
Interview with Jadvyga Petryliene 
 
Kl.: Ponia, tai dabar pasakykit savo vardą, abidvi 
pavardes. 
 
Ats.: Abidvi pavardes. 
 
Kl.: Jo, ir gimimo metus, ir kur gimėt. 
 
Ats.: Jo. 
 
Kl.: Sakykit. 
 
Ats.: Aš esu gimus Joniškio valsčiui, Jankūnų kaime 
rugpjūčio dvidešimt 
trečią, taip. Mano, kaip sakyti, mergaitinė pavardė buvo 
Veikalaitė. 
Motina buvo... Mergaitinė. Neturiu bei brolių, nei seserų. 
Vienintelė 
viena. Nu, daugiau... Apsivedžiau... Gyvenau, vienu žodžiu, 
Skaisgiry. 
 
Kl.: Ponia, tai būkit gera, dar kartą pasakykit abidvi savo 
pavardes. 
Viską iš pradžių. 
 
Ats.: Jo. 
 
Kl.: Ir gimimo metus, ir kur gimėt. 
 
Ats.: Aha. 
 
Kl.: Va. Labai gerai pasakėt tada. 
 
Ats.: Jo, jo. 
 
Kl.: Ir kel... Ir metus pasakykit. 
 
Ats.: Pirma metus ar ne? 
 
Kl.: Jo, nu. 
 
Ats.: Gimus esu dvidešimtais rugpjūčio mėnesio dvidešimt 
trečią dieną 
Joniškio valsčiui. Anksčiau valsčius buvo, Joniškio 
valsčius. Jankūnų 
kaime ir ten krikštyta, ir viskas. Mama buvo iš biednų 
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šeimos, skaisgirietė, 
Veikalaitė -- mergaitinė buvo. Nu, ir mama kaip mirė, aš 
palikau aštuonių 
metų. Ir taip po svetimas rankas augau. Visko mačiau, gero, 
blogo, šilo, 
šalto. Atsikėliau į Žagarę. Nu, mamos buvo draugė, vienu 
žodžiu, vaikų 
neturėjo, tai ji paėmė kaipo draugė. Su mama buvo draugės, 
ir paėmė mane 
globoti. Nu, ir atėjom į Žagarę. Nu, vaikų neturėjo, 
motinos meilės 
nepripažino. Į mokyklą leido nuo spalio pirmos dienos. 
 
Kl.: Ponia, pasakykit dabar. Kai karas prasidėjo, kai 
prasidėjo karas, 
kur gyvenot? 
 
Ats.: Žagarėj. Jau Žagarėj gyvenom. Nuo aštuonių metų aš 
atėjau į Žagarę 
gyventi. Karas prasidėjo keturiasdešimt pirmais. Nu, 
keturiasdešimt 
pirmais karas atėjo, aš jau vedus buvau. Jo, keturiasdešimt 
pirmais. 
Mano sūnus vienas gimė trisdešimt devintais, vienas - 
aštuntais, 
mergyčka - keturiasdešimt pirmais, taip. Nu, ir karui 
būnant, paskiau 
keturiasdešimt pirmi, antri... Vokiečiai užėjo. Buvo 
vokiečiai užėję 
antrais, rodos, kad, jūs žinot, jau toks geras laikas, 
nebeprisimenu. 
Nu, taip aplinkui atsimenu, bet jau taip aiškiai išpasakoti 
negaliu už 
tai. Ar tada rūpėjo? Šeima buvo. 
 
Kl.: Ponia, dabar papasakokit, kaip gyveno žydai, kai karas 
prasidėjo? 
 
Ats.: Žydai gyveno labai gerai. Čia aplinkui miestely visur 
žydai buvo. 
Visi bagočiausi buvo. Idelsonai buvo, buvo Lanai, 
arklininkai, Vilniaus 
gatvėj buvo, žąsų turėjo apie tris šimtus. Moterys ėjo 
šerti. Žarminė (?) 
buvo, malūnai buvo. Visi, visi buvo bagočiausi žydai. 
Malūną turėjo ten 
kitam tarpe, ten Trulis turėjo, nu. Benčelai mėsininkai 
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buvo. Mes pas 
juos čia... Pas vieną tarnavom. Nu trijų mėnesių vaiką 
išauginau ligi trijų 
metų, nu, ir dar dabojo, dar mergaitinė, nevedus. Nu, jau 
kaip ???, 
pradėjau čia, pakėliau biškį nosį, penkiolika metų, ta sako 
"žydmergė". 
Išėjau į Latviją tarnaut. Išėjau į Latviją tarnauti ir 
parėjau iš 
Latvijos septyniolika, aštuoniolika metų. Septyniolika 
baigiau, 
aštuoniolika apsiženijau. Nu, ir daugiau ėjau pas juos 
ruoštis. Nu, 
sumokėdavo ir duodavo dirbti. Nu, visi bagočiausi žydai. 
Buvo ir biednų, 
buvo ir biednesnių, bet čia jau, kur čia visur aplinkui... 
Čia, kur 
dabar gi čia namai, čia visur buvo visi bagočiausi žydai, 
čia. 5:15 
 
Kl.: Ponia, o kaip gyveno žydai kai vokiečiai užėjo? 
 
