą lydė
j o smūgiai lazdomis, vaikus tiesiog mėtė į mašinas[ ...]. Miške buvo parnašta 15
duobių (30 m ilgio, 4

m pločio, 3 m gylio). Į jas

varė

pjūčio dieną

žydus, liepdavo gultis veidu

žemyn, sergančius senelius, moteris ir vaikus tiesiog mesdavo į duobę. O baudėjai

pramogą, pasakė

dviratininką,
pradėjo

buvo varoma žydžiq motenĮ grupė.

Ją saugoj ę vokiečiai nutarę

joms, kad tos, kurios bėgdamos aplenks

nebus sušaudytos. Moterys pasileido bėgti,

šaudyti,

tačiau nė

vokiečiai

buvo nušautos, likusios - nuvestos į Vaitkuškio dvarą

važiuojantį

jas ragindami

vienai nepavyko aplenkti dviračio ... Dalis
103

pasi-

bėgančiqjlĮ

.

Liudininkas P. M. minėjo, kad Vaitkuškio dvare buvo labai daug žydų iš įvairilĮ
apl inkinitĮ miestelitĮ. Dvaro teritorija buvo apjuosta spygliuota viela 11).1. Rugpjū
čio

l d. Pivonijos miške buvo sušaudyti 296 žydai105(254 žydai, 42 moterys).
Apie žydų

padėtį

mieste 1941 m.

rugpjūči o

5 d. laikraštis „Naujoji Lietuva"

rašė: ,,ŽydlĮ klausimas Ukmergėje sutvarkytas labai gerai ir greitai. Viso miesto ir

nuo duobės krašto šaudė iš automatų ir kulkosvaidžių. Po to užkasdavo ne tik mim-

kai kuritĮ apy linkės miestelių žydai apgyvendinti vienoje vietoje, Smėlių priemies-

sius, bet ir gyvus. Kiekvienoje duobėje buvo sušaudyta apie 300 žmonių.[ ...] Daž-

tyje."'06

ni buvo atvejai, kad jaunas merginas prieš sušaudymą miške išprievartaudavo"98;
,,Už žydų sušaudymą pinigų nemokėjo. Mes ėmėme už tai sušaudytų žydų daiktus.

8 d. per naikinimoakciją metu Pivonijos miške buvo sušaudyti 702
žydai (620 vyrų, 82 moterys)107, rugpjūčio 19 d. - 623 žydai (298 vyrai, 255 mo-

Šaudymo metu, jeigu norėjosi, tai mums leisdavo gerti degtinę"99 ; ,,Prieš šaudymą

terys ir 88 vaikai)108. Rugpjūčio akcijose dalyvavo Žemaitkiemio būrio baltaraiš-

žydai labai verkė, bet mes jų negailėjome. Jeigu kuris nenorėjo lipti į duobę, tai mes
juos varėme lazdomis ir šautuvais"100
. 1942 m. Papreniškių pieno surinkimo punkte

čiai 109. Žemaitkiemio būriui vadovavo B. Dūda 11 0 . Būrys žydų žudynėse Pivonijos

(Pabaisko valsčius) E. Žiupkasusirinkusiemssakys: ,,Gerai būtų buvę,jei žydus būtų
sušaudę

manosklype. Aš būčiau jų kūnus užaręs ir man būtų nereikėj ę mėšlo." 101

Rugpjūčio

miške dalyvavoir rugsėjo mėnesį.
1961 m. Ukmergės pagalbinės internatinės mokyklos direktorius V. A. papasakurių daugumą sudarė moterys ir vaikai"' 11, varomas į

kojo apie „minias žmonių,

Pivonijosmišką. Matė ir „kaip sergančią, seną moterį budeliai paėmę už kojų ir už
Šalia Vaitkuškiodvaro sodybos esančiame vienkiemyje gyvenęs J. G. minėjo,
kad 1941 m., praėjus mėnesiui nuo okupacijos pradžios, į Vaitkuškiodvaro sodybą
buvo atvaryta daug žydų - apie 500: vyrų,
jų sargybinių kalbų J. G. suprato, kad jie

moterų, senelių

sušaudė civiliai apsirengę ginkluoti vyrai ir keli voki ečiai . Šaudymas vyko nuo

ryto iki vakaro. J. G. žudynių dieną dirbo tarp dvaro sodybos ir Pivonijos miško
link duobių.

Mačiau,

,,Kuomet sušaudymas baigėsi, jau vakare, aš buvau

paėjęs

kaip miško pakraštyje buvo likusios nužudytų žmonių

krūvos. [ ...) Toje vietoje, kur tą dieną buvo šaudomi žydai, žmones šaudė

rūbų

dar prieš

tai ir po to. Vėlesniais okupacijos metais vokiečiai lavonus iškasinėjo ir degino. Į tą
vietą įeiti

buvo uždrausta ir iš ten rūko dūmai." 1 02

ir įmetė į sunkvežimį" 11 2 . Girdėjo, kaip žudikai „gyrėsi , jogjie bėgda
vo prie duobės šaudyti savo aukų pirma persižegnoję ..." 113

ir vaikų. Iš suimtųjų ir

buvo iš Pabaisko, Musninkų ir Ukmergės.

Juos dvare saugojo apie savaitę. Paskui vietinių gyventojų iškastose duobėse juos

stovėjusioje plytinėje.

rankų, įsupo

Žudynėse dalyvavo SS oberšturmfiurerio J. Hamanno vadovaujamas „skrajo-

jantis

būrys",

taip pat Ukmergės miesto ir apskrities miestelitĮ baltaraišč iai, poli-

cininkai, taip pat buvę Ukmergės, GraužiečitĮ ir Žemaitkiemio būrilĮ baltaraišč iai.

1941 m. rugsėjo

mėnesio įvykia i
kietijos valdžia, bendradarbiauti su okupacinės valdžios organais, vesti
visus tuos asmenis, kurie nesutinka su

1941 m. rngsėjo S d. akcijos metu buvo galutinai „išspręstas žydų klausimas"
Ukmergėje. Iš viso Ią dieną buvo sušaudyti 4 709 žydai

114

-

daugiausia iš Ukmer.

gės, taip pat iš Kavarsko, apie 180 žydą iš Musnink1t, ŠirvinttĮ, Gelvomt, Giedraičių,
Dubing i1Į. Žudynėse dalyvavo tas pats J. Hamanno „skrajoj antis bū rys", Ukmergės, apl inkinią miestelią paga lbi nės

policijos policininkai.

padėti vokiečiams

Kavarsko

fašist inės

kovą prieš

valdžios pravedama politika ir

išnaikinti žydų tautybės piliečius." 1 20

būri u i

atvykus

į Uk mergę

jaunimas ir vyrai jau seniai išžudyti

121
•

sužinota, kad
Buvo

likę

žydų tautybės

inteligentija,

tik moterys, vaikai ir senukai,

kuriuos buvo planuojama nužudyti per vieną dieną. Atvykusieji nakči ai apsistojo
medinėje mokykloje, esan čioje dešinėje kelio pusėj e, kitoje Šventosios upės pusė

je. Ten buvo daugiau bal tarai ščill, atvykusiLĮ iš kitų Ukmergės apskrities valsčių 122 •

Likus vienai dienai iki žudynią ( 1941 m. rngsėjo 4 d.), getą saugojo
policijos policininkai iš Ukmergės, Želvos, Lyduokių, Žemaitkiemio

115

•

pagalbinės

Baltaraištis C. Ginietis dar minėjo, kad mokykloje „tarp baltaraišč ių buvo kalbos,

O dar prieš

kad rei kės eiti į Vaitkuškio dvarą, kur yra privaryta daug žydų ir tuos žydus rei kės

tai „Paškeviči us slankiojo po butus, išvarinėjo žmones ir liepė nešdintis į vieną

šaudyti. Be to, dar

didelį kiemą

ir

šaudys žydus. [...] Aš ir Čeberėkas neaps idžiaugėm , aišku, sužinoję apie tai, kad

Po poros diemt ir vyrai, ir

eisime šaudyti žydll, mums ta žinia buvo nemaloni ir mes abu jaudinomės. Tači au

Vilniaus

gatvėje.

Kieme moterys ir vaikai buvo atskirti nuo

nuvaryti į Vaitkuškio dvarą, o vyrns nuvežė

į ka lėj imą.

moterys, ir vaikai buvo nužudyti Pivonijos šile"

116

vyrą

kalbėjo baltarai ščiai

[ ...], kad mums teks nešti

sargybą,

o kiti

nei aš, nei Čeberėkas Vincas, nei kas kitas nors kitas iš baltarai ščių neparei škė, kad

•

Žydus vėl imta telkti ištuštėjusiame Vailkuškio dvare. Visa tai matęs S. K. pa-

atsisako šaudyti žydus. Mes tylėjome ir vykdėme

tą,

kas mums buvo nurodyta." 123

sakojo: ,,nuo pal ryto visais keliais į Vaitkuškio dvarą traukė sulysusill, išbadėj usi![

,,(...] jeigu kas nors būtų mums pranešęs oficialiai apie tai, kad teks šaudyti žydus ir

žmonią virtinės

būtų paklausęs, kas nesutinka šaudyti žydus, tai aš ir Čeberėkas būtume atsisakę. " 124

- seniai, pas irėmę lazdomis, o dauguma - moterys su vaikais ant

Ryte po 9 valandos K. Čiukšys Kavarsko būrio baltaraiščius nuvedė į Vaitkuškio

ranką. Visus kaip gyvulius suvarė į dvarą. Žmonės neturėjo n ė kur stovėti ." 1 1 7
Rugsėjo

pradžioje dalyvauti žydą naikinime Pivonijos miške

į Ukmergę

atvy-

ko Kavarsko būrys. Nurodymą važiuoti davė Kavarsko baltaraiščių organizatoriai
B. Šimkus ir Kavarsko policijos viršininkas K. Mažeika. Būrį sudarė apie 15- 25
žmonės . ,,[ ...] vyksiančiai į Ukmergę grupei vadovavo [...] Čiukšys" 1 18 • Kavarsko
būrio

narys J. Mi tašiūnas kvotos metu apie būrį pasakojo: ,, 1941 metų birželio mė

nesio pabaigoje, vokiečiams okupavus Kavarsko va lsč i ll, ten buvo suorganizuotas
baltaraiščią būrys.

[...] manau, kad jį organizavo Mažeika ir Šimkus ir kiti gaujos

vadovai. [...] į baltaraišči ų gauj ą m inėti asmenys stengėsi
ko miestelio jaun imą

žadėdami

įtraukti

kaimo ir Kavars-

ji ems išduoti ginklus, leisti pašaudyti iš

kari škų

dvaro sodybą, kur visi buvo išskirstyti prie killl, dvare jau

buvusi ų grup ių.

