
 
Interview with Jovita Benetiene 
 
Kl.: Va, ponia, tai dabar pirmiausiai prašysim pasakyti savo vardą, 
pavardę ir abidvi pavardes, ir tą, ir mergautinę. 
 
Ats.: Aha. Va dabar pasakyti. 
 
Kl.: Dabar pasakykite. 
 
Ats.: Tai dabar ir pasakyti. 
 
Kl.: Taip, taip. 
 
Ats.: Tai gerai. Jovita Benetienė, mergytė. 
 
Kl.: O kelintais metais gimėt? 
 
Ats.: Trisdešimtais balandžio devynioliktą. 
 
KL.: Ir kur gimėt ir gyvenot? 
 
Ats.: Gyvenau ten Vaineikių gatvėje ir ten gyvenau ir, neprisimenu 
kokiais metais, mes ten... Gyvenau... Ten mes buvom pirma pas močiutę 
buvom. Ten ūkininkai buvo tokie, tai tėvai statėsi namą. Tėvas buvo 
stalius, statybininkas šešto rango. 
 
Kl.: Tai šitą namą irgi turbūt pastatė pats tėvas? 
 
Ats.: Jis pats, tėvas pastatė šitą namą. 
 
Kl.: Tai jis šitą vietą nusipirko. 
 
Ats.: Tai kaip mes namą pasistatėm, ir ta parvažiavo pas mus, ta, 
sakiau, šita Marijampolskaitė. Marijampolskaitė buvo žydė. 
 
Kl.: Marijampolskaitė. 
 
Ats.: Taip. 
 
Kl.: Kas jinai buvo tokia? 
 
Ats.: Nežinau, kodėl mes taip... Marijampolskaitė gydytoja buvo, pas 
mus 
ji dirbo. 
 
Kl.: Ji pas jumis dirbo? 
 
Ats.: Pusę namo jinai turėjo, pusę namo mes gyvenom. 
 
Kl.: Ai, tai jinai ten žmones gydė jūsų name. 
 
Ats.: Aha, gydė, gydė. 
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Kl.: Tokį kabinetą turėjo. 
 
2:24 
 
Ats.: Kabinetą turėjo, taip. Ir paskiau po jos, kaip ją, jinai, paskui 
jinai pasislėpė, pasislėpė, tai tada atėjo Kvintai, Kvintus atvedė. 
Irgi 
Kvintai irgi gydytojai, irgi dirbo taip pat, gydė žmones, bet jau 
vargingai. Nu, buvo, nu, jau kažkaip sunkus tas metas toks, tuo tarpu 
buvo. Nu, ir paskiau jie, tie Kvintai, išėjo, bet, man atrodo, kad jie 
buvo jau susitarę su, iš šitos valdžios mūsų kažkokiais žmonėmis, kad 
juos išleido. Išeiti iš namų neišleisdavo, paskiau išleido išeiti. Gi 
ir 
jiems nurodė gatvę, kokia gatve eiti, ir ta gatve išėjo jie ir gyveno 
ten. Jie apsigyveno prie Laukemės jau parapijoje. 
 
Kl.: Prie Laukemės. 
 
Ats.: Taip, nu, vat. 
 
Kl.: Tai čia jau, ar čia jau kai vokiečius išvijo, ar dar prie vokiečių 
Kvintai atėjo pas jus? 
 
Ats.: Nu, kad dar ne, ne. Kvintai atėjo kai išėjo šita, 
Mariampolskaitės 
buvo tik ir tuoj po to viso įvykio, tų pagrindinių tų įvykių ir tada 
Kvintai atėjo. Čia Kvintai ne patys savo noru atėjo, bet juos čia ir, 
jiems davė tą mūsų tą visą tos daktarės Marijampolskaitės tą butą. Ir 
ten prie mūsų apsigyveno jie ir dirbo, ir gydė žmones. 
 
Kl.: Ponia, tai gal dabar nuo pat pradžios ir papasakokit. Kaip vat 
prasidėjo karas, ar jūs taip jautėt, žinojot, kad karas bus ar 
netikėtai 
užgriuvo jus tie vokiečiai? 
 