Ats.: Tada... Taip, keturiasdešimt pirmais kai užėjo, tai 
va toks spjovė 
viršuj ant lietuvio. Sakė "goja". Kas tas "goja", nežinau. 
Man neteko - 
nespjovė niekas, bet ten pasitaikė. Nu, bet jau 
keturiasdešimt pirmais 
tai jau ir kabino antrus, jau kažkas, rodos, ir antrus. Kad 
negaliu aš 
jums paaiškinti. Gal kas geriau biškelį... Kas antrus metus 
žino. Kad 
jau jie nusileido, nusileido. 
 
Kl.: Ką jiems darė? 
 
Ats.: Nu, ką jiems darė? Darė... Nu, pradžioj nieko nedarė, 
kol 
valstybės įsakymas nebuvo. Nieko nedarė. Bet paskiau jau 
juos pradėjo 
darinėti, nebeleisti į miestą. Negalima nieko paduoti buvo, 
vat. Paskiau 
visų pirmiausiai išvarė rabiną, tą kunigą, vienu žodžiu, 
pas pumpį (=vandens siurblį). Už 
skvero buvo pumpis ten toksai -- ir nušovė. Paskiau, 
dabar kur yra ten parduotuvė, čia tuojaus, ten buvo Braudė, 
didelė 
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parduotuvė. Tą išvarė ir parke nušovė. 
 
Kl.: Ar matėt, kaip nušovė rabiną? 
 
Ats.: Ne. Atvarė, iškirpo plaukus taip kryžium, ir nušovė. 
O kas 
juos... Čia labai įspūdis didelis, žmogų nušauti vidury 
miesto. 
 
Kl.: Ar matėt nušautą gulintį? 
 
Ats.: Jį atvarė. Jo namai va čia tuoj buvo už tos šiūlės 
(=sinagogos). Jį atsivarė. 
Nu, ką jį... Ar tada mes pagalvojom, kad šaudys? 
Negalvojom. Nu, tai tie 
pirmiausiai buvo. 
 
Kl.: Ponia, sakykit, kas nušovė tą rabiną, kas? Ar 
vokiečiai nušovė? 
 
Ats.: Aha, vokiečiai? Lietuviai nušovė, (juokiasi) 
lietuviai nušovė. Vokietis davė 
įsakymą ir nušovė lietuviai. O kas jie tokie buvo, kas? 
Nėjom, nežiūrėjom. 
Kad aš jauna buvau. Kad būtų nemažai to proto, tai viską 
prisegtum. Ir taip nugi nušovė, ir viskas. O paskiau jau 
pradėjo juos 
varinėti iš ten. Iš namų varinėti į vieną vietą, į... Vienu 
žodžiu, 
Vilniaus gatvė buvo uždaryta, ir senoji pusė buvo taip... 
Nu, leido dar 
nusipirkti, bet jau mažai, mažai kam. Mažai. Bet kai jau 
buvo didelis 
įsakymas, jau pas mus šitų... Mūsų vietiniai, gal kiti 
išbėgę gal į 
Ameriką, gal kur nors išbėgę bagotieji ir biednieji, ba. 
Bet iš kitų 
miestelių labai daug suvežė. Iš kitų miestelių nepažįstamų 
suvežė. Nu, 
vat. Nu, tai vat, keturiasdešimt pirmais metais mes 
atsikėlėm į 
gaisrinę. Čia, kur va dabar poliklinika  kur yra. Paštas 
čia, 
poliklinika ten ant kampo taip tiesiai. Tiltas ėjo, kanalas 
ėjo, o mūsų taip gatvė… 
O dabar kur poliklinika yra, ten gaisrinės kampas buvo. Nu, 
ir 
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gaisrininkai dežuravo. Nu, o mašinos buvo, kur mes gyvenom. 
Mano vyras 
buvo sargu, tas jau. Kaip keturiasdešimt pirmais užėjo, tas 
sargas čia 
perėjo jau į kitą valdžią. Jau rusai ir prisistatė. Perėjo 
į kitą laiką 
ir buvom laike. Kokia valstybė yra, tokioj ir būsi. Nu, tai 
pakėlė 
mano... Mano vyras kaip nuo jaunų dienų gaisrininkas buvo, 
pakėlė ir 
mane. Nu, ir... Taip daugiau po to... Nu, ir pirmais, 
keturiasdešimt 
pirmais metais kaip gaisrinė buvo, tai... O paskiau... Kaip 
juos jau 
pradėjo varinėti, buvo... Mano vyras dirbo prie rimorystės 
(==arklių apdaro gamybos). Buvo vienam 
jau... Žydas turėjo puodų parduotuvę ir arklių apdarą... 
Šeriai, 
apynasriai, viskas. Ir va buivo skolingas. Nu, jau bobos 
dar... Jis 
atnešti nebegali. Tik jau davė žinią, kad aš nuveičiau. O 
ten, kaip 
einant pro kampą, yra ta gatvė, jau raudonas namas, dar 
yra, ten 
gyvena... Aš ėjau. Man padavė pinigus už tą skolą.10:22 
 
Kl.: Stop. 
 
