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Interview with  Ona Maciene 
 
 
Kl.: Ar Daujotą prisimenat? 
 
Ats.: Ką tokį? 
 
Kl.: Daujotą? 
 
Ats.: Nu, kaip. 
 
Kl.: Daujotas toks buvo miškininkas. 
 
Ats.: Miškininkas. Nu, kad ne, nematytas. 
 
Kl.: Ne. 
 
Ats.: Aš jauna, neturėjau, jis pas tėvelį darbininkas. Neturėjau aš čia 
jau reikalo, nei nežinau. 
 
Kl.: Tai jisai buvo, jisai buvo... Va. Yra? Dabar, močiute, mes visada 
prašom, kad žmogus mums pasakytų savo vardą, pavardę pasakykit. 
 
Ats.: Nu, nu. 
 
Kl.: Pasakykit savo vardą, pavardę. 
 
Ats.: Nu, gerai, kaip čia nepasakysi. 
 
Kl.: Aha. Pasakykit, močiute, kaip jūsų vardas, pavardė? 
 
Ats.: Ona Macienė. 
 
Kl.: Aha. O kaip mergautinė pavardė jūsų? 
 
Ats.: Zaboraitė, Zaboraitė. 
 
Kl.: Aha. Kelintais metais gimėte? 
 
Ats.: Devynioliktais, devynioliktais. 
 
Kl.: Nu, ką jūsų šeima darė, sakykit vat. 
 
Ats.: Mūsų šeima. Aš dirbau internate. Pirma dirbau kolūkyje, vyras 
dirbo kolūkyje, kolūkietė buvau, mes. O paskiau... 
 
Kl.: O tėveliai ką darė? 
 
Ats.: Ką? 
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Kl.: O tėveliai ką darė jūsų? 
 
Ats.: Ar mano tėveliai? Buvo tėvelis miško darbininkas, o mamytė namų 
šeimininkė buvo. Nu, vat buvo, o mes kolūkietės. O paskiau aš nenorėjau 
ten kolūkyje dirbti ir aš išėjau į internatą. Penkiolika metų išdirbau 
internate vaikų naktine aukle, penkiolika metų dirbau. Nu, ir užėjo į 
šitą vat... 
 
1:56 
 
Kl.: Tai Darbėnuose buvo internatas dar? 
 
Ats.: Darbėnuose buvo internatas, nu, ir mokykla čia, gimnazija ir 
buvo, 
ir dabar tebėra gimnazija. Buvo, aš nenorėjau... Mes buvom tokie 
žmonės, 
kad mes norėjom vaikus išleisti į mokslą ir visi vaikai mano yra aukštą 
mokslą išėję. Nu, ir visi turi darbus, šiandien eina, nu, ir anie visi 
dirba, nu, vaikai mano. 
 
Kl.: Močiute, o dabar papasakokite prašau, vat prieš karą čia daug 
gyveno žydų Darbėnuose? 
 
Ats.: Gyveno penki šimtai žydų. Du šimtai vyrų buvo, o trys šimtai 
moteriškų, vaikų buvo. Nu, vat. 
 
Kl.: Tai jūs sakėt, pas rabiną tarnavot. 
 
Ats.: Aš pas rabiną tarnavau, cielus metus išdirbau, žinai. Po 
dvidešimt 
litų į mėnesį gaudavau, nu, ir... Labai geras atlyginimas dvidešimt 
litų 
Smetonos laikais buvo, nu, vat. O paskiau aš išmokau, siuvėja, išmokau 
siūti ir dirbau siuvėja. Dvidešimt metų išdirbau siuvėja. 
 
Kl.: Ponia, o sakykit vat. Kada jau karas prasidėjo, o čia buvo žydų, 
kad atbėgo iš Klaipėdos pas jus? 
 
Ats.: Kai karas prasidėjo, kad karas, kad vokiečiai... 
 
Kl.: Nu, čia dar vat, žinot, kada... 
 
Ats.: Kai vokiečiai. 
 
Kl.: Dar karas buvo neprasidėjęs, bet jau kada, kai vokiečiai Klaipėdą 
užėmė. 
 
Ats.: Kai Klaipėdą užėmė vokiečiai, tada visi bėgo visur, į kaimą bėgo 
žydai ir bėgo į Darbėnus. Darbėnuose čia buvo vaistinė, turėjo žydas 
nusipirkęs, ta vaistinė buvo nupirkta, buvo. Nu, neprisimenu pavardės. 
Vat, jau buvo, nusipirko vaistinę, ir čia buvo labai didelė vaistinė. 
 
Kl.: Tai čia buvo Pociaus vaistinė? 
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Ats.: Nuo Pociaus buvo nusipirkęs. Iš Lazdininkų. Pociai tokie gyveno, 
ir tas sūnus dirbo Kaune ir kokį, nežinau, buvo aukštą mokslą baigęs ir 
anas užsidirbo. Darbėnuose nusipirko vaistinę. Nu, ir anas turbūt 
bankrutavo, tai anas pardavė žydui iš Klaipėdos. 
 
Kl.: Tam klaipėdiškiui žydui pardavė? 
 
Ats.: Klaipėdiškiui. 
 
Kl.: Nu, tai vat šitas atbėgo, dar kas atbėgo iš Klaipėdos? 
 
Ats.: Iš Klaipėdos pabėgo, atbėgo mano brolis, anas Darbėnuose, kol 
apsiženijo Vokietijoj anie gyveno. O man sakė, anie gyveno, iš 
Klaipėdos 
katrie parbėgo. Ir mes važiavom su drauge parvežti ten... Ir vieną sykį 
mes parvežėm po čemodanus tokius jau ten, o antrą sykį jau mes važiavom 
vėl... Mus grąžino jau. Vokietis jau buvo užėjęs į Bajorus. Pirma leido 
išvažiuoti, o paskiau iš Bajorų traukiniu nebeleido įvažiuoti į 
Klaipėdą. 
 
Kl.: Tai kaip jūs ten į tuos žydų namus įėjot Klaipėdoj? 
 
Ats.: Nu, mes... Žydai tebebuvo dabar. Anie, mes tuos žydus parsivežėm, 
visi kartu parvažiavom. 
 
Kl.: Ai, tai padėjot pervažiuoti jiems. 
 
Ats.: Mes padėjom pervažiuoti. Anie susidėję čemodanus, kur ten kokius 
jau anie turėjo kokius ten brangius, ten kokius daiktus jau, žinai. Juk 
tikriausiai pinigo turėjo, kur čia mes, mes nežinom, kaip vat jau. Bet 
jau čemodanai buvo sunkūs, nešėm didelei sunkiai. 
 
5:25 
 
Kl.: O tie žydai buvo, lietuviškai mokėjo? 
 
Ats.: Mokėjo visi žydai. Lietuvoj gyvendami visi mokėjo. 
 
Kl.: Ir klaipėdiškiai tie mokėjo? 
 
Ats.: Nu, visi mokėjo. Gražiai mokėjo, gražiai kalbėjo visi, visi 
mokėjo. 
 
Kl.: Nu, o jie pasakojo, kodėl jie bėga iš Klaipėdos? 
 
Ats.: Nu, kad anie bijojo vokiečių, juk anie žinojo, kokie vokiečiai. 
Juk Vokietija tuos žydus naikino. Koks Hitleris buvo nedorėlis, ar 
girdi, anie tam ir bėgo, tie žydai. Nu, bėgo ne į Vokietiją, kad jie 
tuoj pat parėję, tie vokiečiai ir čia į tą, į Lietuvą iš Klaipėdos 
parėjo, važiavo, jau karas buvo. 
 
Kl.: Tai iš Klaipėdos tiktai tie vieni žydai atvažiavę buvo į Darbėnus? 
 
Ats.: Į Darbėnus tiktai vieni žydai buvo atvažiavę. 
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Kl.: O iš Lenkijos nebuvo žydų atvažiavusių? 
 
Ats.: Ne. 
 
Kl.: Iš Lenkijos irgi į Lietuvą bėgo. Darbėnuose ar buvo? 
 
Ats.: Nu, rasi, matai, čia į Darbėnus nebuvo atvažiavę iš Lenkijos. 
Anie 
visi važiavo ten toliau, į Kauną, kur jau kurortai, ten jau, žinai, 
mažiau vežti kur buvo. Buvo, jau čia nebuvo tiktai, iš Klaipėdos buvo 
tiktai. Mes vieni, va ten kitų nebeatsimenu. Ten, man rodos, kad nebuvo 
atvažiavę. Nu, vat. Ir anuos visus čia ir sušaudė tuos, ir tuos iš 
Klaipėdos atvažiavusius, ir tuos, kur Darbėnuose čia buvo, kur vaistinę 
turėjo tie žydai. 
 
Kl.: Kur čia juos sušaudė, Darbėnų žydus? 
 
Ats.: Čia sušaudė Vaineikių gatvėj. Ten toli, toli nuvežė kokį du 
kilometrus ar gal du ir puse, į mišką nuvežė. Ten kokis ar buvo miške 
ar iškastos ten tos duobės, ar kaip ten, nežinau, bet ten tas žydelkas 
ir vaikus ten sušaudė. O vyrus sušaudė čia pas malūną, čia Darbėnuose 
toks didelis malūnas buvo ir čia antroj pusėj Palangos gatvės tokis 
buvo, tos iškastos tokios duobės. Darbėnų miestely anksčiau buvo ne 
brukavotos, brukavotos, mes vadinom brukavotos: dėjo tokius akmenis. 
Ir ten smėlis buvo ir ten tą smėlį išvežė. Ir buvo didelės, tos duobės 
didelei iškastos, o ten tuos vyrus suvarė visus ir ten visus iššaudė. 
Patys vokiečiai iššaudė. Aš dar mačiau, kad šaudė. Mes buvom su 
draugėmis nuėję, čia Darbėnuose toli ten yra kapai, ir kapų ten į patį 
galą nuėjom ir matėm, kad anie po du, po tris, po du, po tris sustoję 
ir 
šaudė. Irt mes matėm, kad anie krito ten į tas duobes. 
 
7:58 
 
Kl.: Kas tokie sustatė po du? 
 
Ats.: Vokiečiai, vokiečiai, ten grynai vokiečiai. O čia tas kitas tas 
žydelkas vokiečiai ir lietuviai padėjo šaudyti. Ir tuos visus lietuvius 
jie, patys vokiečiai nušovė, katrie šaudė tuos lietuvius. Tie 
lietuviai, 
katrie mušė, šaudė tuos žydus, tai mušė, bet tik va šaudė. Nukentėjo ir 
nuo mušimo to tokio. Buvo prigėrę, pijokai kokie, vadelos buvo, tie 
visi 
surinkti visi pijokai. 
 
Kl.: Kas čia tokie buvo tie lietuviai, kur šaudė? Ar pavardes 
prisimenat? 
 
Ats.: Aš vieną prisimenu čia kur buvo, Jašinskis Vladas buvo, bet 
anas... Tuojau pat vokiečiai nuvežė, nu, į Šiaulius, į kalėjimą ir aną 
ten sušaudė? 
 
Kl.: Vladą Jašinskį. 
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Ats.: Jašinskį Vladą nušovė patys vokiečiai. Anie patys bijojo tų, ten 
tų mušeikų, kur mušė žydus. Anie buvo sužvėrėję, juk anie nebuvo 
žmonės. 
Ir iš anų, jau kur šaudė, lietuvius kur anie pagrobė, ar anie ne 
sužvėrėję, tie, juk sužvėrėję. 
 
Kl.: Ar tas, ponia, sakykit, tas Vladas Jašinskis darbėniškis buvo? 
 
Ats.: Darbėniškis. Čia, sakau, netoli, čia darbėniškis, darbėniškis 
buvo. 
 
Kl.: Ką jis prieš karą darė? 
 
Ats.: Nieko nedirbo. Tėvas prieš karą iš traukinio... Atvažiuodavo 
traukinys, atveždavo laiškus ten į paštą, tėvas buvo pašto tas 
vežiotojas, kur paštą vežiojo. Anas turėjo du vaikus, turėjo dukterį ir 
sūnų tas tėvas, nu, ir jisai. Ir kartu sugyveno ten su žydais, anas iš 
karto draugavo, o paskiau paliko žvėris. Buvo girtuoklis ir anas šaudė 
tuos, mušė žydus. 
 
Kl.: Ir jūs matėt kaip mušė? 
 
Ats.: Aš nemačiau, kur, aš niekur nėjau. Aš nemačiau ano, kad mušė, kad 
šaudė. Kad tuos žydus buvo suvarę čia į ... Ten špitolė vadinosi 
anksčiau, prie bažnyčios. Čia valgykla buvo, ar anuos ten maitino, 
nežinau. Ūkininkai vežė maisto dar, ūkininkai bulvių ir visa ko, dirbo 
dar virtuvėj ir maitino, sako, tuos žydus. Nu, čia jau dalia, padėjo 
tie 
žmonės geri. Ir anie čia valgyklą turėjo ir anuos maitino, anie šaulius 
tuos jau vesdavo ten į tą valgyklą. Ten buvo kambariai, buvo, kur 
virtuvė, kur valgyti. Kur valgyti, buvo stalai buvo, maitino žmonės. 
Lietuva didelei daug padėjo, o paskiau nieko negalėjo padaryti jau 
anie. 
 
Kl.: Ponia, sakykit, tai tuos žydus suvarė į tą špitolę, kada suvarė? 
 
Ats.: O į špitolę, į špitolę varė tik valgyti. Ta žydų ta šiūlė netoli 
čia buvo, o toj špitolėj buvo pačių sklepas, ten virtuvės ir anie ten 
virė valgyti, ir anie ten maitino tuos žydus, pakol anuos nušovė, tuos 
žydus. 
 
11:03 
 
Kl.: Tai toj špitolėj buvo visi Darbėnų žydai suvaryti? 
 
Ats.: Nu, tos moteriškos nebuvo, buvo šiūlėj tos moteriškos, bet 
varydavo maisto pavalgyti kartu. 
 
Kl.: Tai moteriškas suvarė į šiulę. 
 
Ats.: Į šiūlę. Nu, vat ir šiūlėj anos ten gyveno, anos ten. 
 
Kl.: O vyrus? 
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Ats.: Vyrai buvo ir vedė šaudyti, kur iššaudė ten, pas malūną kur 
iššaudė tuos vyrus. 
 
Kl.: Tai vyrus į tą šaudymą rinko iš kur, vedė? 
 
Ats.: Iš Darbėnų miestelio visus vyrus surinko, surinko vokiečiai ir 
išvarė ten. O ten pas malūną miškelis yra antroj pusėj malūno. Ten 
ežeras yra, ten tas malūnas buvo iš vandens, su vandeniu, ir dabar tas 
malūnas. 
 
Kl.: Ai, tai Darbėnų žydus šaudė du kartus? 
 
Ats.: Vieną kartą šaudė. Suvarė du šimtus tų žydų ir vieną kartą 
vokiečiai ir iššaudė už vieną, per vieną dieną. 
 
Kl.: O moteris tą pačią dieną? 
 
Ats.: Ne, ne, moterys dar va buvo, ar kokį mėnesį išlaikė, kokį. Gal 
kokį ir daugiau, aš neprisimenu taip gerai, bet jau buvo, laikė jau. Ir 
buvo ten paimti, ūkininkai pasiėmė pas save ir, žinot, darbams, bet kur 
anos negalėjo dirbti. Anos nedirbo nieko. Bet ten maitino tie 
ūkininkai, 
geros širdies žmonės, žinot, buvo. Anie maitino, anie gailėjosi. Tos 
žydelkelės, ir žydelkelės su vaikais buvo, nu, ir moterys. Tik katrie 
seni, katrie jau ten tuos jau nebepaeina, tada jie ėjo ir ta valgykla 
kur virė. Nu, katalikės moteriškos ėjo virėjos, virė ir maitino tas, ir 
pačios anos dirbo, visos anos laikė. Ten tuose sklepuose valgykla buvo 
ten anksčiau, nu, buvo padirbtas, musiet, ten, aš dabar neprisimenu ten 
gerai. Bet paskiau kai užėjo rusas, buvo internatas ten, jau ten, 
špitolėje ten vadinamoj. 
 
Kl.: Ponia, dabar aš noriu paklausti apie tą vyrų sušaudymą. Tai kada 
sušaudė vyrus jau Darbėnų? 
 
Ats.: Nu, tai tuojau pat, ar antrą savaitę kaip jau... Antrą savaitę 
anuos sušaudė. 
 
13:14 
 
Kl.: Tai žydai dar tada savo namuose visi gyveno? 
 
Ats.: Nu, tada kitas, nu, matai, nu, gyveno savo namuose, bet kad buvo 
sudegę tie namai. Anie buvo jau, musiet, tas, anie buvo suvaryti visi 
iš 
Šiaulių, o paskiau surinko, surinko vyrus ir išvarė. Kiti, kaip čia 
šitą 
vat, čia šitą visur buvo namai sudeginti, buvo, bepaliko keli nameliai, 
dar yra. Ir iš tų namelių dar va buvo išimti tie seneliai, senukai, 
tai, 
kad tuos senukus turbūt, aš nežinau, nebeatsimenu, senukus jau, musiet, 
senelius kur nebepaeina niekur, anie tada su žydelkom kartu nušovė, 
sušaudė. 
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Kl.: Ai, tai pirmiausia, reiškia, visus suvarė į šiulę, reiškia. 
 
Ats.: Į šiulę. Nu, jau paskiau ir šiulėj... 
 
Kl.: Ten atskyrė vyrus. 
 
Ats.: Atskyrė vyrus. Vyrus nuvedė ten į tą, pas malūną ir sušaudė. Nu, 
vat. Ir ten yra paminklas padėtas, tikrai aiškiai pastatytas. Tenai 
apdėta, su gėlėm ten žmonės ir apdėję. Ten tvarko dabar ten tuos kapus. 
Ir ten miškelyje, kur sušaudyta, ir ten yra gražiai sutvarkyta. 
 
Kl.: O miškelyje jau kas sušaudyti yra, moterys ir vaikai? 
 
Ats.: Moterys ir vaikai sušaudyti miškelyje, va. 
 
Kl.: Ponia, ar jūs matėt kaip vyrus šaudė? 
 
Ats.: Aš mačiau iš kapų. Aš, mes nubėgom kelios mergaitės ir dar daug 
ten žmonių bėgo į kapus, į pat galą kapų, ten prie malūno, kad mes 
matėm. Ten buvo, nu, kokį ar dvylikta valanda, ar viena valanda buvo, 
ir 
tada anuos ten šaudė. Mes matėm iš tolo, matėm. 
 