Ats.: Oi, ne, baisu, baisu, ne. Nežinojom niekas, niekas nežinojom. Tik 
mūsų tėvas buvo išvažiavęs į Kretingą kažkokiais reikalais su dviračiu. 
Tada nebuvo tų mašinėlių ir tų visko nebuvo. Ir jis nuvažiavo ten 
paimti 
pinigus, atlyginimus žmonėms, kurie dirbo geležinkelio stotyje prie 
sandėlių. O ten buvo tos statybinės medžiagos, sandėliai buvo, tai vat. 
Ir tas mūsų tėvas ir tuos sandėlius, dirbo ten ir paskiau ten jau jie 
dirbo, nu, faktiškai dirbo visi. Nu, visi turėjo savo brigadas, nu, ir 
paskiau ir tą rytą, vakare tėvas parvažiavo, naktį iš Kretingos ir 
mamai 
sako, mama, kelkis, sako. Žinok, mes dar nieko apie tą karą nesupratom. 
Tai sako, kelkis ir tuoj bus karas. Jis jau, matot, jisai kentėjo 
Kretingoj. Naktį parvažiavo su dviračiu ir mamai sako, kelkis, ne jau, 
negulkis, riškis patalynes, viską, bus karas, vat. Ir kaip tik ir buvo. 
Penktą valandą ryto metė, jau pradėjo šaudyti iš, nežinau, iš toli, iš 
turbūt, nuo kokių Bajorų, nuo kokių ten, iš kur ten tos patrankos 
šaudė. 
Nu, vat. Ir mes visi bėgom, bėgom visi, visi, ir žydai, ir mes visi 
bėgom visi bendrai, per laukus bėgom. Ir tokia yra upė, čia mūsų ta 
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Darba upė, Darba Darbėnų yra tokia, nu, giliai tokia vaga buvusi labai 
plati, bet sraunus upelis tik jau mažas, siauras upelis. Tai ten visi 
buvom, visi gulėjom ant žemės, bijojom ir atsikelti, atsisėsti. Nu, bet 
paskiau praėjo tie visi, tie visi šaudymai, jau užėjo vokiečiai. Užėjo 
vokiečiai ir visus, tuojau pat ir žydus pradėjo imti ir mūsų taip 
žmones, ir tuos rusų kariškius pradėjo imti. Va taip, ir daugiau nieko 
nežinau. 
 
7:27 
 
Kl.: Nu, ponia, vat prasidedant karui ar jūs jau, ar jūs žinojo, kad 
jau 
čia bus žydams blogai, kad jau juos?.. 
 
Ats.: Niekas nežinojom, ne, nieko. 
 
Kl.: O žydai nežinojo? 
 
Ats.: O žydai, nežinau, gal. Ne, turbūt nežinojo. Turbūt nežinojo 
todėl, 
kad žydai švęsdavo tas šventes, tarybines šventes jie irgi labai šventė 
gražiai. Ir tuojau mergaitės juodais sijonėliais ir baltom bliuskutėm 
su 
kaklaraiščiais, berniukiai irgi taip pat. Ir Vilniuj visi nešė tiems 
kariškiams gėles, nešė visi vaikai, kur kas jau tėvai duoda. 
 
Kl.: Kokiems kariškiams, rusams ar vokiečiams? 
 
Ats.: Rusams, rusams, nu. Nešė tas gėles ir jie visi dainavo. Jau tie 
vaikai, žydų vaikai, mokėjo dainuoti "Rascvietali jablani i grušy" tą 
rusų dainą. 
 
Kl.: Ar tiktai žydų vaikai gėles nešė rusų kareiviams ar ir mūsų 
vaikai, 
lietuviai? 
 
Ats.: Nešė ir lietuviai, ir žydai nešė, visi nešė vaikai. Nu, kur čia, 
visi žino. 
 
Kl.: Bet žydukai geriau jau mokėjo rusiškai kalbėti? 
 