,,[...]

dvare buvo privaryta daug žydll, buvo prisi rinkę daugiau kaip šimtas ba ltaraiščių
ir keletas vokiečių kariškių." 125 Dvaro kieme stovėjo ir apie 5- 10 brezentu dengtų
sunkvežimill, į kuriuos lipdami „žydai ty lėjo arba kalbėjosi tarp savęs žydiškai, o
kai kurios moterys verkė. Su baltaraiščiais žydai nekalbėjo ir nieko jų neprašė.
mašinąjie

lipo nesipriešindami ir jų niekas tada nemušė."

126

Į

Kitus varė pėsčiomis.

Baltaraištis C. Ginietis minėjo: ,,Prisimenu, kad rikiuojami žydai klausinėjo baltaraišč ius,

kur j uos dabar varys.

Į j lĮ

klausimus

baltaraiščiai atsakinėjo,

kad juos

varys į darbą. ŽydlĮ dvare ir varant į m išką niekas nemušė, nes baltaraiščiai nenorė
jo, kad žydai sužinot11,jogj uos varo į mišką sušaudyti. Kai kolona buvo išrikiuota,

ginklll, žadėdami duoti vokiečių okupacinės valdžios aparate geras tarnybas ir kito-

mes apsupome ją iš v islĮ pusių ir varėme

kiais pažadais. Dalis jaunų vyrų pasiduodavo baltaraiščių pažadams." 119 Kavarsko

prie žydą kolonos toje vietoje, kurjam patiko, arba kur papuolė, nes šiuo klausimu

bal taraiščių būrys „turėjo tikslą

vesti

kovą

prieš Tarybų valdžią Lietuvoje, suimti

joki lĮ konkrečių nurodymlĮ

į mišką aš mačiau vieną pažįstamą

vykdomųjų komi tetų

nebeprisimenu, tik žinau, kad ji

šios gaujos tikslas buvo palaikyti tą tvarką,

kurią įvedė okupaci nė faši stinės

Vo-

Kiekvienas baltaraištis atsistojo

nebuvo. Aš atsistojau iš kolonos galo.[ ...] Varant žydus

visus komunistus ir komjaunuolius, tarybinius aktyvistus, milicijos darbuotoju s,
tarnautojus ir visus kitus, kurie remia TarybtĮ val džią. Be to,

į mišką.

man žydę iš Kavarsko miesto, bet jos

turėjo

Kavarske savo krautuvę.

pavardės

Minėta žydė

buvo

su dviem vaikais.Aš su ja nekalbėjau, nes ji ėjo kolonoje toliau nuo krašto ir manęs
nematė. Nepažįstamas man žydas klausė manęs, kur mes juos varome, į ką aš jalll

či tĮ turėjo stoti prie duobės ir šaudyti žydus, o kas galėjo likti nuošaly, to nurodyta

pasakiau, kad varome į darbą, o jis netikėdamas tuo klausė, ar tik ne į sušaudymo

nebuvo. Kai buvo duota komanda stoti prie duobės ir pasiruošti šaudyti žydus, kas

vietą varome, nes varome į mišką. Aš dar kartąjam patvirtinau, kad varome žydus į

norėjo

darbą. Žydai kalbėjosi su kitais baltaraiščiais, bet apie ką konkreč iai j ie ka lbėjosi aš
negirdėjau. Nors mums buvo liepta sakyti, kad varome žydus į darbą, tačiau žydai

suprato, kad juos šaudysime, ir kai kurie iš jtĮ eidami verkė, ypač moterys, o ir apskritai jie buvo labai neramūs, nusiminę ir išsigandę. Pakelėje žydai bėgti nebandė.
Daugumas žydtĮ turėjo ryšulėlius, kuriuos nešėsi su savimi. Mes varėme žydus tiesiai į mišką ir paėję mišku netrukus pamatėme aikštelę, kurioje buvo iškastos dvi ar
trys duobės. Kiekvienos duobės ilgis buvo apie dešimt metrtt, plotis apie du metrus
ir gylis maždaug žmogaus ūgio. Įėjus į aikštelę žydams buvo liepta nusirengti ir jie
pradėjo
čiau,

verkdami nusirenginėti. Kas davė komandą žydams nusirengti, aš nema-

tik girdėjau

paliepimą nusirengti

kolonos priekyje. Vieni žydai nusirenginėjo

iki apatinių drabužių, kiti beveik nuogai. Drabužius jie
nusirengė,

juos pradėjo varyti baltaraiščiai prie

apie 50 metrų atstumu. Pasmerktieji

mėtė

duobės,

mirčiai nenorėjo

ant

žemės.

eiti prie duobės,

šaukti, verkti, rėkti, prašyti pasigailėjimo, bet jų niekas

neklausė

ir

ėmė

garsiai

varė į duobę.

Vieniiš jlĮ šoko į duobę, kiti ėjo nuo duobės toliau, treti trypčiojo vietoje, o baltaraiščiai , apsupę j uos

iš visų pusių, vis labiau ir labiau

spaudė

pasmerktuosius jėga stumti į duobę. Stumiami žydai ėmė
tvarkos, vieni ant kitų ir nuo to duobės gale pasidarė
vaizdas, nes žmonės griūdami

į duobę spaudė

kė, šaukė. Aš šį vaizdą pats mačiau,

prie

duobės

griūti į duobę

žmonių krūva.

ir

ėmė

be jo kios

Buvo klaikus

vieni kitus, mindžiojo kojomis, ver-

nes variau kartu su kitais baltarai ščiais

į duobę

žydus ir gerai atsimenu. Kai visi pasmerktieji mirčiai buvo suvaryti į duobę, jiems
buvo liepta išsisklaidyti po duobę ir sugultijoje. Kas davė tokį paliepimą, aš nebeprisimenu.Pasmerktieji pasiskirstė po duobę ir netvarkingai sugulė . [ ...] Nepažįsta
mas manbaltaraištis davė komandą lietuviškai ir paliepė sustoti mums prie duobės.
Aš ir kiti ba ltaraiščiai sustojome iš vienos duobės pusės vienas greta kito, kiek tik
galėjo

tilptipalei visą duobės ilgumą. [ ...] Laikėme rankose šautuvus ir buvome pa-

siruošę

juos šaudyti, o kas n enorėjo eiti prie

šaudymui. [...] į duobę žydus varė visi bal taraiščiai , kurie buvo miške, tarp

jtĮ ir visi kavarskiečiai , o prie duobės stovėjo ne visi, tik dalis baltarai ščių, nes visi

netilpo[ ...]. Kurie nebuvoprie duobės, tie stovėjo kiek toliau [...]. Kas iš baltaraiš-

duobės, tų

niekas

nevarė

prievarta. Aš asme-

niškai, užgirdęs komandą stoti prie duobės, kartu su kitais baltaraiščiai atsistojau
prie m inėtos duobės krašto. Netoli duobės buvo ke letas vokiečitt, apsirengusių kariškais drabužiais, bet jie su mumis vienoje ei lėje ant duobės krašto nestovėjo. [...]
Vos tik baltaraiščiai nustojo šaudyti, vokietis vėl liepė j iems šau dyti ir ba ltaraišč ia i
greit pradėjo[ ...] ir šaudė tol, kol visi žydai buvo iššaudyti . Šaudymas truko nei lgai,
apie 5 ar 10 minučių". 127
Pasitaikė

atvejis, kai vežami žydai

gavę primušė

tris

bėglius.

rankų,

bandė pabėgti .

Du iš jų dar buvo

galva buvo kruvina, pramušta ir jis

Kai žydai

kuri buvo nuo tos vietos

iš baltaraiščiq arba kas stovėjo tuo momentu arčiau duobės , tie ir pasiru ošė

Sargybiniai

pajėgūs įlipti į

baltaraiščiai

sunkveži mL o

pa-

„trečio

nebega lėjo įlipti[ ...]. Jį baltaraiščiai sugriebė

privilko prie mašinos ir įstūmė[ ... ]"

už

12
8

„Sušaudymo vietoje viena moteris pakėlė rankas ir šaukė. Čiukšys davė lazda
jai per rankas. Kitas moteris bei vyrus jis
bę

apsikabinusios savo mažus vaikus."

mušė

per galvas." 129 „Moterys šoko į duo-

130

Šū viams nutilus, duobėje jau niekas nebejudėjo. Kaip paliudijo vienas iš Ka-

varsko būrio dalyvi ų, visi Kavarsko baltaraiščiai, kurie buvo
dalyvavo šaudyme.1l1„Niekas iš
jeigu

stovėdamas

galėj o

tiek

baltaraišči ų nebūtų išdrįsęs

nešaudyti

žydų,

nes

prie duobės kas nors bebūtų šaudęs. kada visi šaudo, tokį asmenį

vokieč iai,

sušaudyti." 132 J.

atvažiavę į Ukmergę,

tiek ir patys

Mi tašiūnas

baltaraiščiai

apkaltinti

žydų rėmėju

ir

č ia

pat

mini: ,,Aš neturėjau noro šaudyti nekaltus žmones, bet

man buvo nepatogu pasitraukti iš šaudymo vietos ir aš pasilikau ten". rn ,,[...] duobėje

buvo labai baisus vaizdas: žmonės rėkė , šaukė pagalbos,

prašė pasigailėjimo.

o j uos baltaraiščiai vis šaudė ir šaudė."ll•
Su likusia Vaitkuškio dvaro sodybos sargyba buvo susitarta , kad nutilus šūviams
miške (dvare buvo galima gerai girdėti
koloną.

šaudymą),

nedelsian t reikia siųsti

Taigi, vidutiniškai kas va landą į egzekucijos

ja 100 pasmerktųją mirčiai

grupė. m

vietą būdavo

nes duobėje

pasidarė

atvedama nau-

J. Mitašiūnas liudijo: ,,Man asmeniškai buvo

labai baisu šaudyti žmones, bet ir aš iššoviau du kartus. Po
labiau persigandau, man pradėjo

kitą žydų

drebėti

klaikus vaizdas: šaudomi

dviejtĮ šūvitĮ

aš dar

nebegalėjau

daugiau šaudyti,

žmonės apsipylė

kraujais, vieni iš

rankos ir aš

jųjau buvo negyvi, kiti sužeisti, mirštantieji vaitoj o, vaikai rėkė, o įjuos iš viršaus
žudynių įspūdžia is.

vis šaudė ir šaudė. Dūmų ir parako kvapas su simaišė su kraujo kvapu." 136 Minėtasis

turtu. Jie dalijosi

baltaraištis tardymometu dar prisiminė, kad jlĮ grupės baltarai šč iai tada miške kal-

įkarštyje užsimanė

bėjo, jog „ukmergiškiai baltaraiščiai labai muša žydus"

į duobę.

137
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Baltaraiščių būrio narys C. Ginietis liudijo, kad viskam pasibaig us būrio na-

riai grįžo atgal į Ukmergę ir tais pači ais vežimais grįžo į Kavarską. Važiuodami
namo Ukmergės miesto Vytauto gatve, nusipirko keletą butelilĮ samagono ir, anot
jo, gėrė sėdėdami vežimuose, o paskui išgėrę dainuodami grįžo į Kavarską1 Js
apie 23- 24 val. Grįžę iš Pivonijosmiško Kavarsko baltaraiščiai „vežimuose turėjo
prisidėję sušaudytų žydų turto."139

Kavarskopolicijos viršininkas K. Mažeika apie rugsėj o 5 d.
papasakojo:,,[...) buvo likę daug žydų tautybės vyrų,

moterų

laikomi Ukmergės kalėjime ir miesto rajone, kuris vadinamas

įvykius kvočiamas

ir vaikų, kurie buvo
Smėliais.