Kl.: O jūs iš vakaro žinojot, kad jau tą dieną juos šaudys? 
 
Ats.: Nežinojom, nežinojom. Kad pradėjo skelbti, sako, šaudo žydus. Nu, 
ir mes tuojau pat čia vat kelios mergaitės ant dviračių, kad mes 
bijojom 
važiuoti, ten tai būtų nušovę. Ten buvo prie atėję du ar trys 
belaisviai 
ar rusai buvo priėję, norėjo pasiduoti tiems vokiečiams. Anie tuojau 
pat 
suvarė visus, žinot, vokiškai "raus" ar girdi, ir priėjo tie patys, tie 
vokiečiai - tie rusai. Nu, ir anuos, tuos ruselius sušaudė, visus 
suvarė 
į tą duobę, visus ten ir užkasė. Tie ruseliai norėjo pasiduoti tiems 
vokiečiams, ten anuo metu šaudė. Anie, matai, suėjo ten tie trys tie 
rusai. Ir sušaudė. 
 
15:40 
 
Kl.: Tai jūs kai išgirdot, kad šaudo žydus, jūs nuvažiavot į tuos 
kapelius, ar ne? 
 
Ats.: Nu, ir nuvažiavom į šitą, į tuos kapus Darbėnų, kur čia dideli 
kapai mūsų, Darbėnų kapai, ir mes... Aš mačiau, kad ten anie krito, tie 
visi. Aš mačiau, aš, kaip anie krito į tas duobes, kur buvo tos duobės 
iškastos, ten tokios didelės duobės. Ir paskiau varė vokiečiai tuos 
lietuvius, kad apkastų, nu, nori ar nenori, turi eiti, ar girdi, reikia 
vyrams mūsų, lietuviams užkasti tuos. Vokiečiai atėjo, ar trys buvo, o 
kiti visi, žinai, į frontą visi gi anie, tie vokiečiai ėjo. 
 
Kl.: O kas iškasė tas duobes? 
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Ats.: Tos duobės buvo iškastos. Čia tos Darbėnų miesto čia brukavotos, 
matai, kaip vadinom mes anksčiau brukavoti. Buvo smėlis vienas, buvo 
purvynas buvo ir ten, ten dėjo akmenis ir smėlį ir brukavojo su 
akmenimis ir padarė čia didelę aikštę. Darbėnuose didelė aikštė čia 
yra. 
Nu, ir anie išbrukavoję buvo turgų čia anksčiau, bet anksčiau buvo 
neišbrukavotas, o čia tą tarp to smėlio ir iškasė. Ten paliko toks 
didelis karjeras, kaip anas, nu, ir vat paliko. 
 
Kl.: Tai ten ir jau paskui tiktai užkasti reikėjo? 
 
Ats.: Nu, ir paskiau lietuvius varė kasti, vokiečiai nekasė nei, žinai. 
Čia tiktai ir buvo palikti keli tie vokiečiai, čia nebuvo daug tų 
vokiečių. Ten Kretingoj buvo, ten tokia buvo jau visa vyriausybė tų 
vokiečių, buvo ten rajonas. 
 
Kl.: Jūs iš kapų matėt kaip šaudė. Kiek laiko jūs taip žiūrėjot? 
 
Ats.: Nu, aš mačiau, mačiau, kad iš kapų. Mačiau aš, kad anuos ten 
šaudė. Aš tiktai mačiau, kad anie visi krito, o ten, katrie parvažiavo 
nuo Lazdininkų, tie, katrie žmonės, nu, kad anie sakė, kad sako, vat 
žydus šaudo. Nu, ir vat tada mes, aš pasitaikiau mieste, buvau 
nuvažiavusi su dviračiu į miestą, o ten dabar kitos ten su... Nu, mes 
buvom nuvažiavę į tuos kapus, aš jau mačiau, kad jie krito, tie ten tie 
visi žydai. 
 
17:42 
 
Kl.: Kaip krito. O vat kai jūs jau pradėjot žiūrėti, jau buvo įkritusių 
į duobę? 
 
Ats.: Nu, jau buvo, buvo jau, buvo. Matai, aš net nesuskubau taip jau, 
buvo, nesuskubau dar nuvažiuoti taip greitai. 
 
Kl.: Nu, o kiti laukė savo eilės? 
 
Ats.: Jau laukė. 
 
Kl.: Kaip jie laukė? 
 
Ats.: Dar mes sakėm, sakom, nu, kokie anie neprotingi. Juk kiek daug tų 
žydų, trys vokiečiai, juk jie galėjo puikiausiai pabėgti. Aš jau 
nežinau, aš tokios nuomonės ten, aš ten šaukiau, ojej, kad man būtų 
buvę, aš tuojau kad būčiau bėgusi, ir viskas. Tik aš sakiau toms, 
šitoms 
žydelkaitėms, jei jūs, anos ten žinojo, kad ves ne už vieną sykį tuos, 
tą sušaudė, bet kelis sykius vedė šaudyti. Tik aš liūdnai atmenu, 
nunešu 
maistą anoms, nu, ir kur jau buvo pažįstamos. Nu, ir rabinienė ten su 
vaikais, nešiau maistą, tai aš sakau, kad jus šaudys ar jus ten muš, 
jūs 
bėkit, nebūkit, ar girdit, kartu. Nu, ir... Juk ten, ten keletą ir 
tešaudė, ar keturi, ar penki ten lietuviai, tokie pijokai. Juk galėjo 
anos irgi pabėgti kur. Po kaimus, po vieną į kaimą, į kitą kaimą, ar 
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girdi, žmonės tuojau būtų paėmę anuos ir būtų anie gyvi palikę, va. Ir 
būtų išgelbėję anuos. 
 
Kl.: O ką jos sakė, kai jūs joms sakėt, kad bėkit? 
 
Ats.: Anos rankom skėsčiojo ir nieko, ėjo, ėjo visos anos ėjo žūti ir 
visi kartu. 
 
Kl.: Tai, ponia, aš dar noriu jūsų paklausti apie tą vat vyrų šaudymą, 
tą pirmą. 
 
Ats.: Nu. 
 
Kl.: Kiek vyrų ten sušaudė? 
 
Ats.: Du šimtus sušaudė, du šimtai buvo žydų, o moteriškų buvo trys 
šimtai. Darbėnuose buvo penki šimtai žydų. 
 
Kl.: Tai jūs matėt, kaip vat tuos du šimtus šaudė? 
 
Ats.: Aš tuos mačiau, kaip du šimtus sušaudė. 
 
Kl.: Ir kaip jie, vat tie kiti gyvi dar buvo, kurie laukė, kaip jie 
laukė savo mirties? 
 
Ats.: Kad aš, matai, toli buvau. Nu, laukė anie, anie ant žemės sėdėjo. 
Atėjo vokietis: "vstavai!", kaip, nu. Kaip vokiškai aš nežinau jau, aš 
nemoku vokiškai. 
 
20:02 
 
Kl.: Vienas vokietis ateidavo? 
 
Ats.: Ateidavo trys. 
 
Kl.: Trys vokiečiai. 
 
Ats.: Su šautuvu tuos vijo. Nu, tuos sušaudė, kiek anie ten buvo, ir 
paskiau, kaip jie nukrito, tai tolkas atėjo, tai, tai nuėjo kitų, kitų. 
Ir vėl kiek aniems ten reikėjo, ir anie vėl nusivedė. 
 
Kl.: Po kiek atskirdavo? 
 
Ats.: Aš nežinau, gal po penkis ar po šešis atskirdavo taip maždaug, o 
vokiečiai, kur palikdavo, vokiečių sargyboj vienas stovėjo, o ten trys 
šaudė tie vokiečiai. Nu, ir aš nežinau, aš ten šaukiau, kad tie vyrai 
ar 
anie kas, ar anie buvo, aš nežinau, anie pasimetę buvo ar kaip anie, 
kad... Juk kad ten vienas vokietis stovėjo gi, trys šaudė, anie galėjo 
puikiausiai išbėgti, būtų išbėgę. Nu, tuojau pat žmonės juk pakavoję 
kur 
nors kas, išgelbėję būtų, nu, jau anie tokie buvo. Nu, aš didelei jau 
aš 
pergyvenau, kad anie negalėjo pabėgti. 
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21:04 
 
Kl.: Tai varydavo po penkis, ar šešis? 
 
Ats.: Nu, po šešis buvo. 
 
Kl.: Ir kur juos varydavo? 
 
Ats.: Nu, čia pat anie buvo į kitą duobę susodinti ten, netoli ten. Nu, 
ir netoli duobės ten buvo susodinti visi ir sėdėjo anie. Atkėlė anuos 
ir 
anuos nuvarė po tris ar po šešis ten, mačiau, kad varė. Nu, ir 
vokietis, 
vienas vokietis sargyboj buvo, kad nepabėgtų, jau galvojo. Bet anie 
kentėjo, negalėjo pabėgti, ir viskas. Anie miškely buvo, kam anie ten 
būtų sugaudę. Miškelis ten buvo, ir ten didelis miškelis, čia tuojau 
pat 
į Kretingą važiuojant didelis miškas. Kad anie būtų ir pabėgę, ir būtų 
kas nors kam padėti, ir būtų nubėgę prie žmonių. Ir tie žmonės buvo, 
tai 
Smetonos laiku buvo labai geri žmonės, nu, anie būtų. Būtų kiekvienas, 
ar girdi, išlaikęs, ir dar kaip sakyti. Nu, paveizėk, katrie buvo 
išbėgę, patys anuos, skaityk, kad išlaikė. Po namais bunkerius turėjo, 
ir paskirtą Barborą, kur buvo tos žydelkelės pabėgusios, ar girdi. 
Tenai 
gi buvo bunkeris pasitaikęs, per naktį gulėjo ten. Ne, naktį negulėjo 
jie, naktį išeidavo. Anos ten darbuotis padėjo, viską ten, anos turėjo 
ten savo kelis hektarus žemės ten toj Barboroj, kur išleisdavo ten 
tuos, 
tas žydelkaites, nu, vat. Ir bunkeriai buvo iškasti, viskas, pakavoję. 
Ten niekas nėjo, niekas nežiūrėjo. 
 
22:25 
 
Kl.: Ponia, o kaip jūs vat supratot, kaip žiūrėjot, kaip matėt kaip 
tuos 
vyrus šaudo, taip? Kaip jūs supratot, katras yra vokietis, o katras ne 
vokietis, katras mūsų žmogus? 
 
Ats.: Nu, kad visi vokiečiai buvo kur šaudė, kur... Visi vokiečiai 
buvo, 
uniformuoti buvo, galėjai matyti, visi... 
 
Kl.: Su vokiškom uniformom? 
 
Ats.: Su vokiškom, tie esesininkai tai visi uniformuoti buvo. 
 
Kl.: Esesininkai buvo? 
 
Ats.: Nu, jie. Tie esesininkai viską dirbo, gi jie šaudė. Visus 
žydus... 
 
Kl.: O tai kokios esesininkų buvo uniformos? 

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

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



 
Ats.: Nu, žalios buvo, buvo tokios su kaukolėm tokios, ant rankovių 
tokie buvo tokie, nu, kaip, aš nemoku. Aš nemoku papasakoti, patys jau 
galit suprasti, kad tokios kaukolės buvo. 
 
Kl.: Kaukolės su kaulais sukryžiuotos. 
 
Ats.: Nu, ir su kaulais sukryžiuotos. Tai jau mes kai jau matydavom, 
tai 
jau mes suprasdavom, kad tai esesininkai būdavo tie. 
 
Kl.: Tai toks esesininkas saugodavo tuos sėdinčius žydus? 
 
Ats.: Nu, ir vat trys esesininkai šaudė anuos. 
 
Kl.: Trys esesininkai šaudė. 
 
Ats.: Nu, ir tie buvo, trys esesininkai buvo, kur šaudė. 
 
Kl.: Tai kaip jie atskirdavo tuos penkis ar šešis žydus ir vesdavo prie 
duobės? 
 
Ats.: Ir vesdavo prie tos duobės stačius, prieidavo, atsistodavo ir 
nušaudavo. Ir tu jau... 
 
Kl.: Ir nušaudavo iš kokio šautuvo? 
 
Ats.: Nu, kas anuos. Aš tai nenusimanau tuos, iš krutavo kur, nu, kaip 
anie kokie, tokie ilgi. Tai ten šautuvai buvo tokie, kariški turbūt tie 
šautuvai buvo, šaudė ten. Iš tolo mes matėm, kad anie buvo tokie 
dideli, 
buvo, nu, rasi ir iš pistoleto šaudė, kas anuos žino, kitas. Nu, buvo 
ten kokį, nu, toli jie buvo, keli šimtai metrų ten nuo kapų ligi ten, 
ligi to malūno kur šaudė. 
 
24:10 
 
Kl.: Nu, o kaip, ponia, sakykit, tai vis tiek, jeigu pastatydavo po 
penkis, o keli šaudė? 
 
Ats.: Nu, trys, trys tie šaudė. 
 
Kl.: Trys šaudė. 
 
Ats.: Trys šaudė. 
 
Kl.: Tai dabar, jeigu pastato penkis vyrus prie duobės, tai kaip trys 
vyrai gali vat penkis nušauti? Reiškia, kaip jie šaudavo? 
 
Ats.: Nu, kas, kas... Nu, turbūt anie, kas anuos žino. Nu, seriją tą 
paleis, ar girdi, seriją jiems, gali dešimt nušauti. Jie, ar girdi, 
kariški jie, tie automatai buvo. Juk teškia tau vat anie, vat aš 
mačiau. 
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Kl.: Ar su drabužiais būdavo tie žydai? 
 
Ats.: Su drabužiais, su drabužiais anie. 
 
Kl.: Nenuvilkdavo jų? 
 
Ats.: Nu, kitas paltą palikdavo, paltą palikdavo, katrie ten jau 
palikdavo paltus. Vienas, kitas ten buvo, o taip tai su drabužiais 
buvo, 
neišrengė plikai, ne. Neišrengė plikai. Ir žydelkas neišrengė plikai, 
aprengtas paliko. Aš nežinau, tuos vaikus, tuos vaikus kitus anie, tie 
visi į pušis su... paėmę už kojelės, kokie žvėrys buvo. Ten aš 
nemačiau, 
nežinau, bet aš tik girdėjau. Anie turbūt patys ten gyrėsi, tie ten, 
katrie mušeikos. Kad sako, paims ten vaiką, sako, į pušį, sako, ir į 
duobę meta ten, va tie, tie mušeikos. 
 
Kl.: Ponia, tai jūs matėte tiktai kaip vyrus šaudė? 
 
Ats.: Nu, nuėjus kokius du kilometrus buvau, ne, naktį juos laikė, 
neiššaudė. Vakarą vėlų anie vedė ir su prožektoriais ar su kuo ten, jau 
vakare jau prieš, saulei leidžiantis jau, va tai tokiam laike. 
 
25:49 
 
Kl.: Vakare vedė? 
 
Ats.: Vakare, vakare, iš vakaro. 
 
Kl.: Moteris, reiškia. 
 
Ats.: Nebuvo dabar, dabar nebuvo taip sutemę, kad anie galėtų matyti 
turbūt kad jau, kas anuos žino. 
 
Kl.: Ponia, aš dar noriu jus apie tą vyrų šaudymą, nes jūs vat matėt. 
Tai mums labai svarbu yra vat, kad vat kiek atstatyti vat, ką žmonės 
dar 
prisimena, reiškia, tas šaudymas. Tai vat vokiečiai šaudė, taip? 
 
Ats.: Nu. 
 
Kl.: Ar lietuviai šaudė? 
 
Ats.: Ne, nešaudė lietuviai. 
 
Kl.: O ką lietuviai darė? 
 
Ats.: Atvedė tuos, tuos vyrus. Lietuviai jau nebuvo, nebūtų nei vieno 
neprisileidę, nei vieno lietuvio. Vokiečiai vieni patys ten šaudė, nu, 
vat. O čia, kur žydelkas šaudė, vokiečiai buvo ir tie lietuviai buvo, 
nu. Ir va ten prie žydų neprileido nei vieno lietuvio, ten nebuvo nei 
vieno jau. Ir tiktai, nu, kokios kelios dienos po karo, anie surinko, 
suvarė į šiūlę tuos žydus. Va ten visi namai sudegę buvo čia, tik 
pačiam 
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centre nebuvo sudegę, o čia šita, čia šita čia. Čia buvo Skuodo gatvė 
čia kur, visa buvo sudegusi, čia anuos visus suvarė į šiūlę iš visur. 
Iš 
visų namelių suvarė į šiūlę. 
 
Kl.: Kiek laiko jie pralaikė tuos šiūlėj (= sinagogoj)? 
 
Ats.: Ką? 
 
Kl.: Kiek žydai prabuvo šiūlėj prieš vyrų šaudymą dar vat... 
 
Ats.: Nu, kas anuos žino, gal kokias, nu, kelias dienas, ten nedaug 
teprabuvo. Surinko visus vyrus. 
 
Kl.: Kaip jie ten gyveno šiulėj, ar matydavot? 
 
Ats.: Aš... Nu, gyveno anie tenai. Anie čia pat šitą, anie buvo 
pasidėję 
savo kurtai drabužėlius, kur turėjo. Kitas gal turėjo paduškas 
pasiėmęs, 
kitas ir paltelį pasiėmęs, pasidėjęs ten ir buvo šiūlėj, ir jau ant 
grindų miegojo. 
 
27:34 
 
Kl.: O jūs galėjot nueiti juos aplankyti, pas juos? 
 
Ats.: Aš ėjau ir aplankiau. Aš jau maistą nešiau aniems. 
 
Kl.: Maistą. 
 
Ats.: Nunešiau ir vaistus. Daugiau rabinienei nešiau su mergaitėmis, 
daugiau tų maisto. Nu, jau ir kitiems, žinai. Tėvelio nebuvo po karo, 
žinai, visi, visi biedni paliko, neturėjo nieko gi. 
 
Kl.: Tai ko nunešėt valgyti jiems? 
 
Ats.: Aš daugiau pienuko, duonytės. Duoną paskiau mamytė kepdavo, 
nebūdavo šita kaip, nu, jau kaip ji šitos skanios, būdavo, iškepdavo. 
Mamytė kepdavo duonytę, buvo labai skani. Nu, ir, žinot, anie ten dar, 
mes turėjom kiaulių pasipjovę, jau neneši, kiaulienos nevalgė anie, 
žydai, nu, ir... Nu, vat pieno, duonytės vat, ir ten sriubytės kokios 
išvirs, kokios nors, įdės į tokius kandelius, turėjo ir nunešam. 
 