Ats.: Žydai mokėjo gerai kalbėti, vaikai mokėjo ir rusiškai kalbėti. 
 
Kl.: O tai iš kur jie galėjo mokėti, jeigu jie Lietuvoj buvo, užaugo? 
 
Ats.: Vat nežinau, kaip ten buvo, bet jie kalbėjo ir rusiškai. 
 
Kl.: Vat tie Darbėnų žydukai? 
 
Ats.: Jie mokėjo, jau tą dainą mokėjo dainuoti. Ir jie visi dainavo su 
kareiviais. 
 
Kl.: Nu, o kai karas prasidėjo... 
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Ats.: Paskiau nužudė, nu, paskiau nušovė. Reizmanai buvo tokie du 
broliai ir sesuo buvo dar viena. Buvo du broliai ir sesuo, tai jie jau 
smarkiai nukentėjo. Juos atvedė čia į aikštę ir juos, ir jiems davė 
gerti kažko, nežinau, ir paskui ar ten to denatūrato, ar ko davė gerti, 
nežinau, kažko. Ir paskiau bloga jiems buvo, paskiau juos nuvedė, juos 
iškankino, išvargino, jie buvo išsigandę. 
 
10:00 
 
Kl.: Kaip juos kankino? 
 
Ats.: Nu, taip visus kad kankintų, faktiškai nieko, bet va taip. Jie 
buvo tokie inteligentai žmonės tie Reizmanai ir, tie Reizmanai buvo 
inteligentai žmonės. 
 
Kl.: Kas jų tėvai buvo? 
 
Ats.: Jų tėvai irgi. Tėvas buvo kirpėjas, plaukų kirpėjas ir taip 
tiktai, o mama niekur nedirbo, jinai taip. 
 
Kl.: Namų šeimininkė tokia. 
 
Ats.: Namų šeimininkė buvo, o tai paskiau juos... 
 
Kl.: O ten vat kai kankino aikštėj, jūs matėt, kaip juos kankino? 
 
Ats.: Nu, ten ir va davė degančią cigaretę antrą pusę, nu, degančią 
cigaretę į burną dėjo. 
 
Kl.: Tai čia kankino ar vieną Reizmaną, ar abu brolius ir seserį? 
 
Ats.: Du broliai buvo ir sesuo buvo. 
 
Kl.: Ir juos visus tris kankino? 
 
Ats.: Ne, sesuo buvo pabėgusi. Buvo išbėgę tėvas ir motina, jie buvo 
išbėgę į Lenkimus, kad paskiau Lenkimuose juos vėl surado, surado tuos, 
nežinau. Aš vaikas buvau, aš taip tai tiksliai negaliu išpasakoti. 
 
Kl.: Tai kankino tiktai du brolius? 
 
Ats.: Nu, taip, o paskui... 
 
Kl.: Kada čia tas buvo? 
 
Ats.: Tas buvo tuoj ir kaip tiktai buvo tas perversmas, tas. 
 
Kl.: Kaip tiktai vokiečiai atėjo? 
 
Ats.: Kaip vokiečiai atėjo, nu, rusai atėjo, rusai buvo tik atėję. Dar 
nebuvo vokiečiai atėję, po to tuojau pat vokiečiai atėjo. 
 
Kl.: Tai Reismanus, tuos brolius kankino prie rusų ar prie vokiečių? 
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Ats.: Prie rusų. 
 
Kl.: Tai čia rusai kankino juos? 
 
Ats.: Ne, jau turbūt buvo vokiečiai, jau turbūt buvo vokiečiai. Matot, 
aš neprisimenu gerai, jau aš, aš dar maža buvau ir ne... Tiktai vat aš 
prisimenu... 
 
Kl.: Tai tiems broliams davė tą denaturatą gerti? 
 
Ats.: Žinau, tiktai aš atsimenu tą. Buvo vat mūsų toks kunigas, jaunas 
toks Domininkas Kenstavičius. Tai tas kunigas kad pamatė, kad tuos 
Reizmanus juos labai, nu, privargino, jie buvo labai išvargę. Juos 
keliais, ant kelių suklupdė ten Skuodo gatvėje, maždaug ant Salantų, 
Skuodo ten gatvių sankryžoje ir juos... Jie turėjo eiti keliais, abudu 
varė keliais. Žmonės visi bėgo žiūrėti, o padėti nieko negali. 
 