Ats.: Išeina aktyvistas prieky. 
 
Kl.: Mikrofonas. 
 
Ats.: Aktyvistas. Ar yra? Nieko. 
 
Kl.: Nekliudykit. 
 
Ats.: Aktyvistas: "o kur, sako, vaikščioji čia". Aš sakau 
"skolą 
atsiimti, juk mano ten dirba". Nu, tai... Bet jisai buvo 
pažįstamas. O 
kad būtų svetimas, tai lygiai būtų buvę. 
 
Kl.: Tai kas buvo tas aktyvistas? 
 
Ats.: Vietinis, bet jau miręs. 
 
Kl.: Kaip pavardė? 
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Ats.: Aisgirdas. Aisgirdas buvo, Naudūžas buvo, Bartašius 
buvo. Tie jau 
visi gatavi. 
 
Kl.: Dar kas buvo? 
 
Ats.: Ką? 
 
Kl.: Aš žinau, kad jų jau nebėra, bet kas dar buvo iš 
vietinių? Va, ten 
buvo Eigirdas, žinau, Bartašius. Kas dar buvo? 
 
Ats.: Naudūžas, rodos, buvo. Kad juos tai tikrai žinau, o 
kitus... taip 
jau. Bartašius, Aisgirdas, Baltokai buvo, jo. Tie jau buvo 
pasižymėję 
stipriai. Anie jau mirę visi. Nu, paskiau buvo svetimi, 
paskiau svetimi, 
kareiviai buvo. Kaip... Kareiviai jau buvo, va kaip jau 
šiandien bus jau 
tas įvykis, rytoj kaip įvykis, jau šį vakarą juos visus 
suvežė. Ir jau 
pranešė, mums iš kiemo nevalnia buvo išeiti. Sėdėjo, visi 
buvo. Man tai 
ką, man iš gatvės ir į kambarį tuojau. Kiemas buvo ir 
takelis į tvartą 
eiti, bet iš gatvės buvo taip durys, ir viskas. Nu, o 
kitiems į kiemą 
nebuvo galima išeiti. 
 
Kl.: Ponia, kaip paaiškino, kodėl negalima išeiti? 
 
Ats.: Ponas brangus, kas pasakys. Čia jaunuolis klausia, 
kodėl gi juos 
šaudė. Kaip mes drįsim klausti, kodėl juos šaudo. Taigi 
valstybės 
įsakymas. 
 
Kl.: Ar žinojot, kad šaudys juos? 
 
Ats.: Kalbėt kalbėjo, kad šaudys.12:26 
 
Kl.: Ar žinojot, kad šaudys aikštėj? 
 
Ats.: Aikštėj taip buvo. Pirmiausiai girdėjom, kad išvarė 
stiprius 
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tokius vyrus. Stiprius vyrus. Gal jie svetimi buvo ar 
vietiniai, to juk 
aš nežinau, nemačiau jų. Tik juos ant Šiaulių pusės varė, 
ant Šiaulių. O 
kur juos varė, ką jiems darė, jau mes nematėm. Ko nemačiau, 
to nežinau. 
Nu, o paskiau, kaip jau pasakė, kad jau jiems liepė 
susirinkti, 
susirinko aikštėj. Ten tokia gatvė yra, ten indų krautuvės 
buvo dvi. 
Viena... Visos buvo mūrinės ir visos žydų buvo. Ir gatvelė 
buvo ir taip 
gatvelė buvo. Nu, o mums čia toj pusėj... būdavom... Vienu 
žodžiu, 
produktų turgus, sviestai ten, su arkliais suėję. Antroj 
pusėj čia, kur dabar mūsų 
gatvė kur yra, čia su malkom, su gyvuliukais stovėdavo. Nu, 
daugiausiai 
su malkom jau čia buvo. Nu, o ten taip, kur indų krautuvės 
čia kaip 
galas bus, čia būdavo tokia aikštelė. Nu, tai ten bobutės 
stovėjo, kaip 
dabar kad stovi. Nu, ir daugiau čia ta aikštelė buvo taip. 
Nu, trumpa 
buvo, ten panaikino. Daugiau gatvė kaip ėjo ir vėl tai 
stovėdavo su 
barankom, su... Nu, ir į gatvę. Nu, daugiau kaip juos jau 
čia 
suregistravo visus, jau tuos žydus, išvarė. Nu, išvarė jau 
tokius 
pusamžius. Nu, sakė, kad ir jaunų buvo, aš nemačiau. Aš 
tiktai devintą 
valandą, ne, pusę devynių vedžiau vaikus į darželį. Ten 
prie paupio buvo 
darželis. Savo nuvedžiau ir kaimynės. Ir vienas tuojau 
užbliovė "boba, 
grįžk greitai į kambarį, ko vaikščioji", sako. Aš kaip į 
kambarį jau 
įžengiau koją, girdėjau šūvius. Kaip šūvis buvo toks, nu, 
pistoleto 
šūvis, žinot. Jau nelabai garsus galėjo būti, bet jau buvo. 
Tai iš karto 
pasipylė ugnis iš mūsų kiemo.14:45 
 