Kl.: Tai kelis kartus buvot pas juos? 
 
Ats.: Oi, daug kartų buvau, daug kartų nešiau aš aniems. 
 
Kl.: Ar pasikalbėdavot tada, kai pas juos nueidavot? 
 
Ats.: Pasikalbėdavau, kur tau. Visi, visi buvo, visi buvo pažįstami čia 
mūsų žydai. Visi buvo pažįstami. Juk čia, aš sakau, prie mūsų čia, kur 
čia mes gyvenom, čia buvo krautuvė ir, kai tėvelis dirbdavo, ateidavo 
gauti. Nu, bet anie tą algą mokėdavo į mėnesį ar vieną sykį, ar du 
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sykius mokėjo. Nu, ir mums mamytė leisdavo eiti nusipirkti pas tuos 
žydus. Anie tuojau pasiims sąsiuvinį, užsirašys. Mamytė surašys, ko 
reikia nupirkti, ir mes visko gaudavom. O paskiau, kai tėvelis jau 
gaudavo atlyginimą, mes tuojau pat, nu, sumokėdavom. 
 
Kl.: Sumokėdavot... 
 
Ats.: Nu, sumokėdavom. 
 
Kl.: Nu, tai žydai pasitikėjo. 
 
Ats.: Ojej, pasitikėjo. 
 
Kl.: Tai, ponia, dabar sakykit vat, kai jūs pas juos nueidavot į tą 
šiūlę, ar ten buvo suvaryti ar tik darbėniškiai žydai, ar iš kitur 
irgi? 
 
Ats.: Darbėniškiai. O va šitie darbėniškiai... Šito nebūdavo... O... 
Iš... Atvarė iš Skuodo, atvarė žydus iš Skuodo. Atvarė didelę, didelė 
buvo, nežinau, kiek ten buvo, bet didelė, daug buvo. Buvo po kelis 
sudėję, ar po keturis, ar po penkis į eilę ir aš... Mes, matai, netoli 
čia buvom ir mes matėme ten, kad nuo geležinkelio, žinot, tenais nuo 
Skuodo geležinkelis, ir matėm, kad eina kažink kokia ten... Nu, daug 
žmonių. Ir aš tuojau pasiėmiau dviratį, čia toks kelialis buvo, ir aš 
čia vat atvažiavau pažiūrėti, dar anie neatvarė. Čia netoli, čia mūsų 
toks keliukas yra nuo mano namelio. Nu, ir aš veizėju, ten žmonės jau, 
jau matė, jau žinojo, kad jau visi žydai. Nu, ir anuos varė, nuvarė, 
pėščiom atvarė iš Skuodo ir anuos varė į Dimitravą. Čia Dimitravas, ar 
jūs nežinot, kur čia Dimitravas yra. 
 
30:33 
 
Kl.: Prie Kretingos. 
 
Ats.: Nu, šita vat pusė, netoli, pusiau kelyje jinai. 
 
Kl.: Ant Kretingos. 
 
Ats.: Atvarė į Dimitravą, atvarė ten ir anuos ant Naravos kalno 
sušaudė, 
vat. Turit ten jau žinoti, čia kur tai. 
 
Kl.: Tai čia pro jus pravarė? 
 
Ats.: Čia pravarė pro mumis. Ir viena lietuvė buvusi su žydu ženota 
čia, 
nu, Skliutkauskaitė, labai graži. Ir ana tarnavo prie žydų Skuode ir 
tas, tas anos vyras buvo advokatas ar teisėjas, nežinau, kas ten buvo. 
 
Kl.: Žydas? 
 
Ats.: Žydas. Nu, vat. Ir ar anas pamylėjo, nu, ana tarnavo prie anų, ir 
ana apsivedė. Tėvai anos protestavo, neleido, bet, žinai, advokatas 
taigi, nu, ir apsivedė, nu. Nu, ir aną pastatė visų pirmą, tą 
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Skliutkauskaitę visų pirmą. Anie turėjo vieną dukterį, ta duktė buvo 
kokios dvylikos metelių, nu, ir anie varė į Dimitravą, anie varė. Nu, 
ir 
anie didelę, ten daug, aš nežinau, bet didelę, daug buvo ten, kokie 
keturi šimtai ar penki šimtai buvo ten tų žydų. 
 
31:43 
 
Kl.: Ar jie suskirstyti buvo, vyrai, moterys, ten vaikai atskirai, ar 
visi kartu buvo? 
 
Ats.: Nu, visi kartu kad, rodos, buvo. Buvo ir vyrų, ir moterų buvo, 
visokių. Visokių buvo. 
 
Kl.: Tai jie ten daugiau šeimynom taip ėjo? 
 
Ats.: Taip, taip turbūt buvo, anie šeimynom buvo. O Latvijoj, sako, 
kaip 
ten, į laivus sudėjo, sudėjo. Mes ten girdėjom, žinai, į Latviją tos 
sienos neuždarytos, galėjom nuvažiuoti į Liepoją. Sako, anie visi 
Latvijoj sudėjo į laivus ten ir anie nešaudė, nieko, nuvežė į jūrą ir 
sumetė į jūrą anuos. 
 
Kl.: Ai, tai ten vat aš atsimenu, ten paskandino su laivais. 
 
Ats.: Su laivais. Ir ten viena buvo gydytoja Marijampolskaitė. Ana 
turėjo, nu, kavalierių lietuvį. Ana kavalierių turėjo, nebuvo jos 
susimetrikavusios jos nei nieko. Nu, ir ana prašė, ana sako, aš ten kam 
nors čia padėsiu prie žmonių, tegul anie, jau anos gyveno daug metų. Aš 
čia kam nors, sako, "padėsiu prie žmonių, kad tu liktum gyva". Nenorėjo 
važiuoti ten į Liepoją. O ana ten norėjo į Liepoją važiuoti, tada anas 
apmutulavo tenais čia, ir aną išvežė su arkliu į Liepoją. Ta 
Marijampolskaitė gydytoja. 
 
Kl.: Jos kavalierius, reiškia. 
 
Ats.: Tas kavalierius. Tas kavalierius buvo mums pažįstamas ir anas 
mums 
pasakojo, kad išvežiau, sako, Estera buvo vardas. Išvežiau, sako, ir 
ana, sako, norėjo didelę, sako, aš, sako, norėjau ir ten mane vesi, ir 
jau vesiu. Ir paskui nuvažiavo žiūrėti jau, kur ten ją... Ir va ten 
sužinojo, kad ten, sako, nuvežė į jūrą latviai, ar tie latviai, tie 
vokiečiai. Vokiečiai patys vežė ton jūron. Nu, ir latviai tiktai, 
žinai, 
dar anie nemokėjo, tie vokiečiai vairuoti, anie negali nieko, bet anie 
visi, visi anie, nu, į laivą įdėjo ir nuvežė į Latviją. Latvijoj ten ir 
paskandino. 
 
Kl.: Tai Marijampolskaitė ten irgi pakliuvo, ar ne? 
 
Ats.: Ir paskandino. Tik mes gailėjom, va kokia buvo gera gydytoja. 
Mano 
mamytė buvo susirgusi, aš eidavau aną parvesti dar kartą. 
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Kl.: Tai taip norėjo jinai važiuoti? 
 
Ats.: Ana norėjo važiuoti taip, į savo ten. Dabar anie ten laikė ilgiau 
Latvijoj, tenai neiššaudė taip greitai, nu, ir... Nu, paskiau... 
 
Kl.: Tai kodėl jinai norėjo ten važiuoti, ta Marijampolskaitė, į 
Latviją? 
 
Ats.: O norėjo, mįslijo, kad ten nešaudys, kad ten nieko nedarys, ten 
gerai jau, kaip sako, jau ras jie. 
 
Kl.: Tai čia Darbėnuose jau vyrai buvo sušaudyti? 
 
Ats.: Buvo, buvo sušaudyti. 
 
Kl.: Čia jau po vyrų sušaudymo. 
 
Ats.: Nu, ir po vyrų sušaudymo ir anas buvo parsivedęs. Čia namą gražų 
turėjo, ana čia buvo susiremontavus, ir anas turėjo ir išvežti ten, ką 
norėjo. Ten anas prašė, kad "tu nevažiuok nei nieko", norėjo, sako. 
"Ten, sako, nešaudys, ten, sako, laisvė bus", o kad kai kuriuos taip 
sušaudė, nu, anie nešaudė, anie jūron nuvežė ir nuskandino. 
 
34:45 
 
Kl.: Nuskandino. 
 
Ats.: Nu. 
 
Kl.: Dabar stabdom jau? Bet jau reikia stabdyti, ar ne? Reikia 
stabdyti? 
Gerai. 
 
2 kasetė 
 
Kl.: Močiute, aš noriu paklausti vat tą šiulę, kur jūs pasakojot. Kur 
jūs ateidavot, tą pieniuką jiems nešdavot va, kurie buvo uždaryti? 
 
Ats.: Aha. 
 
Kl.: Ar dar tebėra ta šiulė? 
 
Ats.: Ne, ne, ana yra nugriauta, nugriauta šiūlė. Kad nugriovė. Kai 
parėjo rusai, tai buvo įdėję, įmetę sviedinį ten į tą šiūlę, pataikė. 
Čia juk metė, kiek čia buvo visų aplinkui vat iššaudyti, ir mano 
tėvelio 
buvo langai iššaudyti, kaip parėjo rusai. Juk čionais tai metė sviedinį 
rusai. Žinai, kokie... Reikėjo pagailėti tų vokiečių... Kiek anie 
vargo... tie rusai... 
 
Kl.: Ponia, sakykit, o var pirmą kartą kai jūs atėjot š tą šiulę, vyrai 
dar buvo, ar jau nebuvo? 
 
Ats.: Nebebuvo jau vyrų, buvo jau išvedę tuos vyrus, nebebuvo. 
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Kl.: Tai ten buvo tiktai moterys. 
 
Ats.: Moterys ten tiktai buvo ir eidavau pas tas moteris, viena 
eidavau. 
 
Kl.: Nu, o senesni žmonės, vaikai? 
 
Ats.: Visus vaikus ir senesnius tokius, ir senelis vienas toks buvo, 
kaip ano pavardė, kaip, to nenuvedė ten, paliko su moteriškomis ten, tą 
senį. Buvo daug, daug tokių senukų tų žydų, bet anie buvo seneliai. Kad 
anie jau čia ėjo su tomis moteriškomis, anie. Nu, tos, tos, jau tie 
namiškiai už parankelės vedė anuos visus jau, kur jau... Ir ten turbūt 
vedė, kad, kur anie šaudė, už parankės nutvėrę vedė anuos, nu, ten 
šaudyti. Aš nemačiau, bet tiktai taip girdėjau, kad jau ten jie taip. O 
kur iš Skuodo vežė, kad jau nepaėjo koks, ar girdi, tas, tai vokiečiai 
ir tie... Nu, vokiečiai, daugiausia ten šaudė - jei nepaėjo, jie tuoj 
pat ir nušovė, ir paliko. Ir turėjo žmonės eiti ir užkasti. 
 
2:45 
 
Kl.: Tai jūs matėt, kaip nušaudavo? 
 
Ats.: Aš nemačiau, aš tik girdėjau kaip pasakojo, aš nemačiau. Nu, ir 
vedė, kur nušovė, kad čia, nu, ėjo takas, čia, kur dabar yra Darbėnų 
tas 
kultūrnamis, anuos nuvedė pakasti ten, bet anie negalėdavo. Turbūt buvo 
žydeliai žmonės, anuos ten, žinai, iškasė kokią bemaž duobelę, o taip 
tai geri žmonės buvo, nu, išvien. Tik mes, niekas nepasakojom to, 
kad... 
Ir anie nuvežė į kapus ir palaidojo. 
 
Kl.: Į kapus nuvežė? 
 
Ats.: Nu, į žydų kapus. Čia žydų kapai buvo, tai čia paskiau ten netoli 
tų vartų ten buvo toks kapelis. Visi sakydavo, kad ten yra palaidotas 
rabinas, vat, taip sakydavo. Matai, kaip aną jau nukdė gi, nuvedė jį 
čia 
į tokį, ar girdi, glumbyną tokį, buvo tokie, nu, tie žmonės. Jau buvo, 
labai gerų buvo tų, kad paliko, žmonių. Anie iškasė ir anie ką... Aš 
girdėjau, kad taip sakė, bet niekas, žinai, vokiečių laikais, bijojo 
visi gi, jei kokie vokiečiai buvo užėję ir... Nu, va. 
 
Kl.: Tai, ponia, gal jūs ir žinot, kas palaidojo tą rabiną? 
 
Ats.: Nežinau, nežinau aš. Nežinau, nes, sakė, ten toks prižiūrėtojas 
buvo, tuos kapus labai aptvarkyti ten. Mes taip visi galvojom, mes, kad 
prižiūrėtojas, kur ten kapus lieps tvarkyti, ten tų žydų kapus, gerai 
rabinas sugyveno su tais žydais. Rabinas, žinot, būdavo, anam jau, kaip 
sako, jau gaudavo kokį turtą ten nuo mūsų - ten anas tuos kapus 
priveizėjo, tuos. Sako, galbūt mes galvojom, kad galbūt tas, kapų tas 
tvarkytojas galbūt aną yra iškasęs. Kad čia parėję rusai, kad aš sakiau 
čia jau vienam ir kitam, kad sakau, kad "ten yra rabinas pakastas". 
Tada 
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anie ėjo veizėti, nu, vienas, kitas jau ėjo žiūrėti, bet nieko nerado. 
 
Kl.: Kaip nušovė tą rabiną? 
 
Ats.: Nu, aš nemačiau, kaip nušovė, bet tik aš tas mergaites buvau 
nuvedus. Matai, iš šiūlės paėmiau mergaites ir nuvedžiau aš, ir anos 
krito ant to tėvo. Anos apkabino, anos šaukė "papa, papa", kaip anos 
verkė, visi verkėm mes su tom mergaitėm. Aš nieko pasiimti negalėjau. 
Aš 
ten išbuvau kokias kelias valandas. Buvau apsivilkus tokią gražią baltą 
bliuską ir ta bliuskutė balta mano paliko kruvina, tos mergaitės paliko 
visos kruvinos. Oi, kokia buvo katastrofa, aš... Man ir šiandien... Aš, 
aš kaip nedirbu nieko, aš taip, žinot, atsisėdu, aš taip įsigalvoju, 
kuo buvo žiauru, kaip buvo žiauru, kaip buvo žiauru. 
 
Kl.: Tai kaip ten atsitiko su tuo rabinu? 
 
Ats.: Ką? 
 
Kl.: Kaip atsitiko su tuo rabinu, kaip jį nušovė, ponia? 
 
Ats.: Nu, aną, aną atvedė ir nušovė ten į tokį, ten nei namas niekur. 
Anie įvedė tiktai ten, kur dabar ligoninė va, ten toks namas buvo, nu. 
Anie įvedė į koridorių, ilgas koridorius buvo, anie įvedė ir nušovė. 
Tas 
buvo beveik tuojau pat po karo, tas. Nu, ne po karo, kaip užėjo 
vokiečiai, buvo. 
 
5:57 
 
Kl.: Dar jie nebuvo į šiūlę suvaryti? 
 
Ats.: Nu, nebuvo, nebuvo dar. 
 
Kl.: Ir vyrai dar nebuvo? 
 
Ats.: Ne. Buvo, buvo į šiūlę suvaryti. 
 
Kl.: Buvo suvaryti. 
 
Ats.: Buvo nušauti vyrai, buvo nušauti, o tas rabinas buvo palikęs su 
moteriškom. Aną atvedė čia netoli, netoli šiūlės kokį, ten kokį, koks 
pora, nu, pora namelių tiktai tiek, netoli šiulės. Netoli šiūlės ten 
tas, tas namas buvo, dabar ten Darbėnų ligoninė ten yra, padaryta buvo, 
bet nebėra tos ligoninės. Ten tą ligoninę likvidavo. 
 
Kl.: Tai tas namas yra pasilikęs? 
 
Ats.: Tas namas yra pasilikęs, tas namas yra. Nu, ir dar tenai jis 
perdirbtas. Ten jau, žinai, kitaip jau yra dabar. Ten ligoninė kaip 
buvo, tie visi jau kambariai yra perdirbti, nu, ir aną ten nušovė. 
 
Kl.: Kas nušovė? 
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Ats.: Ir aš nuėjau su tom mergaitėm. 
 
Kl.: Kas nušovė tą rabiną? 
 
Ats.: Vokietis, vokietis nušovė. 
 
Kl.: Vienas vokietis? 
 
Ats.: Vienas vokietis išvedė ir vienas vokietis. Pasakojo anie, tos, 
tos 
žydelkelės pasakojo. Ir tos mergelės pasakojo, kad tėvelį, sako, ten 
nuvedė, sako, ir ten, sako, nušovė. Nu, ir anos sako, nors pamatyti tą 
tėvelį. 
 
Kl.: O kaip jūs apie tai sužinojot, kad jis nušautas? 
 
Ats.: Aš buvau nunešus maisto jiems. Aš nuvežiau, nunešiau maisto ir aš 
sužinojau. Ir anos sako, tu, sako, vesk ir... Ten sargybiniai tokie 
buvo bagoti tie lietuviai, lietuviai buvo geri, blogų juk neduodavo, 
saugojo tuos, sako. Tokios apyrankės buvo baltos uždėtos ten, sako, nu, 
ir tie buvo pažįstami tie, sako, aš taip paglosčiau vienam, kitam, ten 
keli saugojo. Sakau, "išleiskit, sakau, nori pamatyti, sakau, tėvelį, 
sakau, išleiskit, sakau, aš atvesiu". "Bet atvesk, sako, tu". Jau 
mislija, kad aš kur nors jau nuvesiu. Nu, "jei neatvesi, sako, tu gausi 
kulka", man pasakė. Nu, ir aš vedžiau, aš vedžiau anuos, sakau, 
apsikabino tą tėvelį ir mes tada visos ašarojom ten. Labai buvo geri 
žmonės kada aš tarnavau, labai buvo tokie, buvo dieviški žmonės, buvo. 
 
Kl.: Tai jūs nuvedėt jau tas mergaites, tos žydelkaitės jau žinojo, kur 
tas rabinas nušautas guli? 
 
Ats.: Nu, jau anos jau žinojo, jau žinojo. Musiet, kas buvo atėję, kas. 
Juk ten nešė ir nešė lietuviai, katrie geri žmonės, nešė ir nešė 
valgyti 
aniems. 
 
8:19 
 
Kl.: Ir pasakė, reiškia. 
 