13:03 
 
Kl.: Ir kur juos varė keliais? 
 
Ats.: Kaip varė, ten atvarė į miesto centrą, atvarė. 
 
Kl.: Tai čia toli reikėjo jiems eiti? 
 
Ats.: Jiems toli keliais, rankom, kojom, va taip. 
 
Kl.: Tai kas juos taip varinėjo? 
 
Ats.: Tie, nu, aš nežinau. Žinau, kad buvo kažkoks vienas kariškis 
lietuvis, kad jis duoda su bizūnu per nugarą. 
 
Kl.: Tai čia darbėniškis buvo tas kariškis? 
 
Ats.: Ne, ne darbėniškis, kad iš kažkur kitur, kad aš nežinau, 
nepažinojau. Nežinau aš to žmogaus. 
 
Kl.: O jis vokietis ar lietuvis buvo? 
 
Ats.: Lietuvis, lietuviškai kalbėjo. 
 
Kl.: Ką jisai sakė? 
 
Ats.: Nu, aš neprisimenu ten tų žodžių, kad ten taip, žinot, tokie 
tiktai taip. Tik žinau, kad šaukė, ten visi rėkė, davė su bizūnu per 
nugarą, per užpakalį ir keliais eiti, žmonėms, nu, ateiti toli, juk 
pusę 
kilometro ar daugiau. Ar nebus tiktai čia tas viskas iki čia. 
 
Kl.: Čia abudu tuos brolius ir varė, abudu Reismanus? 
 
Ats.: Aha, taip. 
 
Kl.: O tai už ką juos taip kankino? 
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Ats.: Nu, tiktai, matyt, ten aš nežinau. Nežinau, kodėl. 
 
Kl.: Nu, ir paskui kas buvo, kai jau juos atvarė taip keliais į aikštę? 
 
Ats.: Atvarė, sakau, čia buvo dar tribūna, tebebuvo iš rusų laikų, iš 
rusų vietos buvo laikų. Tai į tą tribūną pastatė juos, jie jau neturėjo 
jėgų, svyravo, jie iš viso negalėjo pastovėti. Tai jiems uždegė 
cigaretes su liepsna ir į burną įkišo. Ir aš tokia vaikas buvau, tik aš 
atsimenu. 
 
Kl.: Tai jūs tą matėt, kaip jiems tas cigaretes sukišo? 
 
Ats.: Aha, mačiau. 
 
Kl.: Tai jie šaukė? 
 
Ats.: Ne, nešaukė, jie jau buvo bejėgiai.Jie buvo labai išvarginti, 
išsigandę ir išvarginti. 
 
Kl.: O primušti buvo? 
 
Ats.: Nu, mušti mušė, mušė su bizūnu. 
 
Kl.: O veidai buvo sumušti, ar ne? 
 
Ats.: Nu, veidai nebuvo sumušti. Veidai nebuvo sumušti, tiktai jie davė 
per nugarą, per užpakalį su to, tokia nagaika, kaip ana vadinasi. 
 
16:06 
 
Kl.: Nu, ir toliau, reiškia, jiems uždėjo ten jau tas, uždegė tuos 
papirosus, ką toliau jiems darė? 
 
Ats.: Kai papirosus uždegė, tada užpylė grankės tos, uždegė tuos ir 
užpylė grankės, nu, to denatūrato. 
 
Kl.: Į burną pripylė. 
 
Ats.: Pripylė, taip. O paskiau juos, aš nežinau jau, mes baisiai, mes 
visi patys bijojo. Tėvai bijojo ir mes visi išvažiavom į... Tėvas 
pakinkė arklį, sudėjo patalynes, ten tokius škurlius ir mes irgi 
palikom 
viską kaip stovim ir tiktai susodino mus vaikus į vežimą, patalynes 
sudėjo ir išvežė į kaimą. Ir vat mes buvom tada jau kaime, mes nieko 
nebežinojom, nematėm. 
 