Kl.: Tai kas tą šūvį šovė? 
 
Ats.: Sako, kad iš žydų šovė į vokietį. Ne, juos suvarė į 
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kiemą ir kieme 
jiems liepė gulti. Visiems liepė gulti. Čia matyti čia 
krautuvė. Čia va 
krautuvė, nu, čia va toks kampelis, buvo matyti, nu. Nu, ir 
pasipylė ta 
ugnis, ir... Buvo, nu, tai gal po kokia... nu, kokia... 
Nutilo. Nutilo 
po to, virino, išvirino, nutilo. Tai paskiau kokia devinta, 
jau dešimt 
galėjo būti, atsirado sunkvežimiai. Iš vienos pusės, iš 
kitos. Bet 
pirmiausiai vežė gyvus, iš getų rinko. Iš sandėlių buvo. 
Ten Vilniaus 
gatvėj sandėliai buvo, ir pakeliui rinko ir vežė gyvus. 
 
Kl.: Kur vežė? 
 
Ats.: Į parką. O čia nuo bažnyčios ir lig pačio parko 
stovėjo aktyvistai. 
Jie nevaikšto su civiliais. O ten toliau vežė ten į ???. 
Nu, ir 
paskiau kaip jau išvežė tuos jau gyvuosius, vežė negyvus. 
Nu, gyvų vežė, 
vežė. Aš... mano... Vaistinė buvo čia. Ir dabar va kur 
internatas yra, 
ten už kiemo buvo, išvarė. Irgi išvarė. Jaunas moteris 
išvarė, vyrą 
vieną, kitą išvarė. Tai mačiau, kaip įlipo į vidų ir vežė 
kojom jau iš 
to internato kiemo. Nu, o paskiau ėjo vokietis ir 
aktyvistas rinkdami 
vyrus, kad negyvus mestų į mašiną. Nu, ką. Aš vyrui užrišau 
galvą, 
nutepiau čia biškį dar. Čia pradarė, tuščia virtuvė, čia 
kambarėlis toks 
nedidelis mums buvo, nu, ir stalas. Kaip ten padėtas, vyras 
gulėjo 
galva surišta. Vokietis įkišo galvą "kas yra, kas yra, 
žiūrėti į 
gaisrinę neini". O ten buvo pasislėpę du, pasislėpę. Vienas 
į bačką 
buvo įlindęs , pasislėpę. Ne, niekas nenorėjo eiti. Jeigu 
pažįstamą 
pamatai, prašo pagalbos, bet tai kaip nemalonu. Negyvas juk 
žmogus. Nu, 
vokietis įkišo galvą, sako "krank, krank" ir nėjo. “Kinder” 
-- jisai tuos 
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vaikus matė, kaip jau atvedė, mano vyras. Paskiau išėjo... 
Išėjo, išėjo. 
Mano vaikai džiaugėsi, kad taip jau išėjo, kad jau gerai 
išėjo. Nu, tai 
negi … Varė iš visur, matėm. Nu, tai kaimynas mūsų, jau jis 
dabar miręs žmogus, jis buvo jau išvarytas duobių kasti. 
Miręs, seniukas 
devyniasdešimt metų buvo, nu, tai... Tada jau nebuvo, 
jaunas. Nu, tai jį 
išvarė duobes kasti. Nu, jis matė. Sako, "žinot, atvarė, 
atvarė, 
liepė nusirengti, šokti į duobę". Nu, kad ir vyrų širdis, 
tai žmogui 
širdis! Pradėjo… Nuslabnėjo. Vokietis parodė, kad paimtų 
mašinėlę ir 
parvežtų namo. Aš sakau "kodėl nešovė", sako "nešovė", ne. 
Tai va tas 
jau miręs tas žmogus, taip pasakojo. O antras kaimynas tai 
kaip 
pasakojo, priėjo... Čia va jo trečias namas yra, va kaip 
dabar čia eina 
raudoni, tiesiai trečias namas toks žalias. Raguočkis buvo, 
bajavas toks 
žydas, dar gyvas. Prašo "vyrai, pagelbėkit". Sako 
pagelbėti... Nu, kaip 
jį pagelbėsi? Nu, kaip pagelbėsi? Negali, aktyvistai stovi. 
Vienas stovi 
vienoj pusėj, kitas toliau vėl stovi, kaip pagelbėsi. Nu, 
tai paėmė ir 
metė, taip jau įdėjo, kitus paėmė numetė, sumetė, nu. Mūsų, 
žagariečių, 
mažai buvo. Buvo, iš kaimų buvo kiti pavaryti aktyvistai. 
Tie įpykę 
buvo, nedavė žydeliai ant skolos, ne. Oi, brangus, buvo 
gerai. 
Neturėjai, į parduotuvę neturėjai, ai, palauksiu, atneši, 
uždirbsi 
atiduosi. O dabar prašyk, palieki penkiasdešimt centų, 
nepaleis. Turi 
atnešti. 
 