Ats.: Nu, ir pasakė turbūt, o kaip pasakė, jau ten anie ten buvo. Tos 
mergaitės mane apkabino ir sako, tu vesk. Dar mes su baldankėm prašėm, 
mes iš jų ir mus leido. 
 
Kl.: Kokie ten buvo baldankiai? 
 
Ats.: Kad aš neatsimenu. Aš nebeatsimenu nei vieno pavardės, 
nebeatsimenu, nebeatsimenu. Buvo tie, kas anuos žino, juk nedoi ten 
buvo. Mįslijat, kad dori buvo, katrie dirbo prie tų, tų vokiečių, 
nebuvo 
dori. Net prie rusų kaip jie dirbo, buvo, buvo net prie vokiečių, kaip 
jie dirbo, buvo, buvo jie, Pabuvo jie visur. 
 
Kl.: Ponia, tai jūs nuėjot ir kaip jūs suradot tą rabiną tada? 
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Ats.: Mes, nu, atidarėm, nu, buvo nušautas ir durys atidarytos buvo. 
Tas 
buvo vasaros laike, šilta buvo. Nežinau, ar rudeninis laikas ar koks, 
kad kuomet, kuomet įėjo į... Tie vokiečiai kelintą mėnesį, kokį mėnesį 
įėjo. 
 
Kl.: Birželį, birželį, ponia, birželio dvidešimt pirmą. 
 
Ats.: Birželio dvidešimt pirmą prasidėjo karas. Nu, vat tada šalta 
buvo, 
buvo atidarytos durys ir anas nušautas ir gulėjo, anas buvo. Ir 
skrybėlę 
tokią gražią turėjo, žinai, kaip rabino dabar tokia aukšta skrybėlė. 
Tos 
skrybėlės buvo į šoną nukreiptos, ano tokie gražūs plaukeliai buvo ir 
graži didelė barzdelė buvo tokia, ligi čia va. Gražus žmogus buvo. Nu, 
ir rabinienė labai graži buvo, nu, ir tie vaikai visi buvo labai 
gražūs, 
nu, vat. Ir aš buvau pramokusi žydiškai. Mane buvo pramokinusios tos 
mergaitės, labai doros buvo. Viena buvo Stieska, antra buvo Pieska. Nu, 
o tas, kuris į rabinus mokinos, tas buvo Juockis, Juockis buvo 
vardas. 
 
Kl.: O rabino vardas kaip buvo? 
 
Ats.: Nu, turbūt Juockis, kad nežinau aš to rabino vardo. Turbūt jau 
buvo... Tas sūnus buvo mokytas... 
 
Kl.: O pavardės nežinot rabino? 
 
Ats.: Ne, nežinau pavardės. Žinojau, bet užmiršau, kažkaip nebeatsimenu 
tos pavardės. 
 
Kl.: Nu, ir jūs pamatėt jau jį gulintį, reiškia, skrybėlė nukritusi 
jau. 
 
Ats.: Taip. Greitai tos mergaitės pribėgo, tuojau pat apkabino, nu. Va 
čia toj vietoj buvo, matyt, tie pataikė į širdį iš karto ir visos 
kruvinos buvo. Kad tos mergaitės visos paliko kruvinos. Nu, ir kol aš 
dar atplėšiau, kol dar atėmiau, aš gal daugiau valandą ten vargau su 
anom. 
 
10:38 
 
Kl.: O rabinienė jau nėjo? 
 
Ats.: Rabinienė nėjo, neminėjo, tos mergaitės ėjo. Rabinienė buvo, nu, 
žinai, kaip, kaip negyva buvo. Aš... galit suprasti patys. Nu, aš 
didelę, kad ten prieėjau prie ano, aš didelę suprantu su širdimi kaip 
pergyveno didelei, didelei skausmingas tas įvykis. Didelei pergyvenau, 
ir šiandieną aš dabar pergyvenu kaip anie žuvo, geri žmonės buvo. Anie 
vienas kitam padėjo. Kaip aš tarnavau pas tą rabiną, anie vienas kitam 
padėjo. Buvo susirinkimas, žinot, nu, ir vis atnešdavo aniems, nu, 
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tiems, katrie biedni. Anie vienas kitam padėdavo, atnešdavo. Rabinas 
tokį stalą turėjo, tokį, nu, rašomąjį stalą turėjo, ir stalčiai du 
buvo. 
Vienam stalčiui, antram stalčiui ir žinau, kad susirinkimas buvo. Ten 
jau visi aukojo biedniems žmonėms, katrie biedni, vargšai buvo. Nu, ir 
kitas dirba gerai, nuvažiuoja į Klaipėdą, turėjo arklius parvežti 
prekes. Buvo turtingų, kiek turėjo krautuvių, kiek turėjo, kepykla čia 
žydo, nu. Turtingų buvo. Tie turtingi, anie suaukodavo ten ir tuos 
stalčius buvo sukrauta. Pilni stalčiai po penkis, dešimt litų ir po 
šimtą litų, nu. Ir tas rabinas žino, kaip aš, anie buvo, anie žinojo, 
kad aš didelei teisinga, nu, jau anie. Anie buvo jau ištyrę, anie buvo 
jau, kaip mes, vieną apdalins, kitą dar apdalins ir va šitie paprašė, 
pafundino, statinėse iškviesti, jau vyrai nežinojo. Ir susirinkimas 
bus, 
mums reikėjo išvalyti tą kambarį, tenai va kaip susirinkimas buvo gi, 
žinot, ten buvo nešvarus, buvo tas kambarys. Aš tuojau pat atsikėliau, 
įbėgau į tą kambarį. Ten rašomasis stalas buvo, viskas sukabinta, 
viskas 
jau buvo. Aš tuojau išploviau aną, nei vienas stalčius nebuvo 
užrakintas, visi buvo šitą po penkiasdešimt, po šimtą, aš pati 
paveizėjau. Aš čia pagalvojau, taip kokie jie, tie jau žmonės, kad anie 
jau, nu, daug surinko, surinko daug tiems biedniesiems. Aš ėjau 
paklausti tos rabinienės, aš jos pati buvau, kam tuos pinigus renka, 
kam, anie sako, biedniesiems, biedniesiems. Labai buvo gera. 
 
13:10 
 
Kl.: Kur bagotesnis, surinkdavo kasdien iš jo. 
 
Ats.: Didelę eidavo ir surinkdavo. Dar anie lėbavo, bet, nu, draugiškai 
lėbavo. Kiek aš ten, septyniolikos metų aš ten tarnavau, jauna. Nu, jau 
man pasakojo anie, sako, surenka, surenka, sako, tuos pinigėlius, sako, 
ir atiduoda - kiek yra biednų. Čia visus žydus aš pažinojau Darbėnuose 
kur gyvena. Visi, visi buvo pažįstami su manim, nu. Ir buvau didelei 
geri. 
 
Kl.: Nu, ką nors žydiškai pasakykit, ponia. 
 
Ats.: Ką? 
 
Kl.: Ką nors žydiškai pasakykik, gerai? 
 
Ats.: "Her, gendrier" žydiškai. Aš mokėjau daug žodžių ir mokėjau 
kalbėti su mergaitėmis. 
 
Kl.: Gendrier, jo? 
 
Ats.: Gerdrier, norėjau sakyti. Kas tas yra? "Lįsk į žemę". Ar taip ir 
yra? 
 
Kl.: Nu, aš nelabai moku žydiškai. 
 
Ats.: Ar nemokat žydiškai? 
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Kl.: Ne, nemoku žydiškai. 
 
Ats.: Ar ne? 
 
Kl.: Ne. 
 
Ats.: Aš tai nelabai. 
 
Kl.: Gendrier, jo? 
 
Ats.: Nu, gendrier, sako. Gendrier, nu, tai va tas. Aš daug tų žodžių 
"giv man dog", nu, kaip dabar, daug mokėjau, užmiršau. Vis tiek kad ir 
metai gi, nu, jau kiek, septyniasdešimt, šešiasdešimt ar keturi metai 
jau kaip jau, kaip visas tas įvykis, kaip tarnavau. 
 
14:15 
 
Kl.: Tai, ponia, tai dabar jūs papasakokit vat. kaip jūs į tą šiulę 
nueidavot. Sakėt, papasakosit, ką pasikalbėdavot su tais žydais, 
žydelkom. 
 
Ats.: Lietuviškai, lietuviškai. 
 
Kl.: Ką jūs šnekėdavot? 
 
Ats.: Aš šnekėdavau, visos buvo pažįstamos... Mergelės, mergelės buvo. 
Kad, nu, ir vardus žinojau, ir Konkė buvo, ir dabar... Nu, daug tų 
vardų 
ten buvo. Ir aš sakydavau, kad "jūs neikit, kad jūs neikit ir išbėkit, 
imkit ir bėkit". Ir buvo dvi ar trys buvo pabėgusios tos žydelkelės, 
buvo pabėgusios, ir kaip anos. Ten toks buvo tokis tas vamzdis buvo, 
anos buvo išsigriovusios ir buvo trys pabėgusios. 
 
Kl.: Iš tos šiūlės, iš to namo? 
 
Ats.: Iš tos šiūlės. Va šičia gyveno anos, čia buvo toks namas, tai tas 
namas nudegęs buvo. 
 
Kl.: Ir jūs žinojot, kad jos ten gyvena? 
 
Ats.: Aš žinojau. Juk aš visus Darbėnų žydus pažinojau ir visus 
žinojau. 
Ir buvo dvi, trys buvo pabėgusios. Ir aš, žinai, kaip karas, kaip 
vokiečiai ėjo, bombardavo, mes buvom ten baldų biškį išsivežę į kaimą, 
čia į vieną kaimą. Ir aš parvažiuoju, ir anos pradėjo mane šaukti, 
"Ane, 
sako, Ane, sako, eikše, eikše, sako, numesk dviratį, eikše", sako. Ir 
anos ten miške pradėjo šaukti, čia toj ten pusėj, nu, koks pusantro ar 
du kilometrai, čia tam miškelyje. Nu, ir pradėjo šaukti ir aš priėjau, 
trys besančios. Tada aš tuojau pat, nu, anoms sakau, aš "pabūsiu, aš 
atnešiu jums valgyti", nu. Ir anos, nu, sako, "ar pabūsite", kad aš jau 
nuėjau su tuo maistu. Betgi buvo anos jau buvo pabėgusios jau, bijojo 
ko 
nors. Ir anos buvo išėjusios ten, ten anos išėjo. Aš sakiau gi, sakau: 
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"nei neves, sakau, jūs eikit ten, sakau. Ten tokia moteriškėlė gyvena, 
sakau, ten kokie trys ar keturi kilometrai, sakau, "ir ten mėginkit 
eiti, ten rasit prieglaudą, prieglaudą", sakau. "Jei jau nerasite, 
sakau, kaip nors - dar šilta buvo, nešalta - sakau, aš ateisiu, 
atvažiuosiu jau kaip nors į tą, aš jums padėsiu", sakau. Nu, "jau 
atnešiu valgyti, visko, sakau, jau jums čia". Kad anos ten gavo 
prieglobstį ir niekas, niekas nepasakė. Tik paskiau sužinojau aš po 
kokį 
poros, trejeto metų, kad anos ten yra. Aš žinojau, kad ten anos yra. 
Nu, 
žinai, taip viskas buvo paslaptyje, paslėpty buvo, nu, va taip tai 
anos. 
 
Kl.: O daugiau niekas nepabėgo iš tos šiulės? 
 
Ats.: Pabėgo ten ta Barbora. Nu, iš tos šiulės trys tepabėgo. 
 
Kl.: Trys pabėgo. 
 
Ats.: Trys pabėgo. 
 
Kl.: O kitos nepabėgo ten? 
 
Ats.: Kiti pabėgo, anie pabėgo. Ten pabėgo anie iš tos, iš tos špitolės 
buvo pabėgę kiek ten... Kad anie išlaikė... Septynis išlaikė. Čia 
turėjo, turėjo valgyklą vienas, vienas... Žmona, vyras pabėgo ir vaiką 
pasiėmė. Nu, vat. Ir anie buvo septyni. To Barbora išlaikė septynis. 
Septynis žmonės išlaikė. 
 
Kl.: Jūs visą karo metą, jūs žinojot, kad tą Barbarą jinai laiko, 
reiškia? 
 
Ats.: Žinojau, žinojau, kad tą Barborą laiko ir ana prie savęs. Aš jai 
sakydavau ar kuo nors padėti, ar ką, aš viską pati. Ta Barbora turėjo 
tada žemės dar tris hektarus. 
 
17:49 
 
Kl.: Ir nepriėmė pagalbos jokios? 
 
Ats.: Ne, ne, nepriėmė jokios, nu, sako, visko turim, sako. Ana stovi 
šerti, mes trys mergaitės dar buvom su ana, nu, ir nenorėjo, kad kas va 
eitų, kas vaikščiotų. Nenorėjo, nenorėjo, kaip sau. Žinai, kaip ir 
ateina ar ką tuojau, kad nesusektų niekas. Ir tuojau buvo pasakyta, 
"jeigu žydą laikysite, tuojau pat nušausim tą žydą ir tave nušausim". 
 
Kl.: Kas taip sakydavo? 
 
Ats.: Vokiečiai, vokiečiai pasakydavo. 
 
Kl.: O jūs vokiškai mokėjot? 
 
Ats.: Aš nemokėjau vokiškai. 
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Kl.: Tai kaip jūs suprasdavot, ką vokiečiai sakydavo? 
 
Ats.: Juk buvo vertėjų, vertėjai buvo, vertė. 
 
Kl.: Vokiečiai pasakydavo, tai, reiškia, vertėjas išversdavo? 
 
Ats.: Jo, jo, vertėjas buvo, vertėjas buvo, tas vokiškai mokėjo, buvo. 
Kretingoj buvo daug vertėjų. Tai kad kiek daug, čia Darbėnuose kiek 
daug 
buvo vokiečių, buvo daug, bet anų daug nebeliko, anei. Kaip užėjo 
keturiasdešimtais metais, anuos repatrijavo, visus vokiečius. Čia buvo 
tokis dvaras vokiečių, turėjo, vien vokiečiai. Ir seneliai, visi. 
Tuojau 
pat vokiečiai išsivežė visus savo žmones į Vokietiją, išsivežė. 
 
Kl.: Tai tie vertėjai vietiniai būdavo? 
 
Ats.: Kas? 
 
Kl.: Tie vertėjai, katrie perversdavo, kad negalima žydų laikyti, tai 
jie vietiniai buvo? 
 
Ats.: Nu, vietiniai buvo, vokiečiai mokėjo vokiškai, mokėjo. Anie 
draugavo, su tais vokiečiais draugavo ir anie pasakodavo. 
 
Kl.: Ponia, kaip jie tą pasakydavo? Ar jie į namus ateidavo, ar jie kur 
nors surinkdavo žmones? Vat kada jie pasakydavo tą dalyką, kad žydų 
nelaikyti, kad nušausim kartu su žydais? 
 
 Ats.: Jie, buvo skelbimą padėję, skelbimą buvo pridėję vokiškai, o 
lietuviškai išversta buvo. Skelbimai visur buvo. 
 
Kl.: Darbėnuose buvo? 
 
Ats.: Jo, jo. 
 
Kl.: Visur? 
 
Ats.: Visur, ir Skuode, ir Darbėnuose, ir Kretingoj. Visur skelbimai, 
kad pamėginkit kas laikyti žydus, sako, kad tuojau pat, sako, būsite 
ten 
sušaudyti, va. Ir ne visi, visi bijojo, žinot, atsargūs visi buvo. 
 
Kl.: Ar jūs nenorėjot kokį nors žydą išgelbėti pažįstamą? 
 
Ats.: Aš gelbėjau, bet čia... Mūsų kaimynai buvo paėmę. Aš gelbėjau dvi 
žydelkaites. 
 
Kl.: Ką tokias? 
 
Ats.: Ir vaiką. Kad aš nebeatsimenu pavardžių. Aš pati tai atsimenu, 
bet 
aš dabar taip iš karto nebeatsimenu, pavardes žinojau, nu. Aš gelbėjau, 
sakau, "jūs bėkit į mišką", tai anos čia šitą išbėgo, čia didelis 
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miškas 
yra. Išbėgo į mišką anos, tos mergelės, va tai tie kaimynai mūsų laikė, 
dvi žydelkaites laikė, nu. Ir anos buvo apsivilkusios su raudonu 
megztiniu, ana buvo į visokias džiungles čia miške įbėgusios, o tie, 
katrie vaikė tas žydelkaites - viena buvo ženota, antra jauna. Kad anie 
ėjo ieškoti, su arkliais jojo, visur anie ėjo ieškoti kame surasti. 
Pasakė, "jei nesurasi ir atvešim jus ir vietoj nušausim". Aš tą vaiką 
buvau paėmusi, aš, matai, čia pat kaimynai buvo. Tą vaiką parsivedžiau 
prie savęs. Mislijau, aš tuojau tą vaiką kur nors pakavosiu, kad niekas 
niekur. 
 
Kl.: Kokio didumo tas vaikas buvo? 
 
Ats.: Tas kokių, kokių trijų metukų tas vaikas buvo, nu. Gatvė ten 
tokia 
buvo. 
 
Kl.: Tai jau vaikščiojo, suprato viską, jau buvo galima su juo... 
 
Ats.: Tas vaikas nesuprato nieko. Tos motinos, ta motina išbėgo, 
išbėgo. 
 
21:11 
 
Kl.: Ir kur jūs dėjot tą vaiką? 
 
Ats.: Aš parsivedžiau, aš siuvau, aš čia pat aplink... Tas vaikas ir 
bėgioja. Mamytė mano pamaitindavo tą vaiką. Anos išbuvo kokias tris 
dienas, aš nieko nežinojau. Aš sakiau, ateikit, sakau, "jūs pasiimkit, 
sakau, maisto, ko nors". Kad anos ten, nežinau, turėjo duonos ten 
pasiėmusios nuo žmonių. Biškį pasiėmė. Jos išbuvo kokias tris dienas. 
Kad jas atrado. Jei nebūtų apsivilkusios raudonu megztiniu, jų būtų 
neatradę. O paskiau būtų atbėgusios prie manęs naktį, naktį būtų 
pabeldę 
anos į langą, čia būčiau žinojus jau... Kur nors anas aš čia jau būčiau 
sutvarkius kaip nors į tas, žinai. Žinai, prie mūsų tai negalėjo, buvo 
čia pat tvartai mums prie namo šito vat, kaip čia kaip mūsų, kur šita 
vat, čia jau kaimynų, bet kur nors į kaimą mes... 
 