Aš asme-

Bet ji

Vienas

gyrės i:

,,Maža

mergaitė

egzekucijos

žaisti smėlyje. Aš priėjau prie jo s, kaip pagriebiau už plaukų ir

atsitrenkė į akmenį.

Aš buvau taip arti, kad mergaitės kraujas tiško

man ant kelnil[..." Vienas iš tų ti etu viškųjlĮ gestapininkų vėl prabilo: ,,Sumaniai
Mečys Paškevi čius

suorganizavo tą sunkią operaciją." 1 42

SD vado Lietuvoje K. Jagerio raporto duomenimis, rugsėjo 5 d. U kmergėje
buvo nužudyti 4 709 žydai ( t t 23 vyrai, t 849 moterys, l 737 vaikai).143
Pavieniai

žydų

šaudymai Pivonijo s miške buvo vykdomi ir

liudininku, kaip t 943 m. rudenį Paškevičius nušovė
miške

144

vėliau.

V. U. tapo

vieną žydę merginą

Pivonijos

•

J. K. minėjo, kad „ t 944 m. pavasarį vokiečiai Pivonijos miške degino lavonus.
Mačiau

kaip ėjo j uodi dūmai, buvo labai sunkus kvapas. Tuo metu vokiečiai su-

niškai žudynių nemači au , bet žinojau, kad joms vadovauja saugumas ir vokiečiai.

stiprino apsaugą aplink šią vietą ir nieko neleido. Keliuose buvo iškabintos lentos

Praktiškai žudynės buvo vykdomos per kalėj imą. Ten surinkdavo suimtus ir vežda-

su užrašais, draudžiančiais

vo ar varydavoį Pivonijos mišką, kur šaudydavo. Jau 1941 metų rugpjūčio pabai-

įspėjimo." 1 45 Lavonų deginimas tęsėsi

įeiti į mišką.

Už pažeidimą buvo grasinama nušauti be

apie mėnesį.
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goje ar rugsėjo pradžioje likę nesušaudytais žydai buvo surinkti į Vaitkuškio dvarą.

1944 m. rugpjūtį visoje Lietuvos teritorijoje dirbo III Baltarusijos fronto Ypatin-

Kaipgirdėjau, ten buvo surinka virš tūkstančio žydų. Daugiausia tai buvo seneliai,
moterys, vaikai. Vaitkuškio dvare jie buvo surinkti vieną dieną, o kitą dieną įvyko

goji medicinos ekspertų komisija, kuri tyrė masinių žudynių vietas ir vykdė ekshumaciją. t 944 m. rugpjūčio 25 d. Valstybinė Ukmergės apskrities komisija apžiūrėjo

masinisjų sunaikinimas Pivonijos miške. Tą di eną aš buvau savo kabinete Ukmer-

įvykio vietą

gėje ir, žinodamas, kad vyksta tokia tragedija,

masinilĮ žudynilĮ teritorijoje galėjo būti

bijojau išeiti net iš kabineto. Girdė

jau, kad šitame šaudyme dalyvavo nacionali stų

gaujų

dalyviai iš

visų Ukmergės

apskrities valsčių. Bet šaudyti tiesiog į žmones, tarsi, prievarta nieko nevertė. Šaudė tik savanoriai, o kiti buvo sargybose. [...) Šitas šaudymas buvo paskutinis. [...]
Sušaudymų metu Paškevičius buvo Ukmergės miesto rajono saugumo viršininku.

[...) jis buvo laikomas vienu iš sušaudymų tvarkytojų. Man, kaip policijos viršininkui, Ukmergės policijos vadas Krivickasduodavo nurodymus išskirti policininkus
saugumo žinion sušaudymų dienoms. [...] žmonių policininkai nešaudė." 1 40
Pašilės gyventojo S. K. prisiminimu, kitą dieną po žudynių Pivonijos miške „trys

ilgos ir plačios duobės buvo vos užkastos. Žvyro duobėse mėtėsi įvairūs drabužiai:
sijonai, suknelės, vaikiški bateliai, marškinėliai ... Čia pat stovėjo Grauž iečių kaimo
seniūnas ZigmasMasalskis ir dalijo baltaraiščiams (...) įvairų nužudytųjų žmonilĮ
turtą."

141

Vėliau S. K. į Ukmergę „teko vežti 4 aukštus pareigūnus su prisigrobtu

Pivonijos miške. Buvo nustatyta, kad apie 4 000

kvadratinių metrų

nužudyta ir sudengta apie 12 000 žmonią

Rasta 15 įvairių <lydžią kapaviečiq, kuriq ilgis nuo 5 iki 15 m, plotis - 2,5 m.
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GERMANOCCUPATION:
extraordinary units. Karl Jager, head of the German security police and AD, in his

Eventsof the end of June1941

report of I December 1941in Lithuania that described in detail the mechanism of
the Lithuanian Jews' killings also wrote: "The goal to get rid of Jews in Lithuania
In the early morning 22 June 1941 when Nazi Gennany attacked the Soviet
Union people in many places began to ann themselves and attack the units of the
Soviet arn1ywho were scattered and hastily withdrawing. This is how the events
knowntoday as the June 1941 uprising started. The ultimate goal of the insurgents
was the re-establishmentof Lithuania's statehood. The other part of Lithuania's nationals- the Jews - lookedupon the new occupation in a completely different way;
Hitler's racialtheorydid not give them any hope for a brighter tomorrow.

could only be achieved thanks to the raiding squad of selected men headed by
Obersturmfiichrer I lamman that fully understood my goals and managed to ensure
cooperation with Lithuanian partisans and respective civilian institutions." 1 The
unit of Joachim Hamann that consisted of from eight to ten German security and
SD officials as well as several Lithuanians travelled across the country and carried
out mass killings of the Jews in various places.
The events in Ukmerge at the outbreak of the war between Germany and the
Soviet Union did not differ from what happened in other Lithuanian cities and

The provisionalgovernmentthat was in office during the first days of Gennan

little towns. In 1997 Hir~as Pekelis of Ukmerge recalled how white-armbanders,

occupation, civil servants and officers of the time of independent Lithuania who

men wearing white armbands, united before the Germans entered the town.2 Most

returned to work for the local authorities and police in the provinces as though

of them had served in the local police force in independent Lithuania, Lithuanian

made the people's hopes connected with the re-establishment of the country's in-

army or worked at the town prison and were, at the same time members of the Ri-

dependencereal. Therefore, most of the local population (exclusively Lithuanians)

flemen Union [Saulitt Sajunga]. On the first days of the war they called themselves

activelyhelpedthe local authorities.

rebels (they are also known as partisans, activists, also white-armbanders) went to

of the Lithuanianstate and concerning the Jewish populations of the occupied

fight the withdrawing units of the Soviet army and supporters of the Soviet regime.
The Elta information agency mentioned that "in the morning of 22 July the

countries. The apparatusof the restored Lithuanian administration was cleverly

townspeople knew nothing about the outbreak of the war."3 The life in the town

involved in the policy carried out by the Germans whose one of the goals was the

was as usual. "A unit of Jewish Young Communistsand pioneers carrying a red flag
and singing "Jesli za vtra voina..." were walking calmly in the direction of the pine

The occupyingauthoritieshad their own plans, both with regard to the future

discriminationof the Jews before their complete annihilation.
Alreadyon 2 July 1941, the German security police and the third unit of the SD

forest in Dukstyna."'T he fact that the war had broken out did not become known

A operativegrouptook over the functionsof the security police of Lithuania. When

until the noon. It is surprising that beginning of the war became known compara tively late. The convenient geographic location of the town, the links between

they started to implementtheir anti-Semitic policy respective Lithuanian institutions becametheir helpers(voluntarily or compulsory).
On 17July 1941the militarypower was replaced by civilian authorities. Lithuania becamea general region, that was divided into four administrative regions:
Vilnius, Kaunas, Siauliai and Panevezys with Ukmerge included in the latter.
Walter eum was the commissarof the Panevezys region. The commissars issued
standardrules that regulatedthe Jews' life, with the Lithuanian administration only
followingthe orders issued by German institutions. The final stage of the Holocaust - mass killings were mostly carried out by the German security police and

58

the anti-Soviet underground in Ukmerge and the headquarters of the Lithuanian
Activists Front in Kaunas (8. Stasiukaitis from Ukmerge5 was a liaison officer)
should have created conditions to spread the information about such an important
event quickly. Although the news reached the town late, the partisans of Ukmerge
who quickly got organised arrested and took to prison 79 Jewish intellectuals 6 in
the evening of 23 June.
ELTAwrote about the events: There is great panic among the town Jews, communists and the wives of [Russian) commanders."' Those who could withdrew to-

getherwith the retreatingRed Am1y. Mostly they were Soviet activis ts, members of
Soviet officers' families and Jews. Some Jews ran "with bags on their shoulders[ ...]

EarlyJuly 1941 events

in all directions."8 Some together with members of the Young Communist League
and communists "got onto the trucks in which those tovarisciai [comrades] had
come from Kaunasand Jonava.''9

On June 4 194 l the police force in Ukmerge together with the local white-

Gern1an military planes that appeared over the town increased the panic. The
brick synagogue was set on fire during an air attack. 10 Attacks against Jews by

armbandcrs on the pretext that they were carrying out order s issued by the pro-

white-armbandersincreased. Josefas Selkanas, an 80-year-o ld chemist, was one

Zusmanovicius, doctor A. Karlinskas, several lawyers, teachers and famous public
figures. They were charged with cooperation with the Soviet authorities. 23 Some of

of the first victims:before killing him the attackers ordered him to run after a cart
drawnby a horse urging him with a whip.11 The physician Ara nas Kohenas, was the
secondvictim. He was shot dead on the street on his way home from the hospita1.12
When the first German military units appeared in the city, two German troops
were shot under suspicious circumstances. The incident was blamed on the Jews.
The next day a cruel response by the new occupiers and their helpers followed the

visional government arrested over 200 Jews, among whom were Ukmerge Rabbi

arrested were brutally tortured to death: they had a rubber hose inserted into their
mouth through which water was poured inside intil the victim's stomach burst. 24
Four days later after these arrests on July 8 1941 the prison governor in Ukmerge
received a message from the head of the town security police to the effect that "you
arc asked to give the prisoners on this list who are in your charge over to the head-

killings of the soldiers allegedly carried out by the Jews. Not only their houses

quarters of the Lithuanian Activists Front. Supplement: 114 quotas with person al
belongings and people".25(see page no 26) During an interrogation that was con-

but also the Jewish hospital whose staff was killed did suffer at the hands of the

ducted after the war, the former prison governor in Ukmerge P. Kuzmickas claimed

auxiliary policemen.Lithuanians Zuliiinas (first name unknown), V. Deveikis, M.