Kl.: Ponia, sakykit, ar čia aikštėj užmuštų ar daug? Kiek 
buvo užmuštų 
žmonių? 
 
Ats.: Kiek buvo suvaryta, tiek ir buvo iššaudyta. Jau 
mes... Mums niekas 
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neleido eiti arti. Niekas neleido žiūrėti. Kas eis, kaip 
eisi? Ką, mane 
paskaitys per špijonką. "Tai ką, sakys, eini špijonauti". 
Žiaurių kiek 
buvo. Ar jie girti buvo, o velnias juos žino. Žiaurūs buvo, 
kaip žvėrys 
tiesiog. Kaip išgriuvę, nepaaiškina tiesiog, kad "tu grįžk 
atgal". Kaip 
bus pavojus "grįžk atgal greitai" dar keikdamasis, nu. Ir 
aš sakau, kaip 
spėjau įeiti, nu. Buvo tų košė, ir viskas. Nu, ta gaisrinė 
- po to, kaip 
apsiramino, varė rinką valyti su pompom. Čia pumpis buvo ir 
su šliaukom (=žarnom) 
mašina pompavo ir kraujus valė.20:29 
 
Kl.: Ar matėt, kaip valė? 
 
Ats.: Nu, aš matyt jau mačiau, arti jau nėjau, ne. Kaip 
eisi tokion 
vieton, nepatogu. Ne, ne, negerai, nereikia jaunų vaikų 
šaudyti. Aš pas 
vieną tarnavau. Čia tokį išauginau ligi trijų metų. Jau 
daugiau, kaip 
jis jau paaugo, aš jau vedus buvau. Jis atėjo pas mane ir 
sako "Ade, 
gelbėk". Ką aš galiu išgelbėti, ant pačio centro. Čia 
arbeicentras 
buvo. Vokiečiai va čia gyveno, kur internatas. Jie va čia 
buvo... 
Gatvelė ėjo, tai dabar kada buvo vokiečių arbeicentras, 
dabar yra. O 
tenai gatvelė buvo. Čia ryzų (=senų rūbų) krautuvės buvo. 
Čia kinas buvo, kino salė 
buvo. Nu, už kino mes gyvenom. Nu, ir ėjo. O ten valgykla 
buvo, vėl 
vokiečiai ėjo. Jie vieni šeimininkai. Kur aš išgelbėsiu? 
Čia tai galėjo 
būti kokių septynių, aštuonių metų, va. Didelį žmogų gali 
nugelbėti, ar 
ne, o toks vaikas išbėgs. Taigi mus pačius... Vis tiek įkiš 
liežuvį 
vietiniai. Įkiš liežuvį vietiniai. O ką, aš eisiu dėl 
svetimos tautybės 
žūti? Ne, negaliu. Sakau "nebijok, nešaudys, tėvelius veš, 
sakau, į 
darbą, o jus leis į mokyklą". Išėjo verkdamas. Mergaitę 
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galėjau beveik 
išgelbėti. Ji labai, kaip lietuvė, buvo panaši. Balta, 
mėlynos akys. Į 
gimnaziją ėjo. Labai gražiai lietuviškai šnekėjo. Nu, bet 
kad ji nėjo 
pas mane. Žinot, visi buvo užsitraukę. Nėjo pagalbos 
prašyti. Kad būtų 
atėjus, aš ją galėjau gal paslėpti kaip nors. Bet jau kad 
čia mūsų 
žmonės bjaurūs. Ten dabar, kur tas turgiukas ten buvo, ten 
buvo namai. 
Ten buvo arbatinė didelė. Ir kieme buvo kirpykla ir gyveno 
sargai. Nu, 
ir ten, kur dabar parduotuvė yra viršuj, ten buvo valgykla. 
Jau apačioj 
didelė parduotuvė batų buvo. Klimavičienė jau, kaip 
pasakyti, mirusi. Ji 
valgyklą turėjo, ėjo vokiečiai valgyti. Ji gamindavo 
valgyti vokiečiams. 
Nu, ir vienas žydelis pas ją įbėgo į malkinę ir pasislėpė. 
Išbėgo 
kareiviai, ieško, žiūri, žiūri. Nu, pradarę buvo langą "va, 
va, sako, 
yra". Mūsų žmonės bjaurūs, mūsų žmonės bjaurūs. Nu, tegul 
jis būna, ko 
tu rodai, nu. Mūsų žmonės, ponas brangus, bjaurūs. Matai, 
tylėk, nesakyk 
nieko. Nelįsk kur nereikia. Dabar šaudytų, ir vėl tas pats 
būtų. Nu, 
žiauriai buvo, žiauriai. Tikrai žiauriai. Nu, daugiau ką. 
Šaudė, ir 
viskas. O kokią penktą valandą jau buvo tyliai ir ramiai, 
ir viskas. 
Nebevaikščiojo. Nu, dalis vaikščiojo po namus rinkdami. Bet 
nebuvo Jau 
neberado nieko. Ką jau paėmė, tai paėmė iš karto. Ką jau 
varė, suvarė 
visus į vieną vietą ir viskas, nu.24:00 
 