22:00 
 
Kl.: Tai kas tų žydų ieškojo, kad sakot, vat, reiškia, su arkliais 
ieškojo? 
 
Ats.: Ai, tai tie savininkai, kur buvo pasiėmę, kur buvo pasiėmę tas 
žydelkaites. Anos nieko nedirbo, nei nieko - tik iš geros širdies 
pasiėmė vaikelį. Mislijo, kad tikriausiai paliks, nenušaus - tie 
žmonės, 
va tie mano kaimynai, anie pasiėmė, anie. 
 
Kl.: Ir neieškojo paskiau jų? 
 
Ats.: Vokiečiai tuojau pat laikė. Tuojau buvo skelbimas ant miesto 
parašytas, kad "atveskit, katrie iš kaimų..." Kaimuose daug buvo 
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išsivežę tų žydelkaičių, ir su vaikais buvo, ir be vaikų buvo. Ir 
turėjo 
visi vežti. 
 
Kl.: Ponia, kaip sakot, kad ne raudonas megztinis? O tai su raudonu 
megztiniu tai jau ją sugavo paskiau? 
 
Ats.: Nu, matai, turėjo matytis... Kad būtų... Aš paskiau, kad jau 
parvežė, sakau, Jėzau, reikėjo nusivilkti tą raudoną megztinį. Anie 
patys sako, matom, kad, sako, raudonuoja tokiose džiunglėse. Tokiuose 
karkluose buvo įsilindusios. Tas raudonas megztinis anas išdavė. Ir dar 
aš sakiau... 
 
Kl.: Tai tie gaspadoriai ir pamatė, reiškia. 
 
Ats.: Pamatė, kad raudonas. Aš sakau, ojei, anos sako, mes neturėjom 
supratimo, sako. Galėjom, sako, pliki stovėti, sako, būtų nematę, 
galėjom, sako, be megztinio. Kad gailėjom, sako. Gailėjosi, sako, į 
žemę 
galėjom įkasti tą megztinį, kaip gailėjosi. Kam aš, sako, apsivilkau tą 
raudoną megztinį. 
 
Kl.: Tai čia viskas buvo, reiškia, dar prieš tą... Jos dar šiūlėj buvo 
visos, taip, tuo metu? 
 
Ats.: Nu, kitos buvo. O kitos buvo... Tie žmonės pasiėmę buvo. Visos 
dar 
nebuvo iššaudytos. 
 
Kl.: Nebuvo dar iššaudytos. 
 
Ats.: Ne, nebuvo dar iššaudytos. 
 
Kl.: O su tuo vaiku kaip pasibaigė? 
 
Ats.: Ar su tuo vaiku? O su tuo vaiku... Nu, aš aną kelias dienas 
maitinau, mes su mamyte mes saugojom tą vaiką. 
 
23:46 
 
Kl.: O paskiau kaip buvo? 
 
Ats.: Paskiau kaip paėmė, tai ir tą vaiką pasiėmė. Anos to vaiko 
nepaliko. Aš sakiau, kad "palikit šitą vaiką, sakau, mes paauginsim". 
"Ne, sako, nežinau, motina to vaiko, sako, mes visi žūsime ten". 
Verkėm, 
kaip mes apsikabinusios verkėm. kai reikėjo atiduoti ten į tą šiulę. 
Grįžti į tą šiūlę ir šiūlėj va taip iš vakaro anas ir vedė, ir šaudė, 
ir 
mušė ten tas. Ir čia kapai tie žydų, kapai čia yra. 
 
Kl.: Tai čia jau tas buvo prieš pat jau moterų sušaudymą, ar ne? 
 
Ats.: Nu, nu. 
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Kl.: Prieš pat moterų sušaudymą. 
 
Ats.: Nu, nu. Reikėjo maistą atiduoti, šeimininkai surinko. 
 
Kl.: Ponia, dabar sakykit, o kol jie šiulėj gyveno, kol dar nebuvo 
suvaryti, ar būdavo kokie žiaurumai prieš žydus, mušdavo juos? 
 
Ats.: Kas, ar vokiečiai? 
 
Kl.: Nu, nežinau. 
 
Ats.: Ar lietuviai? 
 
Kl.: Ar lietuviai, ar vokiečiai, nežinau. 
 
Ats.: Ne, ne. 
 
Kl.: Bet ar mušdavo juos kas nors? 
 
Ats.: Ne, ne, niekas nemušdavo. Lietuviai mūsų nemušdavo nei vienas, 
nei 
vienas, net ir nekankindavo, bet tie, jau katrie vedė, tie. O taip 
šitą, 
katrie ten su baltabandžiais, tie nieko nedarė, niekas nemušdavo, 
nemušdavo. Surinkdavo, taip jau buvo ne žiaurūs tie, katrie tarnavo 
vokiečiams, nu. Bet kad aš nebeatsimenu pavardžių, jau seniai mirę, jau 
suaugę žmonės. Kad aš dabar septyniolikos metų tebuvau, ogi anie buvo 
jau gi suaugę. Jau nebėra gyvų jau visų seniai, nebeatsimenu pavardžių. 
 
Kl.: Nu, ponia, bet jeigu jie ir nebuvo žiaurūs, kodėl jie į tokią 
tarnybą ėjo? Taigi saugoti žydus taigi argi čia gerai? 
 
Ats.: Nu, tai negerai ten, bet tai ką gi, nu, o ką padarysi. O tie ką 
gi, buvo, ėjo prie rusų anie. Buvo stribokai anie, kitas ėjo į 
partizanus, į mišką išbėgo, vat. Va tai buvo tokių. Ir padėjo šaudyti 
tie stribokai, gaudė jie su rusais, su enkavėdistais. Taigi draskė, 
kaip šunys jie gi, taip pat ir buvo vokiečių laikais. Padėjo, padėjo, 
buvo, nedaug. 
 
Kl.: Ar buvo, kad tie patys ėjo ir į stribokus, ir į baltabandžius? 
 
Ats.: Ne, ne, tie nėjo. Nepriėmė tie tada - katrie prie vokiečių 
tarnavo, nepriėmė anie. Tada į stribokus nepriėmė. Matai, kiek daug 
buvo 
stribokų, juk atsirado ir prie mūsų nedorų žmonių. Pirma kaip buvo 
Smetonos laikais, visi buvo padorūs, ėjo į bažnyčią, tikėjo visi, o 
paskiau paliko nedori, vat, nedori paliko. Mūsų buvo šeši vaikai, buvo 
trys berniukai, trys mergaitės, o tėvas buvo toks griežtas: niekur, nei 
prie žydų žudymo, nei prie rusų žudymo, žodžiu, niekur. Mūsų visi 
broliai buvo, nu, visi buvo sąžiningi, kad niekam niekas nebuvo padarę 
nei kokios skriaudos. Dabar dar turiu du gyvus. O vienas yra žuvęs. Jie 
visi jaunesni (?), dvylika metų už mane jaunesnis. Važiavo su ratais ir 
norėjo iššluoti, ten padėjo kaimynams akmenis vežti, ten buvo nešvarūs 
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tie ratai. Pasiėmė šluotelę ir šlavė ir sau, ten arkliai vasaros laike, 
arkliai pavažiavo gi. Ir, žinot, ten tokie, tokie rungai yra, į tuos 
rungus atsirėmė ir stuburą sulaužė. Visai jaunas, už mane dvylikos metų 
jaunesnis jau jisai ir žuvo sodietėje. Ir paskiau nuvežė į Klaipėdos 
ligoninę, nuvažiavau, nuėjau pas gydytojus, sako, "nieko nepadarysi", 
anie sako. Sakau, "gal operaciją, gal ar ką", jau aš čia turėjau 
pinigų, 
buvau surinkus, kaip nors jau tą. "Ne, sako, septintas slankstelis ten 
sulūžęs", sako, čia negali jau chirurgai, sako, nei padaryti. Buvo geri 
vaikai visi, jie niekur nepadėjo, niekur. Sako, mes nepadėjom niekam, 
niekam. 
 
Kl.: Ponia, o vat kunigas bažnyčioje sakė ką nors apie žydus, kada jie 
buvo uždaryti, apie tas žudynes, atsimenat? 
 
Ats.: Sakė, sakė. Sakė, neikit, nežudykit, sakė. Sakė kunigas 
bažnyčioje, sakė. Dovanokit, sakė, nežudykit, nedarykit nieko Lietuvai, 
sako, paliko, didžiausia nuodėmė jums bus, sako. Niekas, niekas 
nebeklausė, žinai, daug nebuvo, kokie keli buvo, kokie ar keturi, ar 
penki tebuvo tiktai tokie. Nedaug tebuvo. 
 
28:17 
 
Kl.: Ar darbėniškiai jie buvo visi? 
 
Ats.: Kad aš nežinau. Tik tą vieną aš pažinojau tuos darbėniškius, o 
kiti buvo iš kitur. Iš kaimų kokių ar iš kitur, aš nežinau net. Toks 
buvo, kaip aną. Juokdavosi... Geležinis ar Geležiniu vilku vadino tokį 
vieną, kur žydus mušė. Geležiniu vilku vadino, o iš kur anas buvo, aš 
nežinau, iš kur anas. Aš tą vieną tepažinau. 
 
Kl.: Tai tas Geležinis vilkas, jau jis pradėjo čia maišytis nuo pat 
pradžių? 
 
Ats.: Nu, nu. 
 
Kl.: Jau kai tie vokiečiai atėjo? 
 
Ats.: Jo, jo. Toks buvo Girtas paskiau, buvo, kad čia toks tas Girtas - 
buvo pažįstamas su mumis. Bet anas jau, kaip parėjo rusai, jis greitai 
numirė. Anas smaugė, ten anas toks... Tokia Kvelerienė buvo pavardė, 
ana 
turėjo krautuvę čia miesto vidury, turėjo krautuvę... Dabar ten toks 
geltonas namas yra, ir ten buvo krautuvė, anie turėjo krautuvę. Ir tas, 
tas Girtas, nu, ten aną pasmaugęs buvo. Graži, stora moteris buvo, 
žydelka ta, didelei lietuviškai gražiai mokėjo, turėjo krautuvę, nu, ir 
anas pasmaugė. Ir paskiau, kaip jau užėjo, nu, vokiečių laikas, ten 
paštas paskiau... Kaip vokiečiai kaip jau... Paštas paskiau buvo, buvo 
paštas ten. Nu, ir po to pašto viršininkas ten atėjo ir anas nuėjo ten 
prie tokių mergaičių, pašto viršininkas. Nu, ir sklepe ten buvo padėta 
kokie gėrimai ten pašto - anas kavalierius buvo. Nu, ir abudu kartus 
ten 
užsidirbo pats kažkur ten, nu, nežinau, tuos laiškus ar nešiojo, ar kur 
ten, buvo gerai pažįstamas. Nu, vat. Anie ten aną nebuvo paėmę, tie 
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vokiečiai, nenušovė. Buvo padėję... Ar anas ten mušė, ar ką ten, 
nežinau, anas žydelkas buvo nusmaugęs anas. 
 
30:25 
 
Kl.: Tai surado jas sklepe tam? 
 
Ats.: Ne, ne. Ten, kur buvo išvežę tuos, į tuos, kur visus, kur visus 
šaudė, kur visus ten kankino, nukankino, ten anas dalyvavo, buvo 
baltabandis (= baltaraištis). Nu, vat. Ir paskiau kaip anas įlindo į tą 
sklepą ten, norėjo ten kokių gėrimų pasiimti. Anas nebeparnešė tų 
gėrimų. "Aš, sako, išsigandau. Mane, sako, Kvelerienė, sako, pradėjo 
smaugti". Nu, ir ten, žinot, tas draugas pasakojo, katrie ten buvo, 
kad, 
nežinau. Ten buvo toks baliukas, ar gimtadienis, ar vardadienis, kas 
ten 
buvo. Ir anas sako, "pradėjo mane smaugti", sako. "Aš, sako, 
nebeparnešiau, eik tu pats", sako. Matai, anas kaip ten, nežinau, ėmė 
dabar ten mušti jau tenai, anam buvo, nu, jau nuo nervų galva, jau 
vaidenosi. Anas pergyveno visaip turbūt, nu, vat. Ir tada anas pareina 
pasiėmęs visokių gėrimų, čia darbėniškiai daug juokėsi iš ano. Nu, ir 
kad aną tau nereikėjo smaugti, būtų tie atėję, sako, smaugti ją. Matai, 
anam pasivaideno jau, atėjo ta žydelka, nesmaugė, bet anam pasivaideno. 
Čia daug darbėniškiai iš ano juokėsi, ir dabar dar žino visi tie 
darbėniškiai. 
 
Kl.: Tai dabar nebėra to Geležinio vilko, ar gyvas jis dar yra? 
 
Ats.: Ne, ne, nebėra, seniai anas. Tas Geležinis vilkas buvo kitas, o 
tas Girtas buvo kitas, kitas žmogus buvo, ne tai tas pats. Papasakosiu 
jums aplink tą Girtą, va tas. Nu, matai, kad anas jau buvo rasi daug 
užmušęs, bet kas ten papasakos, nepapasakos taip visko teisingai. Nu, 
vat ir tą, aną smaugė ten sklepe. Žinai, prie žydų buvo tokie dideli 
sklepai, tenai vyną laikydavo, viską. Ten ir pas rabiną kada aš 
tarnavau, tokie dideli sklepai buvo, ten susidėdavo visokių. Velykoms 
anie turėdavo atskirų lėkščių visokių susidėję, anie nevalgė iš tų 
pačių 
lėkščių. Išplaudavom, sutvarkydavom, į sklepą tuojau padėdavom. 
 
Kl.: Iki kitų Velykų. 
 
Ats.: Iki kitų Velykų. Bet kad buvo švarios, buvo sausos, gražios, ten 
ir maistą pasidėdavo. Žinot, tuo kartu nebuvo šaldytuvo, nieko. Ten 
šalta buvo, viską pasidėdavo anie tan sklepan, nu. Ten dabar ir tas 
Girtas buvo užėjęs pasiimti jau ten tų visokių gėrimų ir sakė, kad jį 
smaugė ta Kvelerienė. O pavardė buvo Kvelerelė, buvo. 
 
Kl.: Kveleriai. 
 
Ats.: Nu, Kveleriai buvo pavardė. 
 
33:10 
 
3 kasetė 
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Ats.: Aš nebežinau, kad ana buvo pusseserė ten Skripkauskienės (?) 
 
Kl.: Nu, nu. 
 
Ats.: Ana, užrašykit, rasi buvo Šopagaitė. 
 
Kl.: Šopagaitė. 
 
Ats.: Nu, Šopagaitė. Matai, kad anos ta teta buvo Šopagaitė po jauna, 
po 
vyro aš nebeatsimenu pavardės, vat. Rasi ten Šventojoj pasiteirausit, 
rasit dabar tą vyrą. 
 
Kl.: Ir vėl mergikė buvo dvylikos metų. 
 
Ats.: Nu, taip, kokį dvylikos. 
 
Kl.: Aha. 
 
Ats.: Kad jūs jau ten jau sužinosit daug, kai nuvažiuosit. Tuojau pat 
kaip įvažiuojat į Šventąją, tas kelias Šventosios, iš Liepojos kelias, 
tai tuojau pat ten netoli vienas namelis ir antras, po dešinėj pusėj, 
kad ten Butkienė gyvena. Tai ten dabar ten gyvena tie vaikai tam 
namelyje, ir ne pirmame, bet antrame namelyje. 
 
Kl.: Ponia, dabar aš noriu jūsų paklausti vat apie Darbėnų vat tas 
moteris, vaikus, senius iššaudė. Vat tą dieną jūs prisimenat, kai juos 
jau varė? 
 
Ats.: Ar tą dieną? 
 
Kl.: Jo. 
 
Ats.: Nu, kad aš neprisimenu, aš ne. Aš žinojau, bet aš nebeatsimenu, 
nebeatsimenu. 
 
Kl.: Ką jūs prisimenat vat iš tos dienos? Ką prisimenat? Jie ten buvo 
šiulėj, kaip juos varė gal matėt? 
 
Ats.: Nemačiau. 
 
Kl.: Mano draugas klausia. Vat jį labai sujaudino vat ta istorija apie 
tą vaikiuką, kur pas jus pakliuvo tas vaikiukas. 
 
Ats.: Ai, 
 
Kl.: Sakot, taigi buvo galima jo neatiduoti į šiūlę, pasilikti. 
 
Ats.: Motina pasiėmė. Aš ne šiūlėje, bet prie kaimynų, kur buvo tos 
žydelkaitės atvežtos, anos. Buvo pasiėmę tie kaimynai, anos. Nu, kaip 
anie davė, davė vokiečiai pasiimti žmonėms, davė. Davė žmonėms 
pasiimti. 
Ir ta viena buvo, turėjo vieną vaiką. Tas vaikas buvo trejų, ar trijų 
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metukų, rodos, tas vaikelis buvo. Nu, ir aš norėjau išgelbėti aną, bet 
ta motina nedavė. Esterkė, buvo vardu. "Esterke, palik tu vaiką, anai 
sakau, aš tą vaiką, sakau, išgelbėsiu", sakau. "Ne, sako, jei žūsim, 
tai 
ir vaikas tegul žūsta" mane. Aš dar taip norėjau, taip norėjau aš to 
vaiko, o anos kol buvo, kokios trys dienos išbuvo tam miške anos, anos 
pasikavojusios. Paskiau mes buvom surokavusios, kad pabelstų atėjusios 
į 
langą, tada aš jau žinosiu, aš išeisiu. Tuojau aš joms sutvarkysiu kaip 
nors ir tas jau, kaip nors. O mes tai negalėjom išlaikyti, buvo 
kaimynų, 
žinai, visur arti. Aš būčiau nuvežus kur nors į kaimą, kur nors. Aš 
siuvėja buvau, aš daug pažįstamų turėjau. Aš būčiau išlaikiusi ten, bet 
visa bėda, kad tas raudonas megztinis išdavė, va. Ir aš gailėjausi, 
kaip 
anos gailėjosi, apsikabinusios kaip mes verkėm. 
 
3:00 
 
Kl.: Ir ta Esterkė jau norėjo tą vaiką pasiimti. 
 
Ats.: Nu, ir norėjo pasiimti ta motina. Aš norėjau aną išgelbėti, 
norėjau aš aną paimti. Sakau, "aš paauginsiu, sakau. Tu Esterke, sakau, 
tu man palik aną", sakau. Mes turėjom karvelę, mes visko turim, sakau, 
mes paauginsim, ne, ne. 
 