Kl.: O tą kariškį, kuris jau ten juos mušė, tuos Reizmanus, jūs 
pažinojot? 
 
Ats.: Ne, nepažinojau. Aš vaikas buvau, aš nežinojau. 
 
Kl.: Jūs jo nematėt tas dienas? 
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Ats.: Aš nežinau iš kur jis buvo toks, bet jis buvo ne darbėniškis. 
 
Kl.: Su uniforma buvo? 
 
Ats.: Su uniforma. 
 
Kl.: Ar su vokiška, ar su lietuviška buvo? 
 
Ats.: Ne, turbūt lietuviška. 
 
Kl.: Ponia, o ką sakė tas kunigas? Vat jūs sakėt, Kenstavičius. 
 
Ats.: Ai, tas Kenstavičius šaukė. Pats išbalęs, rankas drasko, neišmano 
ką daryti. Jis ten šventoriuje atsistojęs čia ir prie to ten, nu, ir 
barėsi, "gyvuliai jūs, žvėrys jūs, tokie jūs, žvėrys jūs, atstokit nuo 
tų žmonių". Šaukė pats visas išbalęs ir šaukė, kam žudot tuos 
Reizmanus. 
 
18:16 
 
Kl.: O tie neklausė, kankintojai? 
 
Ats.: Ne, ne. Paskiau po to jau biškį jie atsipeikėjo, jau davė 
pailsėti. Jie gulėjo jau, atsigulę, gulėjo, paskiau atvarė kitus, 
senesnius žydus du ir pasodino juos ant tų. Jie, tie žydai, tuos žydus 
paklupdė keturiom eiti ir su keturiom. Pasodino tuos Reismanus ant tų 
žydų ir varė su, irgi su nagaika varė į daboklę. Varė į daboklę ir..., 
bet jau tas pats, jau tas žmogus jau nedavė mušti. 
 
Kl.: Tas kariškis neleido mušti. 
 
Ats.: Bet jis davė savo nagaiką vienam žydukui. 
 
Kl.: Kam tokiam? 
 
Ats.: Vat aš nežinau tos pavardės, nežinau. Mes pažinojom ir tėvą, ir 
viską, bet nežinojom. Tokie laikai tada buvo ir nežinojom. 
 
Kl.: Tai davė nagaiką žydukui. 
 
Ats.: Nei vardo, nei pavardės. Žinojom, kad gyvena už pašto. Mūsų ten, 
kur yra dabar apylinkė, už ten buvo jų namas, kad mes žinojom jų nei 
pavardės, nei nieko. 
 
Kl.: Nu, ir ką. Ir davė jam nagaiką ir ką jam liepė daryti? 
 
Ats.: Liepė mušti dabar tuos seniukus. Tie seniukai turėjo jį nešti, 
tuos Reismanus. Nu, vat. 
 
Kl.: Nu, tai tas žydukas mušė? 
 
Ats.: Ne. Jis mušė, mušė. Jau jis bijojo, jis bijojo, jis jų bijojo, 
jis 
vaikas buvo. Jis toks pats mano amžiaus buvo vaikas. Jis bijojo, jis, 
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liepė ten mušti ir mušė. 
 
Kl.: O tų seniukų pavardes prisimenat? 
 
Ats.: Ne, ne, aš nepažinojau. Aš nepažinojau tų žydų, nežinojau. 
 
Kl.: Ponia, sakykit, ar daug žmonių žiūrėjo tą visą dalyką? 
 
Ats.: Oi, žmonių buvo daug. 
 
Kl.: Daug žmonių. 
 
Ats.: Daug žmonių žiūrėjo, labai daug, visi gailėjo, paskiau... 
 
20:43 
 
Kl.: Visi gailėjo. 
 