Kl.: Penktą valandą po pietų ar iš ryto? 
 
Ats.: Po pietų, po pietų. Nuo ryto pradėjo šaudyti. Nuo 
ryto. Pusę 
devynių jau įvyko tas viskas, nu. Tai jau ten, kur jau 
kasė, buvo. Kaip 
apsupo viską, ką, jau kas gyvas, gyvas, kas miręs, miręs. 
Nu, tai davė 
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sunkvežimius. Vienus iš vienos pusės vežė, kitus iš kitos. 
Pirma išvežė 
gyvuosius. Ale jau svetimų buvo, jo. Mūsų vietinių mažai 
dar. Jų 
neskaičiavom ir nežiūrėjom. Mes gyvenom... Mano anksti tėtė 
buvo. Į 
pačią gatvę užtraukėm, nežiūrėjom. Nepatogu žiūrėti. Juk 
vežė ir 
pažįstamus. Mano vyras kartu Vilniaus gatvėj... Seneliai 
turėjo... 
tėvo... Vyro tėvai namelį. Žydai iš visų pusių gyveno. Ten 
kepyklos buvo 
visų. Visi kartu augę. Argi malonu bus kaip pamatysi, nu. 
Ir, tai 
vienas... Nemuša jau… kiti… Vyrus, vienu žodžiu, vien vyrus 
vežė. Tas 
atsisėdęs pažvelgė į mano langą, su ranka taip pavėdavo, 
pažįstamas. 
Taip pavėdavo su ranka, ir nieko. Jau jam neliepė gulti. 
Kitiems liepė 
gulti. Ar jie vietiniai aktyvistai buvo, nežinau. Nežinau, 
kaip ten... 
Kaip įlipo, negaliu pasakyti, taip.25:27 
 
Kl.: O kada parke prasidėjo šaudymas? Ar girdėjot šūvius iš 
parko? 
 
Ats.: Nu, kad mes negirdėjom. Jeigu iš kulkosvaidžių virino 
iš visų 
pusių, gal ir buvom. Negirdėjom. Dar gabaliukas yra. Iš 
patrankų, iš ko 
ten. Iš kokių kulkosvaidžių pagargaliavo, pagargaliavo, ir 
viskas, nu. O 
čia visur stovėjo aktyvistai. Nuo bažnyčios visoj pusėj 
aktyvistai 
stovėjo. Saugojo, kad nepabėgtų. 
 
Kl.: Ponia, o vokiečių ar buvo tarp jų? 
 
Ats.: Nu, ant duobių, aišku, kad buvo. Buvo. 
 
Kl.: O jūs buvot prie duobės, matėt ten? 
 
Ats.: Oi. 
 
Kl.: Ne. 
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Ats.: Kas ten ir prileis. Tai viena moteris pasakojo, kad 
jos antrą 
dieną nuėjo. Antrą dieną ten rytą nuėjo. Matė kitam dar 
ranką, kitam 
plaukai dar buvo. Tai ko ten ėjo? Ėjo gi dėl cekavasčio 
(=smalsumo). Ko ten eiti į 
tokią vietą? Oi, ne, todėl... Nemačiau, negaliu sakyti. Oi, 
ne, ne. O 
taip jau, kas jau mieste buvo, ką jau. Kiek žinau, ką 
mačiau, tą 
pasakoju, jo. O čia visi bagočiausi buvo. Pas visus ten 
gavai darbą. 
Nuėjai sulygai ar ant savaitės, ar ant dienų. Nu, geri 
buvo. 
 