Kl.: Tai ji pasiėmė, jau į šiūlę tą vaiką pasiėmė? 
 
Ats.: Pasiėmė į šiūlę, išvedė į šiųlę. Ir aš nėjau tenai, aš negalėjau, 
aš nieko, negalėjau, tiktai aš buvau nunešti maistą. Aš kožną dieną 
buvau nuėjus ir nunešus maistą. Nu, ir viena, ir kita, katros buvo 
pažįstamosten jau man. Buvo cieli, čia tokie dideli kepalai buvo 
duonos. 
Cielą kepalą priraikys, įpils pieno tokį kandelį jau ten jau. Buvo daug 
kam, ir aš ant visų daug, daug maisto nešiau. 
 
Kl.: Ponia... 
 
Ats.: O kaip ten maitino ten atvažiavę tie ūkininkai, buvo atvežę 
kandelius daug pieno. Gerų žmonių buvo. Atveža kandelius pieno, atveža 
duonytės, atveža visko. Žinot, kiaulienos nevežė. Nevalgė anie jau, anų 
toks tikėjimas, negalėjo valgyti. Kiti kitko tenai gi, ten sviestuko 
atveža kur ten, jau grietinės atveža. Vežė, žmonės vežė, maitino, 
maitino. 
 
4:14 
 
Kl.: Tai tie baltabandžiai ir praleisdavo, prieidavot? 
 
Ats.: Leisdavo, leisdavo. Nu, aš paglostydavau petį tiems 
baltabandžiams, jauna tokia grakšti mergytė. O kas? Aš kaip prieisiu, 
tuojau pat. Netikėtai aš esu ir pabučiavusi, kad įleistų jau, žinot. 
Sakys, aš tave jau pabučiuoju, sakysiu jau buvo... Rasi jaunų tokių 
vyrų, kad aš nebeatsimenu. Nu, "tik įleiskit mane, vat aš noriu šitą, 
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atnešiau maisto". "Jau leisim, leisim jau". 
 
Kl.: Ponia, o tie baltabandžiai buvo jauni ar labiau pagyvenę? 
 
Ats.: Nu, visokių buvo, visokių buvo, bet pagyvenę bubo tokie, ir vat 
jauni, bet atrodo, kad anie buvo ir vedę visi, visi. Nebuvo ten tokie, 
tokių pacanų, nebuvo. Nugi pacanai nėjo, bijojo, vaikščiojo kas sau, 
tas 
laikas juk, kas tau būtų leidę, tėvai. Bet jau kai anie buvo vedę jau, 
tos žmonos, matyt, kad leido, aš nebežinau jau. Aš jau nebūčiau 
leidusi, 
kad būčiau buvus ženota. Jėzau, niekuomet... 
 
Kl.: Kaip jie ten buvo, ar girti jie būdavo? 
 
Ats.: Anie, nu, nebuvo girti, nebuvo, ne, ne, taip jau, kad nei motais. 
Aniems duos vokiečiai šnapso, kai jie vedė ten žudyti tie tada, bet tie 
baltabandžiai jau ne visi, ne, nežudė tie baltabandžiai. Tik ten buvo 
tokie specialiai, trys ar keturi tie buvo, o baltabandžiai - kad 
nepabėgtų, jie buvo. Anie apsupę tas žydelkas, kad nepabėgtų jau. 
 
Kl.: Nu, o ten tuos vaikus į medžius kas mušė, kaip jūs pasakojot? 
 
Ats.: Nu, sakau, kad tas, kur aną tą smaugė, kur buvo pasmaugus ta 
Kvelerienė, kai tas įėjo į sandėlį. Anas parėjo visas, visas raudonai 
mėlynas, ten parėjo į to gimtadienį, kur tas pašto viršininkas, kur 
jaunas kavalierius. Buvo šventė, kokios savo panelės, matyt, tas 
gimtadienis, o tas, tas tiktai pasakys ką nors, buktai mušėsi, buktai 
mušėsi. Aš nemačiau, aš net, tiktai girdėjau aš faktus per kitus 
žmones. 
Nu, ir tos mergaitės visos bijojo, nenorėjo, anas jaunas kavarielius 
buvo, gal kokių dvidešimt ar trijų ar keturių metų buvo toks. Tėvai 
buvo 
kokie tikintys. O matai, sau, girdi... Ir, matyt, jis buvo pradėjęs 
pijokauti, irgi norėjo degtinės, nu, tai vokiečiai davė degtinės. Po 
to, 
po karo čia buvo, nu, tas, krautuvė degtinės, visi buvo... Tuojau pat 
išvogta. Kaip užėjo vokiečiai. Tuojau pat tos durys išlaužytos. Ten 
pijokai ir buvo, ten pijokų, girtuoklių buvo. Ir viską išvogė. 
Neturėjo, 
neturėjo niekas, samagoną virti, tada tais laikais nemokėjo, kada 
vokiečiai. Tik rusai kaip parėjo, išmokė. Nu, vokiečių laikais niekas 
ne, nevirė. 
 
Kl.: Tai čia šitas buvo, tai čia tą ir vadino Geležiniu vilku? 
 
Ats.: Ne, ne, kitas buvo, kitas. 
 
Kl.: Kitas? 
 
Ats.: Kitas buvo, to nevadino. 
 
Kl.: O Geležinis vilkas ką darė? 
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Ats.: Tai tas jau pats jau, tas buvo nuolatinis, jau čia mušė, šaudė 
jau. Kokį ten ginklą turėjo, nežinau aš ten kiek. Aš jau nėjau, 
nežinau, 
aš ten negalėjau tokių. Tik aš buvau nuėjus kai jau niekas jau... Buvo 
viskas ramu, tylu buvo, buvo apkasta, kada aš jau buvau nuėjus ten 
apgailėti, buvom nuvažiavę kelios mergaitės su dviračiais, apgailėjom 
mes ten jau. 
 
7:42 
 
Kl.: Ką jūs ten radot toj vietoj kai nuėjot? 
 
Ats.: Mes ten radom kelis vaikų marškinėlius, marškinėlius. Tokius 
drabužėlius, mažų vaikų drabužėlius atradom, O tie, katrie mušė, turbūt 
išrengdavo, nes anie čia buvo parsivežę drabužius, ten anie pardavojo 
tenai, į degtinę mainė ar ką, nežinau. Bet tai degtinės neturėjo, ten 
rasi kitas ir turėjo, kaip sako, nusipirkęs, nu. Bet jie, ten tie 
drabužiai... Žydai buvo labai tokie straini (= gražiai apsirengę), 
apsivilkę gražiai, turėjo. Kad turbūt anie kokius turėjo drabužius ten 
pasiėmę, turbūt anie atidavė kam nors. O kaip ten buvo, aš nežinau. 
 
Kl.: Ponia, gal matėt kaip pardavojo? 
 
Ats.: Ką? 
 
Kl.: Ar matėt kaip pardavojo tuos drabužius? 
 
Ats.: Ne, ne, aš nemačiau, tik aš girdėjau, nemačiau, nemačiau aš. 
 
Kl.: O ten, reiškia, toj vietoj, jau prie to kapo tai radot tenai 
drabužius? 
 
Ats.: Aš mačiau tris, dvejus tokius mažus vaikų baltinėlius, matėm mes 
ten. Mes matėm, mes ir palikom tuos, nes... Mes priėjom, mes 
pasižiūrėjom su, dvi mergaitės mes buvom nuvažiavusios, pasižiūrėjom ir 
mes palikom. Mes aplinkui apėjom, čia tie buvo tokie, maži marškinukai 
tokie. Juk visokių, ir ant rankų turėjo, ir gimusių turėjo, tuojau pat 
gimusių vaikučių turėjo mažų, nu. 
 
Kl.: Gal buvo ten prie to kapo kokios fotografijos ar?.. 
 
Ats.: Nieko nebuvo, nieko nebuvo. Nematėm nieko, nei kokių fotografijų, 
nieko nebuvo. 
 
Kl.: O tą medį matėt, į kurį mušė vaikus? 
 
Ats.: Ne, nemačiau, to medžio nemačiau. To medžio nemačiau, bet sakė... 
Ten, čia pat buvo tos duobės tokios iškastos, ten turbūt buvo tos 
duobės 
iškastos, kur vežė į Darbėnus, kur, žinai, vežė visur. Ir čia ta gatvė 
buvo, ta, kaip padirbo... Išbrukavota buvo. Nu, ir dabar čia asfaltas 
yra uždėtas, o pirma buvo su akmenimis išbrukavoti tie. Tai tos gatvės 
ir miesto aikštė buvo išbrukavota. Ir vežė... Tas smėlis ten buvo vėl 
turbūt išvežtas, kad ten tokios didelės duobės buvo, va, iš ten turbūt. 
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Ir čia buvo, pas malūną ir ten buvo, vežė žmonės, ir anais laikais 
jokių 
mašinų nebuvo, vežė su rateliais, su vienu arkliu. Žmonės mieste turėjo 
ir ratukus anie, ir arkliais vesdavo, va tai tokie ūkininkai. Jie 
turėjo 
žemę dirbti, nevažiavo tokie, katrie norėjo uždirbti, jie. Tai anie 
važiavo ir uždirbo anie. Su vienu arkliu, su ratukais veždavo. Aš 
matydavau, aš tai mačiau, kaip ir tą miestą brukavo, kaip tuos žmones 
vežė, nu, tas žemes su ratais, su vienu arkliu. 
 
Kl.: Jūs kai nuvažiavot į tą žudynių vietą, jau prie tos šaudymo 
vietos, 
kur buvo moterys, vaikai, seniai sušaudyti, ką jūs ten radot? Griovį 
radot? 
 
Ats.: Nu, viskas buvo lygiai sulyginta, buvo apkasta. Matai, tokis, 
tokios kalvos buvo ten, tokis. Net ir nelygi žemė buvo, tebuvo, nelygi 
žemė tebuvo, bet tokios kalvos ten buvo didelis. Iš to kalno ten ėmė tą 
smėlį. Nu, ir kai mes nuvažiuojam čionai, ten gatvė yra šita, ten yra 
ir 
parašiutai. Ten specialiai lenta yra padėta, kad čia yra, čia, nu. 
 
Kl.: Tai čia jau moterų yra, taip? 
 
Ats.: Nu, moterų kapai, žydų moterų kapai čia toj vietoj. Važiuoja, 
atvažiavo iš visur, iš Vilniaus, iš visur, katrie žydai yra. Iš visur 
atvažiavo, didelei daug atvažiuoja. 
 
Kl.: Po kelių dienų jūs ten nuvažiavot? 
 
Ats.: Ar mes, ar aš ten nuvažiavau po kokių dviejų dienu, nuvažiavau. 
Jau buvo viskas jau, jau buvo, nu, buvo jau. Matai, anie ne iškart 
išvedė, anie vieną naktį, vieną vakarą išvedė, kitą vakarą išvedė, 
neužkasti. Kokius penkis kartus anie vežė ten. 
 
Kl.: Iš tos šiulės, reiškia, išveždavo vakare, sušaudydavo. 
 
Ats.: Nu, nu. 
 
Kl.: Kitą vakarą kitus veždavo. 
 
Ats.: Nu, nu, taip buvo, kitą vakarą kitus. Iš vakaro anie veždavo, ne 
iš vieno karto. Bet kad jau niekas jau ten... Pabaigė, aš negalėjau... 
Aš negalėjau, aš bijojau ir jau kaip jau padengė, po to tada mes, aš su 
tokia, viena tokia drauge nuvažiavom su dviračiais pažiūrėti ten. Ir 
atradom tuos paliktus marškiniukus dvejus, dar dabar akyse tebestovi. 
Tie dveji baltinukai tų mažų vaikų, nu. 
 
12:30 
 
Kl.: Tai, ponia, tai jeigu jūs kiekvieną dieną nueidavot į tą šiulę, ar 
ne? 
 
Ats.: Nu. 
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Kl.: Tai jūs matydavot, kad jų vis mažiau ir mažiau, ar ne? 
 
Ats.: Matydavau, jau to nebėra, to nebėra jau, matydavau. Anos 
sakydavo, 
išvedė, išvedė. Kiek aš anoms sakiau, kad "jūs bėkit, jūs bėkit", va. 
Nu, nebėgo, nebėgo. Kiek aš anų prašiau, kiek apkabinusi prašiau tų, 
kitų mergaičių. Ir prašiau tų rabino mergelių, kad sakau, "bėkit", 
sakau. Nu, "kur išbėgsim, mamos, nebėgsim, sako, mes negalim, sako, 
išbėgti, negalim mamos palikti. Kad mirsim, visos iš karto mirsim". 
"Bėkit, sakau, aš jums padėsiu, jūs bėkit, sakau, aš jums padėsiu". 
Niekaip aš negalėjau atkalbėti, neatkalbėjau, vat. Ir tokie paliko. Aš, 
kad aš turėčiau kojas, kad mane paimtų šitie, aš turėjau dešimt metų, 
kad anie būtų tokie visi, aš tikrai pabėgčiau, nu, išbėgčiau. Jos sau 
sėdi ir nori šitaip išbėgti, anos sau nebėga, ir viskas, anos. Nu, 
jergau tu mano, visi, visi žmonės taip sakydavo, kad "jūs bėkit, jūs 
bėkit", nu, va, matai. Tokie anie vieningi buvo, kad "žūsime, visi 
žūsime", vieningi čia buvo anie. 
 
13:45 
 
Kl.: Ponia, o kas liko jau paskutiniai toj šiulėj, prieš tą paskutinį 
šaudymą kas liko paskutiniai? 
 
Ats.: Nu, dabar dar liko, liko. Buvo dar daug tada likę, kad ėjo 
varyti, 
kikius penkis sykius anie varė. Dar buvo likę, aš kožną dieną ten 
nueidavau. Nu, kad buvo, nu, dar buvo likę kokį ar penkiasdešimt, ar 
keturiasdešimt ten buvo paskutinę dieną jau belikę, nu. Kiek ten 
valgyti, nebevalgė anie ten, jau, žinai, kaip iš to pergyvenimo, nu. 
Kitas ir badavo, kitas, ar girdi, ai, ten visko, baisūs dalykai buvo. 
Nu, baisūs dalykai buvo. Ir, nu, jau ta, kur viena badavo ar septynias 
dienas, ar girdi, nevalgo nieko, atsisakė ir vandenį gerti, ir anos tą 
patį darė, ar girdi. Daugiau anos vaikus maitino, dar kad. Nunešu 
valgyti, tie vaikai, žinai, alkani, norėjo valgyti. Anos pačios badavo, 
jau badavo. 
 
Kl.: Ką tie vaikai veikdavo? Ar žaisdavo jie ką nors? 
 
Ats.: Nu, žaisdavo, bėgiodavo tie vaikai, žinokit. Atnešdavom mes 
tenais 
kibirėlių kokių nors, kur kas kokių, kas kur turėjo tiems vaikams. Anie 
bėgiodavo, žaisdavo tie vaikai, žaisdavo. Nu, ir ten tos motinos 
paguldydavo ant savo paltelių ar kur, pokaičio ar ko. Suguldydavo 
našlaičius ant nakties ir miegodavo vaikai, va. Buvo, buvo, liūdni 
laikai buvo, va tokie. O bet Hitleris išliko gyvas. 
 
15:27 
 
Kl.: Kodėl? 
 
Ats.: Ot, išliko. Ar norit, aš tuojau paskaitysiu jums laikraštį. 
 
Kl.: Paskiau, ponia, biškį. Aš noriu dar, aš noriu, paskutinį dalyką 
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noriu. Dabar papasakokit viską, ką jūs girdėjot iš žmonių, kaip moteris 
ir vaikus šaudė. Jūs sakot, kad pasakodavo žmonės, jūs nematėt, bet 
girdėjot, ar ne? 
 
Ats.: Girdėjau. Nu, sako, šaudydavo ir mušdavo, šaudydavo. Anie patys 
pasisakydavo, kad ir vokiečių buvo, anie imdavo ir mušdavo, ir 
šaudydavo, viską. Vaikus paimdavo už kojos, sakė, į pušį ten numušdavo, 
sakė. Anie ten pasakodavo. 
 
Kl.: Ir vokiečiai taip darė? 
 
Ats.: Nu, nežinau aš tą, negirdėjau. Vokiečiai daugiau su ginklu, su 
ginklu daugiau. Anie turėjo tuos automatus. Anie vat sustabdys ar kur 
anie, iš karto, va, o kitas gi ten nešaus iš karto, kitas gyvas paliks 
tenai gi, ar girdi, kas anuos ten... Kad aš bijojau, net bijojau eiti, 
aš nemačiau. Ten pasakodavo žmonės, kad kitas ir gyvas paliko, 
nenušaudavo. Nu, jau katras nepataikė ar kur, ar kur į petį, ar kur, 
tada gyvas paliko kitas, anie. O į duobę įlipo, ar girdi, tie 
tereikėjo. 
Žmonės buvo išbadėję, išvargę, anie ir nemirė iš to pergyvenimo, taip 
galėjo būti, kiek aš supratau ir dabar suprantu. 
 
Kl.: Tai čia tuos dalykus pasakodavo tie patys žudikai. 
 
Ats.: Taip, taip. 
 
Kl.: Ar baltabandžiai pasakodavo? 
 
Ats.: Taip, taip, baltabandžiai. Ten anie matydavo, anie patys nežudė, 
tik anie buvo tokie ar keturi, ar tokie, specialiai tokie jau buvo ir 
vokiečiai buvo, vat. Tie baltabandžiai, anie, matai, sargyboj buvo, 
anie 
aplinkui. Čia tų baltabandžių, nežinau, kiek ten galėjo būti, kokį ir 
kokį penki ar šeši buvo, nu. 
 
17:18 
 
Kl.: Tai paskui jūs girdėdavot, kaip jie tą viską pasakodavo? 
 
Ats.: Nu, nu, mes girdėdavom, girdėdavom. Nu, žmonės vienam kai 
pasakys, 
tai tuojau pat ir paskleis, visi girdėjom. Visiems papasakojo vienas 
nuo 
kito žmonės. 
 
Kl.: Ponia, o jiems nebūdavo gėda pasakoti vat, kad jie tokius dalykus 
darė? 
 