that on 10 June 1941, a worker of the security police, V. Deveikis ("who was held

Paskevicius, and Zavioda, a Pole (first name unknown), were very active. The last

in authority with the German military administration and the Gestapo , with whom

threewere especiallybrutal: first Paskevicius would wound the victim with a bayo-

he kept company; he also knew German well"26) was interested in the number of

net, then Deveikis chopped off the victim's limbs with a blunt axe while he was

prisoners, among them Jews. Having learned that out of about 150 prisoners about

still alive; Zaviodacompleted the bloody process putting his hands in the victim's

100 were Jews, he left. Returning about two hours later he said that all Jewish

blood. 13

prisoners would have to be taken to the village ofll Antakalnis (five km away from

The actionsofwhite-armbandersagainst the Jews increased on 24 June after the
Germans completely took the town. ln I 997, Prof. Mejeris Subas recalled that on
24 June he was shot at by them while retreating from Ukmerge. 14

Ukmerge), where they would be killed charging them with being commun ists. He
mentioned that the order was issued by the German commander.27
The head of the security police of Ukmerge, A. Braziukaitis, confirmed to the

On 26 June 1941Leiba Makoveras, Elija Smidtas, Slioma Fridlianderis, Chajamas Blochas15,Dovydas Zalmanas16,Girsa Muleris17, Slioma Smenderis 18, Berelis

prison governor on the telephone that the Jews were to be given over to V. Dev-

Smitas 19, lzraelis Gutkinas20, Rubinas Kaganas21 were put in prison in Ukmerge.

transfer the Jews to the village on condition that he, Deveikis, will send people to

The arrests of the Jews continued through July, August and September.

escort the prisoners. The latter having promised to do so soon returned with ten

22
They did not dare to leave home for fear of being arrested and put in prison;
they were afraid of being humiliated, abused, beaten or even killed. The Jews were
increasingly isolated and life became harder with every day.

eikis. During interrogation P. Kuzmickas claimed that he promised Deveikis to he lp

armed men. In his turn, the prison governor told N. Butvilas, a worker at the prison
administrative section, to appoint some men for the Jews ' escort and ten prison
quard men were appointed.28 "The operation was confidential as all prison workers
had to sign they would keep it in secret"29 before it started. Meanwhile the Jew-

I.
ish inmates were told that they would be taken to work in the vegetable fieldS,30
In order to hide the real cause why they were being taken away from the prison
Kuzmickasordered to bring a lot of spades which will be needed to work in the
fields.31 The Jews were lined in the prison courtyard and surrounded by the convoy

The hanging procedure was like this: four policemen each would take a man
from the first brick barn, blindfold, take him to another barn nearby with a gallows
at a two-metre height.44 Kuzmickas would put the man on a bench, Deveikis and
another prison warder would put the noose on his neck, while others pushed him

who put the doomed men onto the trucks.
In the village they were met by M. Paskevicius, the head of one of the district's
securitypolice, and several policemen. They showed the fannstead in whose build-

from the bench.45
At the beginning the hanged would be kept in the noose for ten minutes, later five minutes, but, according to J. Giedraitis, who took the executed out of the

ings the Jews were shut.

noose, this was not enough to kiIIa man as those who were taken down wouId try to

In the village of II Antakalnis the prison of Ukmerge had a fifty-hectare fann.

inhale. Then P.Zamauskas, head of the security and criminal police of the Ukmerge

1nthe farmsteadwhere the inmates were taken there was a house, barn, pigsty, hay

administrativeregion would finish the victim off with a bayonet.46

barn and a separate building for inmates where they were kept when they were

From time to time, Kuzmickas and Paskevicius periodically checked the guards.

bought for fieldwork. There was also an orchard by the house. 32 The Jewish women

The latter was "tipsy, with the sleeves rolled up, the face and clothes bloody.

were roundedup in the barn, while the men were kept in the prisoners' building. On

Paskeviciushanged he men, chopped off fingers with golden rings, extract golden

Deveikis and Paskevicius' order the farmstead was surrounded by the policemen.

teeth."47 The bodies would be thrown into a 8-metre-long and 2-metre-wide pit by

33

The prison workerswho came remained in the farmstead. Before the arrival of the

the barn. The policemen who guarded the territory filled the pit with soil where

convoy" the planks on one side of the hay barn had been tom away and a pit dug."

there were victims who still showed signs of life.411

34

The prisongovernorKuzmickastold all men to obey Paskevicius and Deveikis'
35

At dawn the executors were already tired. Before dawn there were still about

orders." At the beginningof the execution Deveikis gave instructions on the issue

thirty people left, most of whom were women. It was decided to take them to Pi-

of hanging: after the inmateshad been taken out of the building they had been put

vonija Wood and killed there. The Jews were divided into three groups of ten to

in, "theyhad to be blindfoldedand told that they were being taken to a prison cell."~

twelve people in each. They were told to sit down when they reached the forest.
Two men tried to run and were shot down by policemen.49 While the Jews were sit-

"Beforehangingthey were to receivea blow under the chin which made the victim
giddy and it would make it easier to deal with it."37 The victims were taken out
one by one. N. Butvilas, the worker from the administrative section of the prison,
would take the men out. At the time of the massacre he was tipsy and sang songs..!!
Every inmate was guarded. Butvilas would call a man's name on the list from the
building and give him over to Deveikis, Kuzmickas, Motiiza or Valeika. On the
way to the place of executionthe men were blindfolded.39 The execution started at
IO or 11 pm and continued all night."°'' Before hanging Deveikis gave each of us
a bottle of vodka and told us where we were to stand."41 The men were hanged in
the barn (a buildingthe size of20 x 8m). It had two gates - an entrance gate where
victims were broughtone by one and the exit through which the bodies were taken
out and thrown into the pit (!Om long, Sm wide, 3 to 3.Sm deep).4 2 The barn was lit
by kerosene lamps.43

ting the killers began to look around for a suitable killing place. However, shortly
they were ordered to get up and several volleys were fired at them. The other two
groups were killed off in the same way.soIn the third group there were only women,
one of them carried a three-or four-months-old infant.51 "The baby had his arms
round the mother's neck. Paskevicius shot at them. The woman fell together with
the crying child, who was still alive. Then Sopis fired several shots from his revolver. The baby was silenced forever."52
"After the execution Deveikis gave everyone some vodka he had brought. In
the yard early in the morning, it must have been moonshine. The men shared their
impressions. They told how Deveikis, Kuzmickas, Sopis and Valeika pulled the
rope, while the paramedicGiedraitis checked the hanged men's pulse. Zamauskas
would finish off with a bayonet those who were still alive."53 [ ... ) in the time of
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moonshine there were made antisovieticsreports and given money prizes for lhc
pnrticipants."54 Activeparticipants shared the Jews' personal belongings.55
Witnesses testified that during the execution the following men were killed:
doctor BorisasPaikinas, doctor Goldbergas and his family, his seventy-year-old

pie, minors, etc. Only those who were clearly seen as activists or the Bolshevik
authority's supportcrs."1•2
omparison of the statistical data about the number of the inmate s in the

doctor S. Freidas, teacher

prison in Ukmergc reveal that in July 194 1 the number of the arrested people

Urvinaite,tailorKaganas, several Jews from the little town of Gelvonai57,as wellns

increased from 45 to 789 (67 1 men and 118 women). 63 Every day a group of

parents, three brothers with their wives and

children56,

the lawyer B. Golombas, bank accountant Meizelis, tailor Sulmanas.
A. J. testified thal in the winter of 1943, J. Yaleika, while at the shoemaker's
shoptold thathe himself had put a noose on the neck ofFrumanas, former accountant for the workshop, in the village of II Antakalnis.58
Whenthe pit by the barn in the village was opened in the case of investigation
on 11December I958, 88 bodies were discovered there.
In the killings in the village ofll Antakalnisabout twenty people headed.59There
were from 114Jews victims.

Jews, on fciotor in carts, was brought in. In the second half of July, about 500
Jews arrested in Kavarskas were brought to the prison by Kavarskas whitearmbandcrs.6''
In July, several auxiliary policemen having chosen 12 prettiest young Jewish
girls in the town took them to the bank of the Sventoji, beat them cruelly, raped
and killed.1'5 After these brutal events the situation in the town became somewhat
quieter, however, the Jews did not feel safer; to the contrary they felt even more
acutely the lack of rights and understood what the future held in store for them.
On 23 July 1941the provisional head of the police P. Jonu~onis issued an order
in the name of head of the county of Ukmerge to the effect that all the Jews in the

While Jews lived in their own houses their arrests continued in the town of

town of Ukmergi:and the county had to wear a Star of David notwithstanding the

Ukmergeandotherplacesof the county. Theywere apprehendedon charges of being

gender and age. This order also forbade"voluntarily to leave the place of residence,

supportive of the Sovietauthorities,althoughas we will see later, there were minors

and buy products from farmers on the edge of the road.'>&>
Conforming to the or-

and elderly among them. Undoubtedly,there were cases of squaring accounts, as
wellas the wishto plunder theirhouses. All arrestedpeople were taken to the town

der, all the heads of the police stations had to draw lists of the Jews (see pages no
89- 185) providing their testimonials as well as information about their possible

prison. Jews arrestedin the countylittletowns were kept at the police stations, later

participation in anti-state activities.The order was at the centre of various rumours

shotdead in the forests,whilestill otherswere taken to Ukmergetown prison. There

about sending them to a ghetto. Several weeks later the rumours were confirmed.

wereso many of them thatthe prisonwas overcrowded.In the 12 July message to the

Al the end of July 1941, the military commandant of Ukmergi: issued an order

headof the securitypolice of the Ukmergeadministrativeregion the prison governor
wrote: "At present,the prisonis overcrowdedand it can house no more people, as

concerningthe transferringof the Jews from the main part of the town to the district
of Uzupis.67 In twenty-fourhours they had to move to the territory of a ghetto that

thereis a dangerof epidemics in the prison cellsthe weatherbeing so hot and humid.

occupied two little streets across the Sventoji River, in the region of Smi:li4 Street