Kl.: Ponia, aš dar noriu paklausti. Vat, kai jūs jau paskui 
išėjot į tą 
aikštę po to sušaudymo, jau žydai buvo išvežti ar dar 
gulėjo kas nors? 
 
Ats.: Išvežti, jo. Išvežti jau buvo. Nu, ėjo... Va čia 
gatvelė kaip ėjo, 
ten jau... Čia va šiūlė buvo. Tai ėjau pas kaimyną. Namelis 
toks buvo. 
Ėjau pas kaimyną čia jau irgi pasakyti. Tai jau tik mačiau, 
kad dar 
buvo kiti nepaimti, gulėjo. Bet jau nebegyvi buvo. Taip 
krutėjo, mačiau. 
Ar taip arti eisi, ne. Žvėrelį nušauti, čia gi jau nejauku 
prieiti. 
Nejaugi prie žmogaus turėsi prieiti. Buvo dar pažįstamų. 
Koks ten 
malonumas, ne. Žiauriai, vienu žodžiu, žiauriai. Nereikia 
jaunų žmonių 
šaudyti arba nereikia lietuviams kištis kur nereikia. Dėl 
ko jie kišosi, 
dėl turtų. Dėl turtų kišosi. 
 
Kl.: Ponia, o jeigu jie dėl turtų kišosi, ar jie praturtėjo 
nuo to? 
 
Ats.: Taip. Aš šešiolika vaikų išauginau, ponas brangus. 
Nei vienam 
nenupirkau nei mašinos, nei namo, nieko. Tiktai kai 
ženijos, vestuves 
pakėliau. Kostiumėliai, mergyčkoms patalynė, o vyrams 
kostiumėliai. 
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Kl.: Nu. 
 
Ats.: O jau jie, kas ėjo, namai baisiausi ir mašinos ir 
vaikams, ir 
giminaičiams. Yra girdėta. Yra ir čia pat, ir Žagarėj, ir 
namai, ir 
viskas yra. Yra, gyvena. O mes, tai kas, darbininkai juodi. 
Juodom 
rankom užsidirbo vaikai. Nežinau, užsidirbo ar nusipirko. 
Nenusipirko, 
nereikia, va taip, vat. O kur paliko žydų turteliai. Visi 
auksai buvo. 
Aš pati kaip eidavau dirbti pas juos... Aš buvau 
užgarantuota. Pas žmones 
išauginau vaiką ligi trijų metų. Man buvo... Jie turėjo 
macų parduotuvę. 
Abu dirbo. Nu, jų šaukšteliai buvo auksiniai, sidabriniai, 
viskas buvo. 
O kur jie paliko? O, pigu pasakyti. Jie gyveno, gyveno, nu. 
Nu, abu 
špekuliantai, nesutiko. Oi špekuliavo, jie špekuliavo. Nu, 
ale žmonėms davė 
uždirbti.29:48 
 
Kl.: Ponia, tai pasakykit, kas tokie praturtėjo? 
 
Ats.: Kas praturtėjo? 
 
Kl.: Per žydų šaudymą. 
 
Ats.: Nu, kas praturtėjo, kas? Ką aš galiu pasakyti. 
 
Kl.: Tas Naudūžas. 
 
Ats.: Ką? 
 
Kl.: Naudūžas. 
 
Ats.: Ar čia tas, ne. Naudūžienė, ne. Naudūžienė, jeigu jau 
pratarėt, 
Naudūžienė... Naudūžienė buvo Giedraičių pirmininkė, nu. Ir 
jis buvo 
mokytojas. Nuo pradžios jie gyvena Vilniaus gatvėj. Ten 
medinis namas. 
 
Kl.: Tai jūs sakėt, kad jie ten prie šaudymo buvo? 
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Naudūžas. 
 
Ats.: Ai, ten... Čia kiti, ne tie, ne. Čia ta Naudūžienė, 
kuri... Ne, 
ne. 
 
Kl.: O čia kurie buvo prie šaudymo? 
 
Ats.: Ten buvo šeima mirusiųjų, mirę. O ta žmona su vaikais 
išsikėlė. 
Kur išsikėlė, nežinau. Vienas vaikas buvo šešiolikos metų. 
Vienas 
buvo... Jau į kariuomenę liepė eiti, o kitas buvo dar 
nedidelis. Tie 
išsikėlė. Kur išsikėlė, nežinau. O kas jie, tie, kurie jau 
visi tie 
gatavi, jau mirę yra. Ir dabar čia tie vaikai, kurie yra, 
čia metrikai, 
čia armija jų jau yra. 
 
Kl.: Tai katrie iš tų, katrie šaudė, praturtėjo? 
 
Ats.:Nu, gal ir praturtėjo. Kas juos žino. Ale jie jau 
nesisakys, kad 
jie praturtėjo. 
 
Kl.: Tai matyti. 
 