Ats.: Nu, nu, nebūdavo gėda. Nu, kaip nebus gėda jiems sakyti, jergau, 
nu, su tokiu gailesčiu mes pasakodavom vienas kitam, su gailesčiu. 
Kokie 
žmonės ir kokie tie vokiečiai, kokie žmonės ir kokia ta valstybė, mes 
norėjom sakyti, kokia! Nu, ar nėra Dievo, ar nieko nėra tokius 
nedorėlius, ar girdi, iš karto gi perkūnas nuspirtų, kiek anie 
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nuspirdavo... Ir anksčiau žmones perkūnėlis! Sakydavom mes su tokiu 
gailesčiu, pasakodavom vienam ir kitam. Ne su džiaugsmu, ne su 
džiaugsmu. Niekas nesidžiaugė, visi žmonės gailėjosi. Ir kiek čia buvo, 
kiek čia aplinkui, kad iš kaimų kiek vežė, kiek padėjo, kiek maitino 
žmonės, ir visi iš gailesčio nešėm valgyti. Visi iš gailesčio. 
 
18:30 
 
Kl.: Ponia, dar noriu paklausti. Vat tarp tų žudikų gi buvo toks, čia 
žmonės pasakojo, Pauliukas, ar girdėjot? 
 
Ats.: Kas? 
 
Kl.: Pauliukas, Pauliukas. 
 
Ats.: Paulius. Pauliukas, kad aš tos pavardės nebeatsimenu, nežinau, 
rasi lyg girdėtas tas Paulius, lyg girdėtas. 
 
Kl.: Ar pažinojot jūs jį? 
 
Ats.: Aš nepažinojau, nepažinojau. Aš tik tepažinojau du, Girtą 
pažinojau ir va tą, va tą, kaip anas buvo tas, kur nuvežė į Šiaulius 
aną 
ir kalėjimą aną sušaudė, kaip anas. 
 
Kl.: Jonušas, ne. 
 
Ats.: Ką? Kaip? 
 
Kl.: O Girtas, reiškia, buvo. Girtas, čia pavardė Girto? 
 
Ats.: Girtas pavardė, pavardė Girtas, Juozas Girtas. Anas seniai miręs 
jau yra, ano gyvo nebėra, nu, va. 
 
Kl.: Kur anas gyveno? 
 
Ats.: Anas gyveno ten, nu, kaip yra koks kilometras, anas. Ten toks, 
tokia gatvelė, ten vat kaip įvažiuoji į ten, ta gatvelė, ten anas 
gyveno. O tas, aš sakiau, kaip aš taip greitai pamirštų, kaip anas, nu, 
Jašinskis, Jašinskis Vladas, va tas, tas netoli čia gyveno, šitą. Čia 
šitą, už krautuvės čia buvo ar pirmas, ar antras namelis čia, čia tas, 
čia netoli yra. Anas bendravo, anas augo, kartu su žydais augo jis, čia 
pat netoli jis. Čia pat šitą visur, visur buvo, čia lietuvių nebuvo nei 
vieno. Čia Skuodo gatvė, čia vienoj pusėj, antroj pusėj, visur, visas 
miestelis buvo - žydai vien gyveno, nu. Anie buvo, anie tokie buvo. 
Anie 
veždavo iš Klaipėdos, turėjo arklius, ar girdi, veždavo maistą iš 
Klaipėdos, ar girdi, į krautuves. 
 
20:19 
 
Kl.: Tai tas Jašinskis kokį gal piktumą ant jų turėjo, ant žydų? 
 
Ats.: Neturėjo nieko, kad daug bendravo su tais žydais. Anas toks, anas 
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matai.. Turėjo tėvai du vaikus ir anie didelę buvo išlepinti ir anie, 
nu, dirbo, ką norėjo. Anas jaunas būdamas pradėjo rūkyti, pradėjo 
pijokauti ir anas buvo didelis girtuoklis. 
 
Kl.: Ar žiaurus buvo jisai? 
 
Ats.: Ką? 
 
Kl.: Žiaurus buvo jisai? 
 
Ats.: Anas pirma buvo žiaurus, tik kad buvo girtuoklis. Kaip pradėjo 
mušti tuos žydus, ar čia būdavo, nu, koks čia vakarėlis, koks būdavo 
čia, čia tokie, tokie čia ant pieninės aukšto būdavo, pasikeldavom mes, 
nu, vakarėlį pasikeldavom, nu. Orkestras buvo toks jau, eidavom į tuos 
šokius mes su tuo Jašinskiu. Ateis vesti šokti, mes visos pabėgsim ten, 
tos visos mergaitės jaunos, ir neina šokti. 
 
Kl.: Tai kodėl bėgot nuo jo? 
 
Ats.: Nu, kam anas ėjo žydus mušti. Mes bijojom ano, oi. Prigėręs 
būdavo, cigaretės, toks aukštas buvo, gražus vyras buvo. Bet buvo, kad 
mums buvo, mes bijojom, žydmušis, žydus mušė, kad anas galėjo gi kubiku 
(?) užmušti. Vieną, vat tada vieną istoriją papasakosiu. Ak, Kveleriai, 
tie Kveleriai, kur aš sakiau, ir tas smaugė, kur, o tas Jašinskis. Anie 
buvo, tie Kveleriai buvo labai turtingi, anie ir aukso turėjo, visko 
turėjo. Anie buvo išvažiavę čia į kaimą, anie buvo pasidėję savo didelę 
daug daiktų. Buvo pasidėję ir turėjo, mergaitę turėjo anie, daugiau 
turėjo tų vaikų, bet viena buvo didelei graži, buvo geltoni plaukai 
anos. 
 
Kl.: Gal vardą prisimenat? 
 
Ats.: Esterkė buvo, prisimenu ir vardą. Čia pat netoli čia ta, dabar 
ant 
to namo yra pastatytas geltonas toks namas, ant to namo, kur anie ten 
gyveno. Čia šitam miesto vidury po dešinės rankos toks geltonas 
nudažytas namas ten. Kad anie persistatė tą namą, anie čia gyveno. Anie 
turėjo savo namą, tas namas gražus buvo, bet ten paskiau buvau nuėjus. 
Vienas perka, kitas perka tą namą, nu, vat kad aš ten, aš ten. Ir 
nuvažiavo, pas tokį Petrauskį buvo čia pasidėję kaime savo visus 
drabužius, viską, kiek ten anie turėjo. Ten anie buvo, žinai, ir anie 
labai turtingi buvo, ir tas, ir tas Jašinskis nuvažiavo. Ak, pasiėmė, 
anas pasiėmė iš šiūlės tą mergaitę, pasiėmė anas tą, va tą Esterkę. 
Pasiėmė ir sakė, "aš nuvažiuosiu ir tave paleisiu, tik atiduok man 
savo, 
savo turtą". Ir tai motinai prižadėjo... Ten turėjo aukso daug, ten 
buvo 
pasidėjus. Ir anas nuvažiavo pas tą Petrauskį, ir anas... 
 
Kl.: Į kokį kaimą? 
 
Ats.: Čia į Žvirgždinius, nu, jau užsirašykit, Žvirgždiniai, 
Žvirgždiniai. Ir ten ir anas paėmė tą auksą, ir vienas važiavo su 
dviračiu, užsidėjęs tą Esterkę ant dviračio ir čia koks, nu, pusantro 
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kilometro čia miškelyje. Miškelis buvo kaip patarnauka, buvo, parsiveža 
anas. Anas aną išprievartavo, nušovė ir tą apkasė anas su kiminais ir 
aną paliko. Sužinojom, ir anas pats nuvažiavo, apkasė su kiminais. Buvo 
vasaros laike, šilta buvo. Mes nuvažiavom ten, čia pat buvo, antroj 
pusėj tokie žmonės gyveno, Pakalniškiai ten, ir anie iškasė duobę ten, 
kur anie, kur ana buvo pakasta. Žinai, juk bijojom kur nuvežti, kur 
nunešti, bijojom. Iškasė duobę ir mes buvom tokį kapelį padirbę, nu, va 
matai, su gėlelėm. Ir ten tam miške buvo labai daug mėlynių, mes buvom 
nuėję uogauti, ar girdi, ir tada mes buvom ant to žydų kapelio. Mes 
buvom nuėję padėti gėlelių. Čia daug kas buvo nunešę gėlelių padėti ant 
tos mergelės. 
 
Kl.: Ar surastumėte tą vietą? 
 
Ats.: Ne, ne, aš jau po tiek metų jau aš nebesuradau. Aš ėjau ano 
ieškoti, ėjau ieškoti, nebesuradau aš tenai, ėjau. 
 
Kl.: Tai jūs matėt tą Esterkę nušautą? 
 
Ats.: Nemačiau, nemačiau. 
 
Kl.: Tiktai kapelį matėt. 
 
Ats.: Tiktai tą kapelį mačiau. Ten buvo anie pakasę, Pakalniškiai, ten 
tą Esterkę. Kapelį mes taisėm ir anie taisė, žmonės. Mes ten, mes sakom 
jau, juk kad rasi, paskiau iškasė aną, kaip parėjo rusai, rasi paskiau 
iškasė aną, aš nežinau jau. Žinai, apsivedžiau, ar girdi, ir vaikai, 
viskas buvo, jau nenuėjau aš ten jau ant to kapelio. Kai jauna buvau, 
būdavo, nueinam su mergaitėmis, nunešam gėlių, padedam ant to kapelio, 
kapelis buvo pataisytas. Paskiau nebeliko to kapelio, nebežinau aš kaip 
ten susilygino jau, ar ne. 
 
Kl.: Susilygino, nu, nu. 
 
Ats.: Čia šitą vat, kaip užėjo vokietis, kaip čia, čia kokie du 
kilometrai šita Salantų gatvė kur yra, du kilometrai ar trys 
kilometrai, 
kaip užėjo ir ten, ten vokiečiai nušovė, du lenkus nušovė. Anie 
nusivežė 
ten toli, toli tie vokiečiai, du lenkus nušovė. 
 
26:02 
 
Kl.: Tai čia darbėniškius lenkus? 
 
Ats.: Ne, ne, anie buvo pabėgę. Juk kai karas ėjo su vokiečiais, juk 
lenkų kiek daug čia buvo pabėgusių, Darbėnuose buvo daug lenkų. Anie 
čia 
sužinojo, kad tie lenkų nekentė, juk vokiečiai nekentė lenkų. Buvo 
atbėgę tie lenkai, ėmė anuos ir nušovė. Ir mes ten ganydavom karves ir 
ten mes, mes taisydavom kapelius, ir kai karvės prieidavo prie tų 
kapelių, kur du lenkai ar trys buvo lenkai sušaudyti, nu, ir ten 
baubdavo tos karvės, tiesiog baubdavo, kai prie tų kapelių prieidavo. 
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Kl.: Jautė ??? 
 
Ats.: Nu, jautė gyvulys, nu, tu pagalvok. Ir prie pat kelio buvo 
iškastos duobės, ėjo ten kaimynai, iškasė ir palaidojo vokiečių 
laikais, 
nu. Mes ten ganydavom tuos, kad ten daug tų karvių. Tokie buvo aptvarai 
padaryti, ganėm miške tas karves ir eidavom taisyti kapelius. Kai aš 
pamačiau, vieną vakarą atvažiavom su vaikais, aš norėjau vaikams 
parodyti, bet jau nebebuvo, viskas buvo susilyginę, nebebuvo. 
 
Kl.: Ponia, dar apie tą Juozą Girtą papasakokit. Ką jisai prieš karą 
darė, ar jisai su žydais ką nors turėjo, kokių reikalų? 
 
Ats.: Anas pats buvo toks, nu, darbininkas. Tėvas ėjo prie 
geležinkelio, 
dirbo, tėvai gerai gyveno, turėjo žemės biškį. Anas tai nieko nedirbo, 
anas buvo toks chuliganėlis, ar girdi. Durs, durs... Nebūtų ėjęs, ar 
girdi, nebūtų ėjęs, ar girdi, eis tenai gi, ne. Ir mano broliai tokio 
pat amžiaus buvo, bet nei vienas nėjo. 
 
Kl.: Ar siūlė jam eiti, kvietė? 
 
Ats.: Ką? 
 
Kl.: Kvietė jūsų brolius? 
 
Ats.: Ne, ne, kas tau, nekvietė, anie nežinojo, kur ten. Anas pats, 
matyt, nuėjo ten prie tų baltabandžių. Anas buvo baltabandis. 
 
27:51 
 
Kl.: Tas Girtas, ar ne? 
 
Ats.: Nu, baltabandis buvo, nu. Ir tėvai kokie tikintys buvo! Tėvas tas 
prie geležinkelio ėjo. Žinai, Smetonos laikais kas darbą turėjo, gerai 
gyveno. 
 
Kl.: Tas Girtas ir stovėjo sargyboj, saugodavo tuos žydus. 
 
Ats.: Nu, ir mušdavo anas. 
 
Kl.: Ir matėt kaip mušė? 
 
Ats.: Aš nemačiau, kas tau, aš nebuvau nei nuėjus, nemačiau. Bet anas 
ten pasakojo žmonėms, kad anas mušdavo, nu. Ir vat, ir tuo kartu 
vokiečiai davė degtinės aniems, aniems ten susirinkusiems, o čia nebuvo 
degtinės nupirkti, samagono niekas nevirė, negalėjo. Vat anuos 
prigirdė, 
visus girtus, visi girti buvo. Negirtas nepadarysi nieko. 
 
Kl.: Ponia, ar buvo žmonės, kurie matė kaip mušė žydus? 
 
Ats.: Ne, ne, nebuvo nei vieno, tik tie baltabandžiai tenai, o taip 
nebuvo nei vienas, nei vienas. Kas tau eis, ale... 
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Kl.: Patys baltabandžiai pasakojo. 
 
Ats.: Nu, patys baltabandžiai pasakodavo. 
 
Kl.: Ir jūs girdėdavot kaip jie pasakodavo? 
 
Ats.: Aš negirdėjau, bet aš nuo žmonių girdėjau, aš negirdėjau. Aš anų 
bijojau, bijojau. Ir paskiau buvo, aš kaip nunešiau valgyti ten į tą 
šiūlę ir ten saugojo tie baltabandžiai, bet buvo ir vokiečiai, buvo ir 
vokiečių tų. Musiet, nepasitikėjo tais baltabandžiais, kad nepaleistų, 
kaip sako. Ir aš atėjau, ir man, ir man... Vokietis buvo sargyboj. 
Matai, paleisdav... Ir aš nuėjau šerti, jau pamaitinau tas, tas savo 
pažįstamas, tuos, ir aš jau mislinu, aš jau atsimenu. Ir manęs 
nebeišleido, "raus", ir viskas, prie tų žydų. 
 
29:38 
 
Kl.: Būk su žydais. 
 
Ats.: Su žydais būk. Ir aš kokią pusę dienos išbuvau. 
 
Kl.: Tai kas paleido jumis? 
 
Ats.: Baltabandis paleido. Aš nežinau, koks anas yra, aš nebeatsimenu, 
bet tas baltabandis pažino, kad aš ne žydelka. Anas ant manęs sako, nu, 
ką tu, sako, nu, sakau, čia mane vokietis ėmė ir pristūmė, sakau, "mane 
pristūmė, sakau, ir aš stoviu". Ir aš galvojau, aš pati turėjau 
galvoseną ten tokią: jei mane paleido jau, ar girdi, prie tų žydų 
privarys ten mane. Aš... Kada šaudyti, aš, nu, pabėgsiu vis tiek, aš 
tokią mintį turėjau, aš mįslijau, aš pabėgsiu, man tai kas, aš nebūsiu 
ten prie anų, nu. Aš jau nebūsiu kaip, kad aš joms liepiau, kad jūs 
bėkit, bėkit, anos nebėgo, aš tokią mintį turėjau, nu. Paskiau kaip 
atėjo tas baltabandis, tas vokietis nuėjo, nu, sako, kaip tu pripuolei, 
priėjai. Nu, vat sakau, nu, ką daryti, privarė vokietis ir aš turiu 
būti. Nu, ir tada jie man sako, "bėk tik šarpiai namo". Bet aš ir taip 
nebijojau, aš ir taip. Nešiau valgyti ir visko aniems, aš nebuvau, aš 
nebuvau didelę per daug baugšti, aš jau nebijojau. Jau prie tų rusų 
šitą, kai rusai užėjo, anie jau, nu, bijojo jau, bijojo jau ten jau, 
bijojo. Jau ten norės žmogų ten... Mūsų tvarte mūsų tėvelis turėjo dvi 
karves ir buvo išvarytos, rusų laikais... Tas karves išvarė iš to 
tvarto 
ir ten rinko tuos šaulius. Lietuvos laikais šauliai buvo, ir ten atvežė 
daug, pilną tvartą privarė tų šailių. Nu, ir ta mama jau mūsų išvirė 
valgyti, o tie rusai čekistai saugojo. Ir mamai liepė išvirti valgyti, 
mama bijojo ten, žinot, tam žmogui, aš tuojau įsilipsiu į kibirą ir 
nešiu tiems pavalgyti, tiems žmonėms, o tie rusai neleisdavo. Nu, kitas 
ten jau ir protingas buvo, kas saugodavo, tie čekistai. 
 
Kl.: Tai juos paskui į Sibirą tuos išvežė rusus, ar ne, tuos šaulius 
visus? 
 
Ats.: Išvežė, išvežė. 
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Kl.: Į Sibirą išvežė. 
 
Ats.: Į Kareliją visus išvežė. 
 
Kl.: Į Kareliją, lagerius tuos visus išvežė. 
 
Ats.: Nu, nu, į lagerius visus. 
 
Kl.: Ponia, aš noriu jūsų paklausti, vat tas vat Girtas. Jau kai visos 
žydelkos buvo sušaudytos, ar jisai čia vaikščiodavo po Darbėnus? 
 
Ats.: Ne, vokiečių laikais anas senelis vaikščiodavo, bet anas tuojau 
gavo džiovą ir anas mirė. Anas susirgo džiova. 
 
31:58 
 
Kl.: Tai jis vyresnis buvo už tą, tą Jašinskį vyresnis? 
 
Ats.: Ne, nebuvo vyresnis. 
 
Kl.: Vienų metų. 
 
Ats.: Vienų metų buvo. 
 
Kl.: Į šokius ateidavo Girtas? 
 
Ats.: O tas neidavo į šokius, anas buvo, sirgo, anas buvo... Kaip anas 
ten, matyt, pergyveno ir anas gavo džiovą, su džiova mirė anas. O ten 
kaip anam pasivaideno tam sklepe, kur anas ten jau tą Kvelerienę 
susmaugė, tada anas, musiet, ten anas pradėjo sirgti. Taip pradėjo 
sirgti, jau anam pasivaideno, jau rasi ir teisingai buvo, rasi ten. Juk 
ten gal koks stebuklas buvo, rasi aną ir užsmaugė ten. Nu, kas ten 
pasakys, ar girdi, anas taip sakė. 
 
Kl.: Tai čia tam Girtui pasivaideno, jo? 
 