Therefore, informing you beforehandI ask you that if more arrests are planned

where mostly poor Jews lived before the war. Announcementsabout transferring to
the ghetto were printed by typewriterand were posted on the fences and electricity

take measures to put the arrestedJews somewhere else as currently there are 365
inmateswhilenormallyit houses250 people."60 At that time there were 37 cells, a
cell for solitaryconfinementand hospitalcells in the prison.61
On 13July on the order of the head of security police of Ukmerge the head of
the quota section,A. Norvainisaddressed the heads of the police stations in the
counties askingthem "to send as few arrestedpeople as possible, namely: old peo-

piles in all the town.68 Mostly inhabitants of Ukmergi:were moved to the ghetto.
The Jews who were arrested in other places of the district in July and August were
taken to the prison or to the Vaitku§kis estate (not far from Ukmergi:).
The ghello in Ukmergi: was bound by the Sventoji River as well as the road to
Vilnius; the road to Moli:tai crossed the ghetto territory.
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As we will see from the later events the site for the ghetto was chosen not by
chance- it occupied the area in the direction of the Vaitkuskis estate (at that time it
wasthe placewherethe doomed people were selected) and Pivonija Wood (the site
for later mass killsings).The road to Vilnius runs through the territory.
Although the ghetto was not fenced in its territory was closely guarded by po.
!icemen. LithuanianGribulis from Ukmerge was appointed head of the ghetto.69
Local non Jewish resident from the part of the ghetto were not moved from their
house. But they had to receive the Jews into the house10 • There was only one shop
at the beginningof the ghetto territory in Vilniaus street. Jews were tended only
after midday. It was not possible for them to buy meat in another time." 71There

for political motives (all communists, members of the Young Communist League
and all other people who during Soviet occupation collaborated with the authorities); among the arrested there were not only Jews but also Lithuanian citizens of
other nationalities. The confidential circular issued by the director of the Police
Department Vytautas Reivytis on 16 August 1941to the effect that" all Jewish men
over 15 years of age and women who participated in Soviet activities must be apprehended"76 shows that political motives were not so important. It was important
to arrest, to isolate and to annihilate all Jews as ethinical minority. The Jews in
prison were periodically killed - the first killings took place in the mentioned farmstead in the village of II Antakalnis and Pivonija Wood on l 0 July 1941.

was an announcement writtenby hand on the door of the shop about tendering of
the Jews.72 ,,The Board of the City distributed cards for food for the Jews in the
ghetto."ll
Everyday a group of the strongest men would leave the ghetto to do various
jobs - dig ditches, laid roads, etc.74
On 5 September1941 the Jews were driven out of the ghetto. Local auxiliary
policemenand some fromthe Zemaitkiemis unit guarded the Jews' houses.

Day

1
2
3

4
5

6

Adults
667
732
947
1099
1409
11

Children
8

12
24
24
24
there were no
children left. 80

There are statistical data about
the numbers of inmates. On I July
1941 there were 46 political inmates;
671 men recently arrested and 118
women.n On I August, there were
440 men, 43 women, as well as I 864
newly arrested men and 143 women.78
A week later after the mass Jews'

killings that took place in the village of 11 Antakalnis at the beginning of July,
around 800 Jews were brought to the prison. At the beginning of August the de-

The Prison

cision was made to exterminate them as their numbers increased every day. The
prison housed all the Jews from almost all little towns of the Ukmerge county83 -

As soon as he Germans occupied Ukmerge, military commander Captain

Balninkai, Zelva, Gelvonai, Giedraiciai, Sirvintos. Incidentally, even though sixty

Mecislovas Bzezauskasissued an order for civil servants of all institutions to re-

Jews from Sesuoliai and part of Zelva Jews were shot dead in the local Jewish

turn to work. On 24-25 June 1941 he appointed P. Kuzmickas (who had worked

cemetery, however, others were brought and put in prison in Ukmerge.

in the capacity beforethe Sovietoccupation,i.e. before 1940) the prison governor.
Afterthe war, during interrogation, Kuzmickas mentioned that over the two months
of his work there more than 5 000 people were driven from the prison to Pivonija
Wood and killed there.75
Jews were arrestedand put in prison from the very first day of the war. From 27

On I September, the number of male inmates was 630, 37 women, newly arrested 660 men and 96 women.19
Data in the record book of the food for the inmates in September 1941 suggest
how their numbers changed.

July, Jews were sent to prison massively; this continueduntil the last mass annihilation action in the county on 5 September. The Jews were arrested by members of
the regular police forceand men of the auxiliary police. First people were arrested

The number of those who had meals was reduced because on S September that
last mass killings were carried out in Pivonija Wood.

On \ October \941 there were 16 inmates

81

(6 of them Jews); in Nove b

rn er

tinue their work under the supervision and responsib ility of the polic e head , in the

there were still eight Jews. Most probably they were those Jew s who were in hidin~
and were arrested already after the mass killings of Ukmerge Jews . There are

capacity of auxiliary police; 3) auxiliary police was to be used only when it was
110

necessary as an armed force, but not for everyday poli ce work ."~2

records that they were killed in Pivonija Wood. All arrested were handed over to the
state security police; from there no Jews returned.

Thank s to the testimonial s of the eyewitnes ses' of tho se horrible days, it is possible to conjure the following picture .
The prison governor, Kuzmicka s, usually was informed on the telephone co n-

Eventsin August1941

cerning the handing of the Jews over to the sec urity polic e, although some time s
one of the security police official s who came to the prison would tell him about it.
Usually it was said that it was an order from the head of the sec urit y police who

Mass killings of the Jews were carried out on I, 8 and 19 September in Pivonija

carried orders of the German military commander. Sometimes prison warders were

Wood, four kilometres away from Ukmerge in the direction of Vilnius. The victims

asked to help to escort the Jews from the prison to the estate in Vaitkuskis. One

were usually driven or brought to the killing sites from the town prison or from the

or two heads of the security police of the appointed district and a German official

Vaitkuskis estate which at that time became a selection site. The estate was approxi-

would arrive to supervise the taking of the Jews from the prison . The inmates were

mately 800 metres from the wood, five kilometres from Ukmerge and 200 metres to

line in the prison courtyard. Those of other nationalities would be taken back to the

the left from the road leading from Ukmerge to Vilnius.

cells after the check up while Jews would have to wait for the tmck with German
soldiers that arrived several minutes later . The German officer gave orders to put

Capt Kamarauskas, military commander of the town of Ukmerge and county, his

the Jews onto the tmcks and take them to Pivonija Wood to be killed .84

deputy M. Brazaitis,head of the district security police A. Braziukaitis, M. Paskevicius,

B. J., who was in prison in August 1941 saw that some Jews were told to take off

head of the security police of one of the districts of the town ofUkmerge, head of po-

all their clothes before getting into the tmck. Those who did not want to do it were

lice of the rural districts of the Ukmerge county, Mazeika, head of the Ukmerge police

struck on the shoulders with a metal hammer ; some would lose their consciousness.
Women and children were also beaten like this .85 German officers who came for the

J. Kuzmickas, governor of the Ukmerge prison, V. Mikeska, Ukmerge Burgomaster
V. Reklaitis and his deputy S. Martinaitis (later Martinaitis became burgomaster)

inmates would sometimes tell their helpers to beat and humiliate the Jews who had

implementing the policy conducted by the Nazis and obey ing their laws uncondi-

been told to take their clothes off leaving only their underwear and lie down on the
cement pavement 8687.

tionally, radically decided the fate of the local Jews demonstrating their support
to the occupying authorities and hoping to strengthened their own power in the

Eyewitnesses remember one of the prison warders , M. Butkiene , who worked

county. The prison wardens, as well the members of the Ro llkommando Hamann,

from the end of Ju ly until the autumn in 1941. She guarded Jewish women and

the white armbanders of Ukmerge and neighbouring little towns, formed specially

children, got the inmates ready to be taken to Pivonij a Wood. She would take pos-

to exterminate Jews participated in the Jews' killings.

session of their clothes and personal belongings , behaved very brutall y with them,

On 14August 1941the units of white-armbanders were disbanded and auxi liary

would escort them to the Vaitkuskis estate. 88 During interrogation she herself said

police formed instead. On that day the head of the Ukmerge county sent message

that she really was on the estate in the summer of 1941 and knew about shootings ;

No 645 to all the heads of the county police stations "ordering

she would search women, members of the Young Communist League and children.89

to take over the

arms and other property from the heads of the partisan and riflemen units; I) to
leave temporarily all the arms with the partisans; 2) armed partisans were to con-

fifl

I

I
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A lightbrownOpelwith German officers headed the escort from the pris0

n, the

prisongovernorwas also ordered to go together.

more trucks with Jews arrived. When the shooting was over, the village elder took

S. Martinaitisdeputyof the town burgomaster, who on somebody's sugge t·
'
s ion
"he should go and see the fate of the Jewish people in Pivonija Wood"90,also be.

the gun and told him to go home.99

camean eyewitness of the mass killings. He went together with the German officers

straight at the camp [the estate in Antakalnis - auth. note], where there were at the

in the car and saw the shootingof20-30 Jewish inmates. The prison governor also

The same E. Ziupka, remembered the first days in Ukmerge: "We arrived
time about 1,500 Jews, including women, children and old people. Fifty killers
were engaged for the killings of these Jews, about ten trucks into which they were

wenttogetherwith Gennan officersto watch the killings.9 1

driven. All the time while this was taking place they were beaten with sticks, chilV. M., a eyewitness,recalls that when the trncks were well into the forest they
were met by Germans.Sometimesthey would let them proceed, sometimes Jews
wereorderedto get off and walk as far as the killing site; to urge them on they were

dren were simply thrown onto the trucks and taken to the wood. There about fifteen
pits were dug (30 m long, 4 m wide, 3 m deep). The Jews were driven into them,
were ordered to lied with their faces down, those who were disabled, old, women
and children were simply thrown into one of the pits. The killers shot at them form

beatenwith sticks.92 Sometimes the columns of the Jews to be shot were met by a

the edge from automatic and machine guns. Later not only the dead but also those

Germanlieutenanton horseback.93 The Jews who walked or were taken in trucks

who were still alive were buried. In every pit there were about 300 people. Cases

to the killing site were told most often by local auxiliary policemen to undress and

when young girls were raped in the wood before being killed were frequent." 100

put the clothes in one pile.At the pit, there were several German officers and 25-30

"Wewere not paid for shooting the Jews; instead we took their personal belongings.

soldierswearingGermanunifonns94, also local policemen.

Duringthe killing we were allowed to drink vodka ifwe wished." 10 1 "Before being

Sometimesthe inmatestried to escape. H.K . and his wife witnessed such an in-

shot the Jews cried bitterly, but we were not sorry for them. if some of them did

cident.Earlyin August 1941they were on the road to Pasile when several German

not want to get into the pit we moved them with sticks and guns." 102 In 1942, at the

coveredtruckswith Jews guardedby the auxiliary policemen and German troops
wearingcaps with emblemswith skulls.95 When the cars were "some 70 metres

milk collection point in Papreniskes (Pabaiskas rural district) E. Ziupka said to the
people around him: " It would have been better if the Jews were killed on my field. I

away,a manjumped fromthe first truck and started to run, but he was killed on the

would have ploughedtheir bodies over and no dung would have been necessary." 103

spot by a shot froman automaticgun. After the truck had disappeared in Pivonija
Wood, sometwentyor thirty minuteslater96 frequent shots and cries were heard.H.

J. G., who lived not far from the Vaitkuskis estate, said that in 1941, a month later
after the occupation many Jews were driven to the estate, about 500. Among them

K. recalledthat then they realisedwhat was happening there.
Anotherwitnesstestified that "at the end of July and early August 1941 very

there were men, women, old people and children. From what they and their guards

many Jewish inmateswere taken to the wood in trucks were they were shot".97 The

said J. G. understood that they were from Pabaiskas, Musninkai and Ukmerge.