Ats.: Paskiau po to, po viso to buvo šiulė. Matot, kad buvo, pirmas 
sviedinys krito į šiulę (= sinagogą). Į šiulę krito sviedinys tuoj, kai 
prasidėjo karas, vat. Ir ten buvo kampas, vienas kampas buvo 
nugriautas. 
Nugriautas tas vienas kampas buvo ir ten, pro tą kampą nešė visi 
valgyti, visi, mes nešdavom, visi, visi. Ten duodavo mama, visi ten 
tokie, žinot, nu, ūkiškus maistus, sūrį ten, sviestą, duoną, lašinius. 
 
Kl.: Lašinių gi negalima žydams valgyti. Imdavo jie? 
 
Ats.: Man rodos, kad valgė jie vis tiek, viską valgė. Nu, ir... O 
paskiau vėliau jau taip apsiprato, apsiramino ir tada jau leisdavo, 
varydavo žydukus. Žydaites, tas mergaites varydavo ir tuos žydukus 
šluoti miestelio. Reikia ar nereikia, bet svarbu, ir kad jau tas 
išniekinimas toks. 
 
Kl.: Ponia, o dar man pasakykit, vat tuos Reismanus kada ten ir kada 
ten 
tą spiritą vertė gerti jau ir tuos papirosus sukišo, paskui vat kada 
tuos seniukus jau mušė, sakot, daug žmonių žiūrėjo. 
 
Ats.: Daug, oi, daug, pilnas miestelis ten. 
 
Kl.: Ar buvo tokių, kurie vat sakė, kad gerai, kad jiems reikia? 
 
Ats.: Ne, ne. 
 
Kl.: Nesijuokė niekas iš jų? 
 
Ats.: Ne. Jūs negalit įsivaizduoti, mes neturėjom jokio skirtumo, tėvai 
ar kas nors su žydais, kad koks skirtumas jau. Visi buvo draugai, visi 
eidavo, čia buvo kiekviena, visas miestelis kai buvo mūsų, tai namas 
prie namo. Tie nameliai tokie nedideli ir čia dar yra, dar tos 
vaistinės 
namas yra čia dar palikęs. Vat ir ten tų žmonių, buvo visi pažįstami 
tie 
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žmonės. Tik ne, kur tau. Darydavo, ir mūsų pačių mama virdavo bulves ir 
bulves išvirdavo tokias nuplautas gerai, bet neluptas ir druskos 
įdėdavo, kad biškį sūromėlio būtų. Ir paskiau rūgštaus pieno ten, ir 
sviesto tokio to arba kastinio tokio, pieno rūgštaus, saldaus pieno 
nešdavom mes patys, nešdavom. Visi vaikams įduodavo ir nešdavom visi 
per 
tą kampą, tą tuščią kampą nešdavom ten maistą. 
 
23:40 
 
Kl.: Ir jūs nešėt? 
 
Ats.: Nešėm visi, visi nešėm. Jau tada jau nesakydavo nieko, nieko 
nesakė, jau buvo taip jau apsiraminę lietuviai, tie visi. Bet sargyba 
vis tiek buvo, buvo ten. Bet ta sargyba tokia buvo, kad nieko nesakė, 
nesakydavo vaikams nieko. Jau "vaikai galit nešti ką norit", jau. 
 
Kl.: Kas ten tokie saugojo juos? 
 
Ats.: Čia, aš nežinau, baltaraiščiai tie, baltaraiščiai. 
 
Kl.: Darbėniškiai? 
 
Ats.: Darbėniškiai. 
 
Kl.: O vokiečių ten būdavo prie tos apsaugos? 
 
Ats.: Ne, nebuvo. Vokiečiai nesikišo, nesikišo, už tai taip jau ir 
išėjo, nu. 
 
Kl.: Darbėniškiai... 
 
Ats.: Vokiečiai ką padarė. Vokiečiai padarė, iššaudė vyrus žydus, 
iššaudė, čia vat va Palangos gatvėj yra už mūsų kapinės. Už mūsų 
kapinės, po kairės rankos, bet toliau biškį yra ten yra paminklas 
pastatytas. Yra pastatytas paminklas, ten vyrus šaudė, šaudė vyrus. 
 