Ats.: Ne, ponas brangus, yra kas ir savo rankom užsidirbęs 
yra. Nu, prie 
tarybų valdžios daug kas yra pasistatę namelius. Tai 
užsidirbę. 
Nebūtinai žydų, o gal ir žydų, kas ten juos... Tai 
pagalvokit, kiek metų 
jie... 
 
Kl.: Nu, dabar, ponia, pasakykit, o prieš va tą sušaudymą 
ar matėt 
kokias... Kaip skriaudė žydus ar matėt? 
 
Ats.: Nu, skriaudimas toks... Tas skriaudimas toks buvo, 
vienu žodžiu, 
kad neleido jiems eiti pirkti nieko. Nuo pradžios jiems dar 
leido. 
Paskui stipriai varžė, nebeleido. Nebeleido, vienu žodžiu, 
gyvenk kaip 
nori, nu. Gal ir lietuviai pasiekdavo ką. Kas čia žino. Aš 
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tik sakau, 
kad ėjau skolos atsiimti.32:15 
 
Kl.: Ponia, o ar matėt, kad juos muštų kas nors? Ar mušė 
kas nors juos? 
 
Ats.: Kad ne, negaliu pasakyti. Kad nemačiau. Kiek jau 
pavažiavau ten, 
jau čia... Dabar buvo paštas didelis. Taip jau bagotas 
labai žydas buvo. 
Jo buvo dukra vaistinė. Dirbo vaistininke, buvo nėščia. Ją 
išvarė, yra 
čia kur internatas, iš to kiemo. Tai jai padėjo 
laipteliais... Į Sunkvežimį 
įlipti. Jos nemušė, ne taip ten jau kiti ten jau. Daugiau 
nemačiau. Kad 
ten ėjom kur nereikia, neleido, bijojom. Vaikšto su 
automatais. Kaip 
daeiti, ne. Nu, kaip jau aprimo viskas, tada ėjom. Nu, 
kaip... Tada 
nieko jie nedarė, bet tą... Nu, kaip, nu, nušovimo vakarą 
kaip buvo 
įstatymas, ligi rytojaus tai niekur išeiti nevalnia. Niekur 
nebuvo. Kas 
jau gyvena, kai varė jau tuos, tai tie gal per langus matė 
ką nors. Nu, 
o taip iš toli neleido nieko. Pasakė "nevalnia". 
 
Kl.: Pasakykit dabar, ar pardavinėjo žydų turtą? 
 
Ats.: Pardavinėjo chlamą. Chlamą, sulūžusius stalus 
pardavinėjo, kėdes pardavinėjo, kur jiems 
nebereikalingi buvo. Jau gero turto nematėm niekas. 
Burmistras buvo, 
kaip sakant. Burmistras, miesto burmistras. Jam žydai 
sunešė auksą. Tik 
aš nežinau, kas sunešė, ar Žagarės žydai, ar svetimieji 
žydai. Dingo ir 
pradingo, ir pats jau nusikapanavo. Žadėjo išpirkti juos 
visus, nu. 
 
Kl.: Kaip pirko chlamą? Ar daug buvo perkančių? 
 
Ats.: Kad ne. Kad nemačiau, nežinau. Ten Vilniaus gatvėj į 
sandėlį 
Sukrauti seni chlamai. Aš nepirkau. Man nereikia. Ką 
turėjau, savo turėjau. 
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Ne, nieko, o gerų nematėm nieko. Geri nuvažiavo, praėjo. O 
čia tai 
aktyvistai svetimi buvo. Ir iš kaimų buvo, iš kaimų. O 
antra 
pasakysiu, ponas brangus, kad žydai patys kitiems atidavė 
visa ką. Man 
viena kaimietė sakė. Jai tai kaimynas buvo. Ten jau labai 
jau draugiški 
buvo. Ir jis pasakė "aš tau atvešiu savo turtą, kada aš 
grįšiu, tu man 
atiduosi". Nu, tie patys išsivežė, va. O daugiau ką? Nu, ir 
ką. Ar aš 
neturiu nei duonos, nei aguonos grūdo neturiu ir man 
nereikia. Nu, tiek. 
Kiek žinau, tiek pasakau, va. O žiūrėti ir leisti tada 
niekas neleido. 
Nu, taip sunaikino, užkasė, ir viskas. O ten ta va... Tuo 
savo -- kaip 
sakant, kur aš tarnavau kur nuo jaunystės, tai kai nueinam 
ant kapinių, 
lentelė yra padėta pavarde tenai.O ten kasė duobes. Kasė 
gal jau 
kaimynai kokie ar kas ten ??? žinojo, kad jau jie turi 
pakavoti.35:53 
 
Kl.: Tai čia tas vaikas, kur jūs užauginot? 
 
Ats.: Jo. 
 
Kl.: Kaip jo buvo vardas ir pavardė? 
 
Ats.: Kremelis. 
_ 
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