98

inmates of the prisonin Ukmergewere taken to the wood twice to dig pits.

The elder of the village of Grauzieciailocated at Pivonija Wood was infonned
aboutplannedkillingsof the Jews. Eyewitness recall that on one of the killing days
he gatheredthe villagers, gave them arms and took them to guard the territory of
the wood. The white armbander,E. Ziupka, testified that that day when the elder
took him and orderedto guard the wood, three or four covered trucks with Jewish
mendriven by Germans arrived. The shooting lasted about two hours. Later several

They stayed on the estate for about a week. Later they were shot in the pits dug
by local people by armed men wearing civilian clothes and several Germans. The
shooting went on from morning till night. On the day of the killings, J. G. worked
at the brickworks located between the estate and Pivonija Wood. "After the shootings were over, already in the evening, I went in the directionof the pits. I saw piles
of clothes of the killed people on the edge of the wood. At the site where that day
people were shot dead, Jews were killed before and after that. In the later years of

the occupationGermans dug the bodies and burned them . It was forbidden to go
there and smoke was rising from that site." 104

Eventsin September 1941

A Lithuanian woman whom R. Solomovic-Ramoviene knew told that on so111
e
day in August she had seen a group of women being driven there. The Gennan

On 5 September 1941, the "Jewish issue" was finally solved by an Aktion in

guards wanted some fun and told them that those who would overtake a cyclist,

Ukmerge. That day 4 709 Jews were killed,116 most of the from Ukmerge, also

would not be killed. The women started to run, the Germans urged them with shots,

from Kavarskas, about 180 Jews from Musninkai, Sirvintos, Gelvonai, Giedraiciai,

however, no one managed to overtake the cyclist... Some of those who ran were
shot dead, the rest were taken to the Vaitkuskis estate.105
P. M., an eyewitness, mentioned that there were very many Jews on the estate from various neighbouring little towns. The estate territory was fenced in with
barbed wire.106
On I August,296 Jews (254 men, 42 women) were killed in Pivonija Wood.101
On 5 August 1941 the newspaper "Naujoji Lietuva" wrote about the situation
of the Jews in the town: "The Jewish issue in Uk.mergewas solved very well and
fast. The Jews fromthe town and some surrounding little towns were moved to one
place, the Smeliaisuburb.ios

Oubingiai. Hamann's mobile squad, men from the auxiliary police force of the
neighbouring little towns and policemen from Ukmerge took part in the killings.
A day before the killings, (4 September 1941), the ghetto was guarded by men
of the auxiliary police force from Ukmerge, Zelva, Lyduokiai and Zemaitkiemis.117
Before that "Paskevicius went to houses, ordered the people out and to gather in
one large courtyard on Vilnius Street. There women and children were separated
from men and driven to the Vaitkuskis estate, while the men were taken to prison.
Two days later the men, women, and children were killed in Pivonija Wood ." 118
The Jews were again massed on the Yaitkuskis estate that was empty at that
time. Eyewitness S. K. recalls "from the very morning columns of lean and starved
people were moving in the direction of the Vaitkuskis estate - old people leaning

On 8 Augustduringthe killings in Pivonija Wood 702 Jews (620 men, 82 wom-

on walking sticks, but mostly women with children in their arms. All were driven
9
to the state like cattle. There was no place for standing." 11

en)109were killed; on 19 August - 623 Jews (298 men, 255 women and 88 chil-

At the beginning of September Kavarskas white-arrnbanders arrived in Ukmerge

dren).11
0 In the Aktion on August white-armbanders from the Zemaitkiemis unit
took part.111
It was led by B. Oiida112
The men of the unit also took part in the kill-

to take part in the killings in Pivonija Wood. B. Simkus and the head of the Kavar-

ings of Jews in Pivonija Woodin September.
tn 1961, Y.A., directorof the boarding school in Ukmerge, told about "crowds

ordered to go to Ukmerge. "[ ... } The member of the unit who went to Uk.merge
were headed by Ciuksys." 120 J. Mitasii:inas, told about it during interrogation: "At

of people, mostly women and children" 113, being driven to Pivonija Wood. He

the end of June 194 1 alter the Germans occupied the Kavarskas rural district, a

also witnessedhow the executorstook "an old weak woman by the legs and arms,
swung her, and threwonto the truck.114He heard the killers "boast that they crossed

unit ofwhit e-armbanders was organised. I think that it was formed by Mazeika and
Simkus, and other heads of the band. The mentioned men tried to engage the young

themselves before runningto the pit to shoot the victims..." 115

people from the village and the little town ofKavarskas in the activities of the band

skas police force, K. Mazeika, the organizers of the Kavarskas white-arrnbanders,

The raiding squad under the command of SS Oberstrumfiiehrer J. Hamann

promising them to issue with guns, let them try out military guns. good jobs with

also white-armbanders and policemen from the town and the Ukmerge coun·

the occupying German authorities and other things. Part of the young men believed
the promises given by auxiliary policemen.121The gang from Kavarskas had the

ty little towns as well as white-armbanders from Ukmerge, Grauzieciai and

Zemaitkiemis.

aim lo fight the Soviet power in Lithuania, arrest all communists and members of
the Young Communist League, Soviet activists, Soviet militiamen, workers of the

executive committees, and all those who supported the Soviet power. Besides, the
goal of this gang was to support the order introduced by the occupying fascist Ger.
man authorities, to collaborate with the organs of the occupying authorities, to fight
against all the persons who did not agree with the policy being implemented by the
fascist authorities and help Germans to extennin ate citizens of Jewish origin."12
2
When the men from Kavarskas arrived in Ukmerge, it became known that the Jew.
ish intellectuals, young people and men had already been killed a long time before.Ill
Women, childrenand old people who were planned to be killed in a day had remained.
The men from the white-annbanders were am1ed and knew why they were goingto
Ukmerge. The newcomers stayed for the night in a wooden school building that was

that they were being driven to the wood to be shot. When the column was formed we
surrounded it on all sides and herded it to the wood. The men stood by the column
where they liked, at random as there were no concrete orders on this issue. I stood
at the end of the column. While the Jews were herded to the wood I saw a Jewish
woman I knew from, but I don ' l remember her name, I only know that she had a shop
Kavarskas. The Jewish woman was with two children. I didn't talk to her because she
was inside the column, not on the edge and didn't see me. A Jewish man I didn' t know
asked me where they were driven, I answered that they were being driven to work;
he didn't believe me and asked if they were being taken to the killing site as we were
driving them to the wood. Once again I confirmed that we were taking them to work.

on the right side of the road across the Sventoji. There were more auxiliary policemen from different rural districts of the Ukmerge county.124 One of them, C. Ginietis,

The Jews talked to other white-armbanders, but I didn't hear about what they spoke.

mentioned that in the school building "they talked about going to the Vaitkuskis estate

and some of them cried walking, especially women; on the whole they were restless,

where were many Jews and those Jews would have to be killed; besides they also

sad and frightened. On the way the Jews didn't try to escape. Most of the Jews carried

said that they would have to be to stand on guard, while he others would shoot the

bundles. We drove them straight to the wood and soon we saw a clearing where there

Jews. Of course, I and Ceberekas were not happy to learn about that we would go to

were two or three pits. Every pit was about ten metres long, about two metres wide

kill the Jews, the news was unpleasant and we were both excited. However, neither 1

and the depth was approximately at man's height. When they entered the clearing the

nor Ceberekas Vincas, nor someone else from the men said they refused to shoot the
Jews. We kept silent and did what we were ordered.125" If someone had told us offi-

Jews were told to take off their clothes and, crying, they started to undress. I didn't

cially that we will have to shoo at the Jews and had asked us who did not agree to kill
the Jews, then I and Ceberekas would have refused."126 In the morning after 9 a.m.

given at the ahead of the column. Some Jews undressed leaving only the underwear

K. Ciuksys led the policemen from Kavarskas to the Vaitkuskis estate where we were

had undressed, the white-armbanders began to dive then to the pit which was some

divided and joined those groups who were already there. "There were many Jews on

50 metres away. The doomed people did not want to go the pit, they began to shout

the estate, over a hundred men of the white-armbanders and several Gennan officers
had gathered."127In the yard stood five or ten tarpaulin covered trucks and the Jews

loudly, cry and scream, begged to have pity on them but no one took heed and drove

who had to board them "were either silent or spoke among themselves in Yiddish,

others stood hesitating, however, the white-am1banders surrounded them on all sides

some women were crying. Jews did not talk to the white-arrnbanders and did not ask
for anything. They were entering into truck without any rebellion and they were not
8 Some of them were moved on foot.
beated." 12
C. Ginietis mentioned: "I remember that the Jews being lined kept asking the men

of the white-arnlbanders where they would be driven. The men answered that they
would be taken to work. The Jews who were on the estate and while they were being
driven into the wood were not beaten as the policemen did not want them to know

74

Although were ordered to say that they were being taken to work the Jews realised

see who gave the command to undress, I only heard the order to take off their clothes
on, other were almost naked. They threw the clothes on the ground. After the Jews

them on to the pit. Some of them jumped into the pit, others went away from it, still
pressed closer them to the pit and began to push them with force into it. The Jews
began to fall into them one on another, and because of this there was a pile of people
at one end of the pit. It was a horrible sight because the people falling into the pit
pressed one another, stamped on them, cried and screamed. I saw it myself as I drove
them to the pit together with other auxiliary policemen and remember it well. When
all the doomed people were already driven into the pit they told to scatter in the pit
and lie down. 1 don't remember who gave the order. The doomed people scattered

and lay down. The white-annbander I didn' t know gave the order in Lithuanian and
told us to stand on the edge of the pit. I and other men stood on one side o f the pit in
close ranks, as many as there was space along the length of the pit. From the unit or
Kavarskas, I saw standing on the edge these men [ . .. ]. We held the guns in the hands
and were ready to begin to shoot. The Jews were driven into the pit by all the whitcarmbanders who were in the wood, including all of them from Kavarskas, however,
not all stoodat the pit, only part of them as there was no space for all. Tho se who were
not by the pit stood away from it. There was no order who of the white-armbande rs
had to stand at the pit and shoot the Jews, and who could stand at a distance. When the

ft was agree d wi th the guards on the Vaitkusk is estate that when the shoo tings in

the woo d stopp ed (the shots we re clea rly hea rd there) , ano ther co lum n o f the Jews
was to be sent immediate ly. Th erefo re, almost every four a new group of a hundred
victims would be brou ght to the execution si te. The shooting lasted about fifteen to
twenty minu tes. J. Mita~iunas testified : " I perso na lly was terr ified to shoo t at people but I fired two shots . Afte r the two shots I got still more frightened , m y hands
shook and I co uld not go on firing. Horrible things we re happening in the pit: the
people were bloodie<l, so me were alrea dy dead, others woun ded, they moane<l, the
children screamed , and more an d more shots came from above . Th e smell of smoke

command was given those who wished or who stood closer to the pit at that moment,

and gunpo wder was mixed with the smell ofb lood ." 136 The white-arrnbander also

those got ready to shoot, and those who did not want to go to the pit were not made

recalled durin g interrogati on tha t the members of their grou p then said in the wood

to do it. I personally after I had heard the order to stand at the pit together with others

that " the wh ite-arrnbander s from Ukmer ge cruelly bea t the Jew s." ll 7

stood on the edge. earby there were several Germans wearing military uniforms,

A member of the wh ite-arrnbande rs unit , C. Ginie tis, testifie d that whe n all was

but they didn't stand on the edge in the line with. [ . ..] As soon as white-armbanders

over they returned to Ukmerge and from there to Kavarskas in the sa me carts they

stoped to shoot, Gennan ordered to shoot and white-armbanders started soon [ ...] and

had come . Driving along Vytautas Stree t, they bo ugh t seve ral bottles of moonshine.