Ats.: Nu, nu, tam Girtam pasivaideno. 
 
Kl.: Nu, žmonės su juo šnekėdavosi? 
 
Ats.: Šnekėdavosi, šnekėdavosi. 
 
Kl.: Ar nebijojo žmonės su juo kalbėti? 
 
Ats.: Nu, kad kas anuos žino, nebijojo turbūt. Aš jau pačiam miestely 
va 
ten toliau buvau. Aš jau šitam šone gyvenau, o anas ten toliau gyveno, 
aš jau į šiaurę, anas jau ten į pietus ten toliau, kokį pora kilometrų 
toliau gyveno nuo mūsų. Aš jau nesusitikdavau su anuo. Taip kada praeis 
mieste, matydavau aną, pažinojau. Ėjom kartu į mokyklą mes. 
 
33:16 
 
Kl.: Ką jisai dirbo po žydų jau išmušimo? 
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Ats.: Nieko anas nedirbo, anas sirgo jau. Po žydų išmušimo susirgo, 
susirgo jau anas vokiečių laikais anas ir mirė, sirgo. 
 
4 kasetė 
 
Techninis pokalbis 
 
Kl.: Ponia, dabar jūs papasakokit vat, kur jūs atbėgot tą dieną kai 
šaudė vyrus? 
 
Ats.: Atbėgau aš į kapus. 
 
Kl.: Parodykit, ponia, kur tie kapai dabar čia yra? 
 
Ats.: Nu, šitą va, ten kampe buvo, čia nebuvo. Buvo laukymė, čia buvo, 
čia nebuvo čia ne miškas šitas buvo, čia buvo laukymė. 
 
Kl.: Gerai, ponia, palaukit, palaukit. 
 
Ats.: Mes nuo čia matėm. 
 
Kl.: Ponia, dar kartą labai atsiprašom. Reiškia, labai prašom parodyti, 
vat tą dieną kai šaudė žydus, kaip jūs sužinojot, kad šaudo vyrus? 
 
Ats.: Nu, papasakojo žmonės, katrie atvažiavo. Aš būdavau atvažiavus į 
miestą, buvau atėjus į miestelį ir... Su dviračiu atvažiavom, 
atvažiavom 
čia. Buvo daug žmonių čia, ten kertėje, kampe tame, ir čia nebuvo 
apžėlę. 
 
1:45 
 
Kl.: Nu, ir ką jūs darėt kai jūs sužinojot, ką jūs darėt? 
 
Ats.: Aš, atėjom čia, bijojom bevažiuoti. Į kapus, į tą kampą užėjom ir 
žiūrėjom čia. 
 
Kl.: Parodykit, iš kur jūs žiūrėjot, ponia. 
 
Ats.: Nu, iš tų, iš tų kapų va, iš to kampo. Tas kampas matyti, tas 
kampas ten, o čia nebuvo. Čia nebuvo tų krūmų, čia nebuvo tų medžių, 
čia 
galėjai didelę aiškiai matyti. Nu, vat. Ir šitą vat, anuos buvo suguldę 
į tą vietą, anie buvo atsisėdę, žinot. Švento Petro dieną tas buvo kaip 
anuos šaudė, aš tą... Dvidešimt devinto birželio, švento Petro dieną 
anie sušaudė tuos, vat. Ir šitą, ir šitą atvedė, va ten tas medis, ten 
tokia kalvelė, iš tos kalvelės ten anuos atvedė čia šitą, vat. Nu, ir 
ten pasodino anuos, o čia šitą atvedė, čia buvo tokia didelė duobė, bet 
aš kaip žinau, kad duobė. Čia jau tie medžiai užaugę, čia nebuvo tų 
medžių, čia buvo didelė duobė iškasta, va. Nu, ir anuos čia pat šaudė, 
čia buvo duobė ir anie krito į tą duobę, o paskiau atvedė tuos žmones, 
suvarė čia ir anuos apkasė. Aš tų, kada anuos kasė, kada anuos, aš 
nemačiau, bet kai šaudė. Šitą, šitą vat, čia netoli čia buvo ir anuos 
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šitą vat čia varė, atvarė ten ant to, kur ten tas paminklas ten toj 
kalvelėj ir čia anie krito visi. Čia šitą visur, čia pilna didelė duobė 
čia buvo. Ir sako, kad du šimtus va ten, čia parašyta ant paminklo, tai 
mažai tų buvo, sakė, du šimtai buvo. Čia atskirai senieji. 
 
Kl.: Kiek jūs laiko, ponia, maždaug žiūrėjot, buvot ten tam pastate? 
 
Ats.: Nu, mes, aš žiūrėjau pakol pabaigė. Pabaigė šaudyti anuos, 
atvarė, 
dabar du kariškius. Tuos rusus atvarė dabar čia šitą. Aš, matėm, kad 
čia 
tie su rusų uniforma buvo, o tie žydai buvo, nu, civiliai apsirengę 
su... Apsivilkę su kostiumėliais buvo, nu, vat. Ir anie čia visi, visi 
anie žuvo čia. 
 
3:48 
 
Kl.: Ir su kostiumėliais juos ir sušaudė? 
 
Ats.: Sušaudė su kostiumėliais, niekas nerengė. Mes matėm, kad anuos 
čia 
atvedė ne plikus, nenurengtus atvedė čia anuos ir sušaudė. Ir sušaudė 
šitą va, čia šitą, iš čia. Iš čia šitą anuos ir šaudė, šitą, iš tos 
pusės, va. Čia nematėm su kokiais, nu, kaip anie, kariškas tas. 
 
Kl.: Šautuvai? 
 
Ats.: Nu, kaip, kur į frontą eiti, iš tokių. 
 
Kl.: Ar automatais? 
 
Ats.: Automatais tokiais. Tokiais, nu, kariškais tais automatais, 
žinai, 
serijas taip leido, leido ir anie krito. Matėm, kaip anie krito, matėm, 
kaip krito. 
 
Kl.: Po kiek juos privesdavo prie duobės? 
 
Ats.: Nu, ar po šešis, ar po kiek, aš nebeatsimenu, ar po šešis, ar po 
penkis privesdavo prie duobės. 
 
Kl.: Privesdavo prie duobės. 
 
Ats.: Nu. 
 
Kl.: Ir ką tada jiems sakydavo daryti, ką jiems liepdavo daryti? 
 
Ats.: Nu, kad aš negirdėjau. Aš taip toli, kiek čia eiti, kokie trys 
šimtai metrų čia yra, mes net negirdėjom. Nu, ir vat. 
 
4:45 
 
Kl.: Ką nors sakydavo prie duobės? 
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Ats.: Nu, šitą vat, čia šitą, anuos ten sustatydavo, va ten, čia šitą 
vat. Atvesdavo, čia tokia didelė duobė buvo, į tą duobę įvarydavo čia 
anuos ir iššaudydavo tie vokiečiai. Ar trys, ar keturi vokiečiai ten, 
aš 
nebeatsimenu taip, nebežinau. 
 
Kl.: Ponia, dabar sakykit, ar juos statydavo ant duobės krašto, ar į 
duobę žmyn? 
 
Ats.: Į duobę, į duobę įdėdavo, į duobę čia. Čia daug, čia ddaug yra, 
čia buvo didelė duobė, va šitą. Matai, buvo matyti ten šitą, kur tokia 
kalvelė, čia anuos apkasė. 
 
Kl.: Tai liepdavo jiems gyviems lipti į duobę? 
 
Ats.: Nu, nu. 
 
Kl.: O šaudydavo paskui kaip? 
 
Ats.: Nu, su ta šitą sušaudo, su ta serija. Mes girdėjom tuos, daug ten 
tų šautuvų, kad šaudė anuos. Aš girdėjau, žinai. Vis tiek, ar 
septyniolikos, ar aštuoniolikos ten kiek aš, ar devyniolikos, nu, kiek 
aš dvidešimt, rodos, pirmų metų buvau, to amžiaus. 
 
Kl.: Tai dvidešimties metų buvot. 
 
Ats.: Ar dvidešimties, aš nebeatsimenu to, kiek čia jau, 
apskaičiuokite. 
Nu, nu. Ir čia buvo, nebuvo tų medžių šitą, buvo viskas be krūmelių, 
dar 
be krūmelių. Viską galėjai matyti iš tų, iš tų kapų ten. O dabar per 
šešiasdešimt metų per tą sykį priaugo visokių. Ten nebuvo, ten buvo, 
čistas laukas bivo, ir pušęlių nebuvo tų visų. Mes matėm. 
 
Kl.: Tai dabar šitie šaudytojai, kaip jie šaudydavo? Nuo viršaus 
šaudydavo į apačią, šaudydavo? 
 
Ats.: Kad nemačiau, tiktai girdėjau kulkas, tas serijas girdėjom, ir 
viskas. Ir šūvius girdėjom, nu, va čia. Ten buvo švento Petro diena, 
tas 
jau. 
 
Kl.: Ponia, tai čia visą laiką tas kelias ir buvo? 
 
Ats.: Visą laiką tas kelias buvo. 
 
Kl.: Nu, tai jeigu čia prie pat kelio šaudė, tai čia kas nors keliu 
važiuodavo? 
 
Ats.: Nu, važiuodavo, nu, kas. Tada mašinų nebuvo, nebuvo nei vienos 
mašinos juk čia. 
 
Kl.: Nu, su arkliu, su vežimu, su dviračiu. 
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Ats.: Su arkliu, su vežimu važiavo. Tas buvo švento Petro dieną, šventė 
buvo, buvo bažnyčioj buvo mišios, vat. Per mišias anie ir šaudė čia, 
per 
mišias. 
 
6:51 
 
Kl.: Per mišias šaudė. 
 
Ats.: Nu, Aš atvažiavau, nuėjau į mišias. Atvažiavau su dviračiu, aš 
ėjau į mišias, sako, žydus, sako, šaudo čia, sako, pas malūną. Nu, mes 
sakom, važiuojam ten. Pamatėm čia tuos kareivius su... Esesininkus, 
tuos 
vokiečius. Mes pabūgom, jau gali ir mums, žinot, kur čia gali žinoti 
tuos vokiečius. Anie šaudė kas tik pakliuvo. 
 
Kl.: Tai kas važiuodavo ar eidavo keliu, tai tų nestabdydavo? Galėjo 
praeiti pro šalį. 
 
Ats.: Niekas. Kiek anie čia truko, ar pusę, ar kokią valandą ten, o 
paskiau niekas nebuvo. Va, kad mes būtume atvažiavę ir likę čia, bet 
mes 
bijojom. Gerai, kad nevažiavom, būtų ir mumis nuvedę kartu su rusais, 
kaip du nuvedė čia taip. Tuos, kaip sako, belaisvius, va, ir sušaudė 
tuos ruselius nuvedę. 
 
Kl.: O tuos ruselius iš pradžių sušaudė ar paskutinius? 
 
Ats.: Paskutinius nušovė tuos ruselius. 
 
Kl.: Paskutinius. 
 
Ats.: Kiek mes matėm šitų, žinai, ir kariavo. Buvau, ir aš buvau 
šventėj, ir viską, čia su uniforma tuos ruselius privarė. Anie norėjo į 
belaisvius atiduoti, vat. Anie, matai, į belaisvę neėmė, ar girdi, anie 
ėmė ir sušaudė su tais žydais kartu. 
 
8:11 
 
Kl.: POnia, dabar sakykit prašau, vat žydai sėdėjo ten toliau. 
 
Ats.: Čia šitą, čia žydai sėdėjo va ten, kur tas šermukšnis toks, ten 
tas, va toj vietoj. 
 
Kl.: Kur šermukšnis? 
 
Ats.: Toj vietoj. 
 
Kl.: Labai arti. 
 
Ats.: Arti, arti jie buvo. Ir aš sakau, kad galėjo anie bėgti. 
 
Kl.: O jų niekas nesaugojo? 
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Ats.: Vokietis vienas saugojo. 
 
Kl.: Vienas vokietis. 
 
Ats.: Nu, ir va čia buvo, čia trys šaudė, buvo keturi vokiečiai iš 
viso. 
Anie galėjo puikiausiai pabėgti. Ta šventė buvo, čia miškelis, kokie 
čia 
miškai dideli šitą, o tie bėgę, būtų anie išsigelbėję. Anie nebėgo, 
kokie anie buvo, aš nežinau, aš... Kad anie negalėjo išbėgti, kokie 
anie 
buvo. Anie gal negalėjo pabėgti, anie buvo kaip apmirę žmonės, žinai, 
kaip yra. 
 
Kl.: Ponia, sakykit, o kai juos jau atskirdavo, vesdavo prie duobės, ar 
jie prašydavo kaip nors, kad pasigailėtų jų, ar?.. 
 
Ats.: Nu, kad aš negirdėjau. Aš taip toli, iš trijų šimtų metrų, aš 
negalėjau girdėti. 
 
Kl.: Ar priešinosi? Gal priešinosi kas nors ten? 
 
Ats.: Nu, kad kas ten žino, mes to nežinom. Čia vokiečiai vieni 
darbavosi, mes tai nieko nematėm, nežinom. 
 
9:16 
 
Kl.: O baltabandžiai tie čia buvo? 
 
Ats.: Nebuvo nei vieno baltabandžio. Vieni, vieni vokiečiai buvo, 
nebuvo 
nei vieno baltabandžio, va. 
 
Kl.: Nu, ir paskiau kaip paskutinius sušaudė, ką jie tada darė? 
 
Ats.: Anie apėjo, vokiečiai, motociklai ar mašina, kas čia buvo, ir 
nuvažiavo, aš nebeatsimenu. Anie turėjo, anie turėjo, vokiečiai, ir 
motociklų, ir mašinų turėjo, žinot, kariuomenė kaip buvo vokiečių. 
 
Kl.: Kas užkasė tą kapą? 
 
Ats.: Čia varė žmones. Aš nebeatsimenu, kokie tie žmonės buvo. Anie jau 
nebegyvi, gyvų jau nėra. Kad čia varė žmones, ir žmonės užkasė, va. Čia 
tų namelių nebuvo, čia tiktai malūnas vienas buvo. Ir malūnas nedirbo, 
sekmadienis buvo, čia niekas nematė. Bet paskiau, kai anie buvo 
sušaudyti, gulėjo, tai žmonės jau kasė ir matė, nu. 
 
Kl.: Tai dvidešimt devinto, tai čia buvo lygiai savaitė praėjus nuo 
karo 
pradžios. 
 
Ats.: Taip, taip. 
 
Kl.: Dvidešimt antro karas prasidėjo, sekmadienį. 
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10:21 
 
Ats.: Nu, nu. Taip aš atsimenu, kad švento Petro dieną sušaudė anuos, 
va. Ir žmonės buvo bažnyčioj, aptverta, aš atėjau į sodą dabar, kad aš, 
nu kaip, su kuo, neprisimenu, nuo bažnyčios, su dviračiu važiuodavau. 
Atvažiavau su dviračiu, į bažnyčią važiavau, ir sako, "žydus šaudo". 
Nu, 
ir ten dabar kelios tos mergaitės, dar žmonių, sakom einam į kapus. Mes 
ketinom čia važiuoti, bet paskiau einam, kad čia esesininkai yra, tie 
vokiečiai. Mes bijojom, nevažiavom. Mes ten pasidėjom dviračius ir 
įėjom 
į tuos kapus, kad galėtum pasikavoti, kad mūsų nematytų jau. Kai jau 
šaudė, vedė, mes biškį pasikėlėm ten, kur ten tą ir šitą. Nu, vat ir 
mes 
matėm iš čia, viską matėm. 
 
11:03 
 
Kl.: Čia per kokią valandą juos sušaudė. 
 
Ats.: Taip, taip ir buvo, daug ten nešaudė, ne, ne. Šneka, reiškia, 
anie 
ne, ne. 
 
Kl.: O kai tie vokiečiai nuvažiavo, nepriėjot arčiau prie duobės 
pasižiūrėti? 
 
Ats.: Ar paskiau? 
 
Kl.: Taip. 
 
Ats.: Mes bijojom, nėjom. Mes tiktai galvojom, kad dar anie šaudys, mes 
ne, ėjom ir nuvažiavom į namus, anie... 
 
Kl.: Jie nuvažiavo, po to ir jūs nuvažiavot. 
 
Ats.: Nu, nu, mes bijojom, mes nėjom niekur, nes vokiečiai, žinai, 
kaip... 
 
Kl.: Tai dabar tas, tas paminklas ir teisingoj vietoj stovi? 
 
Ats.: Teisingoj vietoj stovi, teisingoj. Čia visur buvo, čia tokia 
didelė duobė buvo. Teisingoj vietoj stovi, va. Čia visir, čia šitą, čia 
visur yra, kiek čia yra tų žydų, visur yra. Šitą sukasė, ten sukasė, 
tokį kapelį padarė visiems aniems, nu, vat. 
 
Kl.: O kol nepastatė to paminklo, tai užkasė, užlygino tą kapą, kas čia 
buvo? 
 
Ats.: Čia nieko nebuvo. 
 
Kl.: O žmonės pažymėjo kaip nors tą vietą? 
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Ats.: Nu, kad ne, ne[ymėjo, nieko nedarė. 
 
Kl.: Kauburėlį kokį. 
 
Ats.: Šitas kauburėlis, va ten matyti kauburėlis, kauburėlį buvo padarę 
anie ten tą. Čia kauburėlį buvo padarę. Iš kraštų, čia žemę ėmė iš 
kraštų, ten dabar pila, ten buvo žemės kur pilti, iš kraštų. 
 
Kl.: O mums paskui dar yra tekę būti prie to kapo. Čia žmonės paskui 
gėlių atnešdavo ar ko. Puošdavo tą kapą? 
 
Ats.: Nu, puošdavo, puošdavo. 
 
Kl.: O kaip? 
 
Ats.: Žmonės nešdavo gėlių, nešdavo. Nešdavo gėlių, pasodindavo, žmonės 
su žydais visi sugyveno, visi mylėjo ir anie nešdavo, būdavo, ir ten, 
kur mes buvom nuvažiavę ten, prie tų žydelkų, ir ten gėlių nešdavo, 
buvo 
ten, buvo. Bet kad mes nerasdavom ten, nerasdavom ką ieškoti, aš 
nebežinau. 
 
Kl.: Ir nebuvo paminklo, vis tiek žmonės ateidavo, vis tiek padėdavo 
gėlių? 
 
Ats.: Nu, nu, gėlių padėdavo, padėdavo. 
 
13:06 
 
Kl.: Stop. Viskas. 
 
Filmuojamas paminklas iki 14:45 
_ 
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