th.ey were continued shooting until all Jews were shot. The shooting was not long,

And, according to him , "we drank sinin g in the carts , and returne d to Kavarskas

some five or ten mmutes."
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singing songs at about 11 pm or at midnight. " 138 The whi te-arrnban ders from Ka-

Once some Jews tried to escape from the truck . The guards from the white-armbanders caught and beat three escapees. Two of them managed to get back into the
truck, while "the head of the third man was bloodied, injured and he was not able '

varsaks returning from Pivonija Wood had the killed Jews ' persona l belo ngin gs in
the carts .139
The police head of Kavarskas , K. Mazeika, during interr og atio n told abo ut the
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September 5 events : "there were man y Jewi sh men , women and children who wer e

"On the killing site a woman raised her arms and screamed. Ciuksys struck

kept in the prison in Ukmerge and in the town suburb called Smelia i. l perso nall y

her on the anns. He used the stick on other women and men striking them on the

did not see the killing s, but knew that they were led by the sec urity [po lice ] and

heads."lll " Womenjumped in with their arms round their children."

Germans. Practically hey were conducted through the prison . They wo uld gather

to do it. The guards took him by the arms, pulled to the car and pushed him in .. . "
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The shooting stopped, no one moved in the pit. As a man from the Kavarskas

the arrested people there and drive or walk to the Pivoruja Wood where they were

unit testified, aU the members of the unit who bad gone to Ukmerge took part in

killed . Already at the end of Augu st or beginning of September 1941, the res t of

the shooting. "No one of the auxiliary policemen would have dared not to shoot

the Jews were assembled on the Vaitkuskis estate. I heard that there were over a

because if one stood at the pit and did not shoot when all did so, he could have been

thousand Jews , mostly old people, women and children. The y stayed there for a da y

charged with being a Jew supporter by Germans and the policemen themselves

and the next day a mass killing was carried out in the wood . That da y I was in my

alike and would have been shot on the spot." 133 J. Mitasiiinas said : " I did not want

office in Ukmerge and knowing that such a traged y was taking place, l was afraid

to shoot innocent people but I did not dare to step aside and I stayed tbere." m "Terrible things were happening in the pit: the people screamed, called for help , begged
to have pity on them, but the policemen kept shooting at them _"ns

to leave the office . I heard that members of the nationalistic group s from all rural
districts of the county participated in the killing . Bu allegedl y no one was made to
fire at the people . They were volunte ers, others stood on guard . This killing was the

last. At that time Paskevicius was the head of the security police of the town and

Nuorodos

district of Ukmerge. He was considered one of the supervisors of the killings. 1as
the head of the police, the head of the police in Ukmerge, K.rivickas ordered to ap.
point policemen at the disposal of the security [police] on the days of executions.
The policemen did not fire at the people.'* 0
As S. K., a resident of Pasile, who went to Pivonija Wood the next day, recalled "there long and wide pits were barely covered with earth. There were various
pieces of clothing scattered around the gravel pits: skirts, dresses, children's shoes,
undershirts ... The elder of the village ofG rauzieciai, Zigmas Masalskis, was standing thereand giving the personal belongings of the killed people out to white-armbanders..."141 Later S. K. had to take to Ukmerge "four high-ranking officials with
plundered things. They shared impressions about the killings. One of them boasted
that ' a little girl wanted to play with the sand in the middle of the executions. I came
up to her, grabbed her by the hair and threw her into the pit. Her head hit a stone.I
was so close that her blood spattered my trousers .... One of the Lithuanian Gestapo
men said." MecysPaskevicius had organised the difficult operation we\l." 142
According to the September 5 report by the SD head for Lithuania, Karl Jager, 4
709 Jews ( I 123 men, l 849 womenand I 737 children were killed in Ukmerge).143

Separate killing in Pivonija Wood were also carried out later. V. U. became an
eyewitness how in the autumnof 1943 Paskevicius shot dead a Jewish girl." 144
J. K. mentioned that "in the spring of 1944 Germans burned dead bodies in the
wood. I saw black smoke rising, the stench was very heavy. At that time the guarding of the place was strengthenedby Germans and entrance was forbidden. There
were road signs forbidding the entrance to the wood. Violating the order meant
being shot without a waming."145 Burning of bodies continued about one month.146
In August 1944 a Special commission of medical experts from the third Belarusian front examined the sites of mass killings and exhumed bodies on the territory
of Lithuania. On 25 August 1944 the State commission of Ukmerge district examined the site. It was established that about 12 000 people could have been killed
and later burned on a 4 000-square-metre site of mass killings.147 There were found
diferent 15 mass killing places (from 5 to 15 metre-long and 2,5 metre-wide).1~8
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44): dokumentų
rinkinys. Vol. l. · Vilnius, 1965. · P. 132-13).
,,. Masinės žudynės Lietuvoje (194-1944):dokumentų
rinkinys. Vol. l. . Vilnius, 1965. . P. 132.
LYA.F. ll77 . lnv. no. SS. F. 130. P. 26. Certificate
concerning the brutality of the national bou1ieo1s
force during the yearsof Germanoccupation ln
the Žemaitkiemis district. Juty 15, 19S9.
LYA.
F. K-1. lnv.no. 58. F. 47397/ 3. Vol.l. P. 25-26.
Appllcatlonof the protocot of V.Giedrys. January
22, 1963.
Kruvinų rankų

metasnenuplaus/ / Tlesa. • 1961 m.

vasario 11 d. , p. 3.
Kruvinų rankų

melasnenuplaus/ / Tiesa. - 1961 m.

vasario 11 d.· P. 3.
Kruvinų rankų melas nenuplaus/

/ Tiesa.• 1961m.

vasario 11 d.- P. 3.
Masinės žudynes Lietuvoje 1194-1944): dokumentų
rinkinys. D. l. · Vilnius, 196S. · P. 134.
11
'

LCVA.F. R-1699. lnv. no. 2. F. 3385. P. 3, 4 , 5.
Protocolsof witnesses'interrogation. September

16, 1941.
Kruvinų rankų

melasnenuplaus
/ / Tiesa. - 1961m.

vasario 11 d.· P. 3.
Kruvinų rankų

melasnenuplaus
/ / Tiesa. · 1961 m.

vasario 11 d.- P. 3.
LYA
. F. K-1. lnv. no. S8. F. 47397/ 3. Vol.111.P. 302.
WitnessV. teberekas ' interrogation protocol.

March 27, 1963.
LYA. F. K-1. lnv. no. S8. F. 47397/l . Vol.11. P.72.
Oefendant J. Mitašiūnas' interrogation protocol.

December 16, 1963.
uo LYA.F. K-1. lnv.no. 58. F. 47397/3. Vot. 11.P. 75.
Defendant J. Mitašiūnas' interrogationprctocol.

Oecember 16, 1963.
LYA
. K-1. lnv. no. 58. F. 4739713. Vol. lV.P. 18.
WitnessK. Mažeika's' interrogation protocol.

January 1S, 1964.

,n LYA.
F.K-1. lnv.no. 58. F. 47397/ 3. Vol.11.P. 161.
WitnessC. Gimetis' interrogat10nprotocol. May
22, 1963.
l1 p 216
"' LYA.
F.K· 1. lnv.no. 58. F. 47397/3. Vol. . .
.
OefendantC. Ginletis'lnterrogation protocol.
Oecember29, 1963.
LYA.
F. K·l. lnv.no. 58. F.47397/3. Vol. 11. P. 217.
OefendantC. Ginletis'interrogauon protocol.
Oecember29, 1963.
,n LYA.
F.K·l. lnv.no. 58. F. 47397/3. Vol.11.P. 134.
OefendanlJ. Mitašiūnas" interrogationprotocol.
January24, 1964.
LYA
. F.K·l . lnv. no. 58. F.47397/ 3. Vol.11. P. 99.
OefendantC. Ginietls'interrogationprotocol.
Oecember20, 1963.
LYA.
F. K·l . lnv.no. 58. F. 47397/3. Vol. 11.P. 220·
229. OefendantC. G1nietis'interrogationprotocol.
January2, 1964.
,u LYA
. F. K·l. lnv. no. 58. F.47397/3. Vol.11. P. 103.
OelendantJ. Mitaš1ūnas' interrogationprotocol.
Oecember20, 1963.
u, LYA.
F.K-1.lnv. no. 58. F.47397/3. Vol. 111
. P.
225. Witness A.Gudėnas' interrogationprotocol.
Oecember16, 1963.
1
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LYA.F.K-1. lnv.no. 58. F. 47397/ 3. Vol. 11
. P. 91.
DefendantJ. Mitašiūnas' lnterrogationprotocol.

December18, 1963.
LYA.
F.K· 1. lnv. no. 58. F. 47397/ 3. Vol.11. P. 92.
DefendantJ. Mitašiūnas' interrogationprotoc:ol.
Oecember18, 1963.
LYA
. F.K-1. lnv. no. 58. F. 4739713. Vol. 11.P. 139.
Oefendant J. Mitašiūnas' interrogatlonprotocol.
January24, 1964
LYA.
F.K-1. lnv.no. 58. F. 47397/3. Vol.11.P. 134.
DefendantJ. Mitašiūnas' lnterrogationprotoco\.

'"

January24, 1964.
LYA
. F. K·1. lnv.no. 58. F. 47397/ 3. Vol.11.P. 135.
DefendantJ. Mitašiūnas' interrogation protocol.
January24, 1964.

LYA.F. K·1. lnv. no. 58. F. 4739713. Vot. l
Witness V. Čeberekas' interrogatlon pro/· P. :J01
.
March 27, 1963.
OCot
,
,,. LYA.F. K-1. lnv.na: 58. F. 47397/3. Val.l\, p
Delendant J , M1taslūnas' lnterrogatlon pro · 9S.
December 19, 1963.
tocoi.
m LYA
. F. K·l. lnv. no. 58. F. 47397/ 3. Vot 11 p
Delendant J . Mitašiūnas' interrogatlon·pr~t· 91·
December 18, 1963.
OCot
.
' " LYA
. F. K-1. lnv. no. 58. F. 47397/3. Vot 11p
65
Witness C. Ginietis ' lnte rrogation prot~ ~I ~ ·
~1™ .
. ~
"' LYA
. F. K-1. lnv. no. 58. F. 47397/ 3. Vol.1.P. 23
Applicatlon oi C. Glnletis, January 1, 1962. ·
'" LYA.K-1. lnv. no. 58. F. 47397/ 3. Vol. IV. P. 18-!9
Witness K. Mažeika's lnterrogation protocol. ·
January 15, 1964.
Žudiką teismo atsakomybėn. Protesto mitingas
Ukmergėje/ / Tiesa. 1961 m. kovo 14 d.- P. 3.
' " Žudiką teismo atsakomybėn. Protesto mitingai
Ukmergėje// Tlesa . 1961 m. kovo 14 d.- P. l .
1
"
Masinės žudynės Lietuvoje (1941-1944):
dokumentų rinkinys. Vol. l. - Vilnius, 1965. . P.
134.
LYA.F. K-1. lnv. no. 46. F. 1211. P. 12. Witnes,
V. U. lnterrogation protocol. September 8, 1976.
"' LYA.
F. 3377. lnv. no. 55. F. 129. P. 182. Excerpt
Irom J. Kutells' testimony. August 2, 1944.

"'

1
"

ooKurnentaiI The oocuments

LYA.F. K-1. lnv. no. 46. F. 1258. P. 25. WitnessB. V,

interrogation protocol. July 18, 1968.
LYA.F. K-1. lnv. no. 58. F. 36533/3. P. 92.
Statement made by the State Commissionoi the
Ukmergė county to investlgate the evil doingsoi
German,. Augus\ 12, 1950.
LYA.F. K.-1. lnv. no. 46. F. 1258. P. 5. Certification
.
July 25, 1968.

Hitlerinės okupacijos meta is žuvusių
miesto žydų gyventojų sąrašas
V

•

(registracijos knygosL Iš viso 2 336 zmones.
lLCVA. F. R-1390. Ap . 1. B. 173 . L. 1-51).

A list of Jews resictentswho perished
during Nazi occupation (register bookL
Total 2 336 people.
ILCVA. F. R-1390 . lnv . no 1. B. 173 . P. 1-51).
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Išvados

Antrojo pasaulinio karo pabaigos nesulaukė apie 94 proc. litvakų. Apie 120000
Lietuvos žydų buvo sunaikinti 1941 m. rugpjūčio -

rugsėjo mėn.,

t. y. per 4 savaiči ų

laikotarp~ kuomet vyko masinis žydų naikinimas provincijoje.
Lietuvos
sausio l d.

genera l inės

Ukmergės

7 312 žydtĮ.

srities statistikos valdybos Kaune duomenimis. 1941 m.

apskrityje gyveno 3 031 žydas, mieste - 4 281 žydas. Iš viso

H olokaustą

iš jų pavyko išgyventi vos keliolikai.

Pirmosiomis Antrojo pasaulinio karo dienomis, vokiečių kariuomenei veržiantis, o Raudonaj ai armijai traukiantis,
buvo nukreipt i prieš
šalininkus,

Raudon ąją armiją ir

tačiau pal ietė

miesteliuose

l ietu vių partizanų (baltaraiščių)

ir žydus.

baltaraiščiai suėmė

veiksmai

kartu pasitrauk iančius komun istų partijos

Pirmąją

karo

kelias dešimtis

savaitę Ukmergėje

žydų.

ir apskrities

Dalis suimtttit! po

patyči ų

buvo paleisti, dalis ilgesniam laikui uždaryti miesto kalėjime ar miestelių daboklė
se, dalis nužudyti.
Specialūs vokieči tĮ

policijos daliniai -

operatyvinės grupės (Einsat=gruppen),

kurias sudarė operatyviniai būriai (Einsat=kommandos ). kuriuos savo ruožtu sudarė
ypatingieji būriai (Sonderkommandos), organizavo ir vykdė Reicho priešų - komunisttĮ, žydtĮ, romtĮ (čigonų), homoseksuallĮ, psichinių l igon ių ir kt. - naikinimą,

gana sėkmingai

įtraukdami į kolaboravimą

vietines įstaigas ir gyventojus.

Lietuvoje (be Vilniaus ir ŠiaulitĮ apygardtĮ) veikė A operatyvinės grupės (vad.
W. Stahleckeris) 3-iasis būrys (vad. SS standartenfiureris Kari Jageris). Minėtas
būrys buvo suskirstytas dar į tris būrius (Ziige). Vienas iš būrio vadtĮ buvo J. Ha-

mannas, kuriam F. W. Stahleckeris nurodė suorganizuoti mobilų būrį masinėms
žydų

ir komunisttt žudynėms. Į pagalbą buvo pasitelkti Kaune besikuriančio Tau-

conclusions

tinio darbo apsaugos(toliau - TDA) bataliono kareiviai. J. Hamanno „skrajojantis
būrys"

(RollkommandoHamann) būdavo sufom,uojamas konkrečiai akcija i vyk-

dyti iš kelių vokieč ių gestapininkų ir kelių dešimčitt TDA policininkų. J. Hamann
dažnai net nevykdavoį žudymo akcijas provincijoje, jis tik paskirdavo užduotis
karininkams- A. Dagiui, J. Bazdai, B. Norkui.
194l m. liepos 23 d. Ukmergės apskrities viršininkas davė nurodymą, draudžiantį žydams paliktigyvenamąją vietą, liepiantį nešioti skiriamąjį ženklą,

sudary-

ti žydų sąrašus ir pan. Liepos mėnesio pabaigoje miesto karo komendantas išleido
įsakymą dėl visų
taraiščių

būriai

miesto žydų

buvo performuotiį

rugsėjo

gyventojų perkėlimo į getą.

Getas, saugomas bal-

ir pagalbinės policijos pol icininkų ( 1941 m. rugpjūčio 14 d.
pagalbinę policiją), veikė

baltaraiščių

nuo 1941 m. liepos pab. iki

About 94 perccnt ofLitva ks did not live to see the end ofthe Second WorldWar.

5 d. Iš turimų dokumentų sprendžiant,į getą pateko 2 366 Ukmergės miesto

About 120 000 of the Lithuanian Jewry were killed in August-September 1941.i.e.

žydai, nors pasitaikė žydų ir iš Širvintų, Gelvonų, Musninkų. Nuo liepos mėnesio

over four weeks during the mass executions in the provinces.

viduriosuimtiapskritiesmiestelių žydai paprastai buvo varomi ir vežami į Ukmer-

According to the data of l January 1941ofthe Statistics Board ofthe Lithuanian
General Region in Kaunas, 3 031 Jews lived in the Ukmergė county; in town - 4

gės kalėjimą, vėliau
Į Ukmergę

- į Vaitkuškiodvaro sodybą.

J. Hamanno „skrajojantis

būrys"

buvo

atvykęs

keturi s kartus:

281 Jews, a lotai of 7 3 12 Jews. Only Severaiscores did survive the mass killings.

1941m. rugpjūčio l, 8 ir 19dienomis, rugsėjo 5 d. SS standartenfiurerio K. Jiigerio

During the first days of the war, with the German army attacking and the Red

ataskaitosReichovadovybei1941 m. gruodžio l d. duomenimis, šis būrys kartu su

Army retreating, the actions taken by Lithuanian white armbanders (baltaraiščiai)

vietiniais ir iš apskritiesmiestelių atvykusiais baltaraiščiais (vėl iau tapusiais pagal-

were directed against the withdrawing Russian am,y and supporters ofthe commu-

binės

nist party; however, they also affected Jews. During the first week of the war the

policijos policininkais)ir savanoriais, Pivonijos miške (4 km už

sušaudė

Ukmergės)

Lithuanian police arrested several scores of Jews in Ukmergė and small towns of

6 339 Ukmergės apskritiesžydus.

the county; the number of the Jews arrested in the whole county was similar. Some
of them were set free after being undergoing humiliation; some were put into the
town prison or kept at police stations. others were killed.
Special German police units - operative groups (Einsat=gruppen), which consisted of operative units (Ei11sat=ko111111
a11dos),the latter were made of special units
(Sonclerkommandos) - organised and carried out the extem1ination of the enemies

ofthe Reich (communists, Jews, Roma people, homosexuals, mental patients, etc.)
involving into collaboration local institutions and inhabitants.
ln Lithuania (Vilnius anei Šiauliai countics excepting), Unit 3 (leader SS Standartenfiiehrer Kari Jiiger) of the A operative group (leader Franz Stahlecker) ope-
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• d un·,t was divided into three detachments {Ziige). One of them
rated. Tl1emen11
one
was led by J. Hamann, who was ordered by Stahlecker to organise a mobile unit
to kill Jews and communists. Troops of the TOA (National Labour Security) battalion that was being organisedin Kaunas also took part in the activ ities. Hamann's
raidingsquad (Rollkommando Hamann)used to be formed for a definite task from
several Gestapo men and several scores of TOA policemen. Hamann seldom went
to the mass executionsites in the provinces, appointing officers A. Dagys, J. Bazda,
and 8. orkus.
On 23 July 1941, the head of the Ukmerge district issued an order that forbade
Jews to leave places of residence; they had to wear a special badge: lists of Jews
had to be drawn,etc. At the end of July the military commander of the town issued
an order concerning moving the town Jews to the ghetto. It was guarded by Lithuanian white am1banders and the auxiliary police (on 14 August 1941 the former
were reorganisedinto the auxiliary police), and existed from the end of July 1941
until 5 September. According to the existing data, 2 366 town Jews are believed
to have lived in the gheno, although there were Jews from Sirvintos, Gelvonai,
Musninkai. However,frommid-July the arrested Jews from the county towns were
usually taken to prison in Ukmerge, later to the Vaitkuskis estate.
1-lamann·s raiding squad was in Ukmerge four times: on I, 8, and 19 August
1941: on 5 September 5 in Pivonija Wood (4 km from Ukmerge) together with

local whitearrnbanders from the surrounding towns (later auxiliary policemen) and
volunteers. According to the I December 1941 report sent to the Reich by SS Standartenfliehrer Jager, 6 339 Jews from the county were killed.
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Ho-141
HOLOKAU STAS Uk mergėje HOL OCAUST in Ukmergė. -Vi ln ius:
Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muzieju s, 2012. - 192 p.

Leidinyje nagri nėjama holokausto Ukmergėje Lema. Aprašomi 1941m . birželio-rugsėjo mėne
sių jvykiai : pirmieji draudimai , žydų suvarymas i getą, kalinima s miesto kalėjime, egzekuc ijos .
Pivonijos m iške buvo sunaiki nt a beveik visa U kmergės apskrities žydll bendruomenė. Skelbia mas sušaudyt 11žydų sąrašas.

The publ ication dea ls with the subject of the Holocaust in Ukmergė. The cven ts of June -Septembe r 1941are de scribed : the first bans , the driving of the Jews to th e ghetto , incarce ration in
the city prison, the executio ns. ln Pivonija Wood almost all Jewish co mm ini ty of the county of
Ukmergė was an nihi lated . The book also carries the list of the exec uted Jews.
UDK 947.45.082:933
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