Kl.: Ar jūs matėt kaip šaudė? 
 
Ats.: Ne. Iš kur mes matysim, mes bijojom patys. Mes bėgom kaip žiurkės 
nuo katės, visi tik slapstėmės, kad mūsų neiššaudytų. 
 
Kl.: Tai, o iš kur, ponia, žinot, kad ten vokiečiai šaudė, gal ten tie 
darbėniškiai? 
 
Ats.: Oi, matėsi, kaip buvo. Mano mama naktį sapnavo, kad tėvą, kad 
tėvas sako, mūsų tėvas, sako, mano mama, nu, vienu žodžiu jau mane 
nušovė, o mama sako... Nu, mane nušovė... O mama, kad tik sako, aš 
girdėjau, kad buvo šūviai vakare jau, vakare, saulė jau buvo 
nusileidusi. Ir mama tą vakarą nėjo, bijojo eiti žiūrėti ten į stotį, o 
tas tėvas išbuvo išėjęs, išbėgęs žiūrėti tuos savo visus instrumentus. 
Buvo visus ten išsivežęs instrumentus savo. Jis buvo stalius ir 
statybininkas. Nu, ir mama tą naktį, visą naktį nemiegojo ir nėjo. Buvo 
tokia Milašienė, tokia, ji mokėjo vokiškai kalbėti. Nu, ji buvo, iš 
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Klaipėdos atvažiavę ir mokėjo kalbėti, ir su ta mama išėjo žiūrėti jau 
ten ir ten paskui nuėjo į stotį, ten geležinkelio stotį. Ir 
geležinkelio 
stotyje jai pasakė, kad yra nušautas tėvas ir dar vienas jo draugas. 
Nu, 
vat. Ir tada mama baisiai išsigando, kad gali nušauti ir jas, ir jos, 
anos sako, mes tik greitai, greitai bėgom namo, kad mūsų nenušautų. 
Vokiečiai nušovė ten tuos, tėvą nušovė vokiečiai. 
 
27:16 
 
Kl.: Tai tėvą kartu su žydais nušovė? 
 
Ats.: Ne, su žydais ne. Dar nešaudė žydų tada, žydus šaudė po to, po 
tos 
dienos, po tos nakties, kaip čia tas, po to frontas kaip ėjo, bet ir... 
Ir tada mama be jo parbėgo ir mama jau, parbėgo verkdama, kad jau 
nebėra tėvo. Ir paskiau neleisdavo, davė, niekur, nu, dar taip ten 
plačiau labai vaikščioti, tai davė leidimą paimti tėvo karstą, nu, 
lavoną ir leido palaidoti. Be to, reikėjo gauti iš klebono leidimą, iš 
klebono leidimą. 
 
Kl.: Iš to Kenstavičiaus? 
 
Ats.: Aha. Ne, Kenstavičius buvo kunigas, tas buvo, o klebonas yra 
vyresnis. Nu, tai tas klebonas tada ėjo čia į vaistinę, kur yra mūsų 
vaistinė, ir čia dabar bankas yra, tai ten buvo tas apsistojęs štabas 
vokiečių. Ir ten klebonas nuėjo į štabą. Jis mokėjo gerai vokiškai 
kalbėti ir tada leido, gavo klebonas leidimą, kad leistų mums tėvą 
palaidoti. Nu, vat ir mes tada palaidojom tėvą. 
 
Kl.: Tai kodė, už ką tėvą vokiečiai nušovė? 
 
Ats.: Nei už ką, nei už ką. Už tai, kad ėjo savo instrumentų žiūrėti. 
Tuos visus, visus tuos, savo visas tas priemones, kur reikia dirbti. 
 
Kl.: O vokiečiai žygiavo tuo metu. 
 
Ats.: O vokiečiai žygiavo tuo metu. 
 
Kl.: Nu, o tuos žydus kaip sušaudė, jau vyrus pirmuosius? 
 
Ats.: Nu, tai tą patį vat dabar aš ir norėjau sakyti. Kai mama grįžo, 
jau grįžo iš stoties jau sužinojusi, kad tėvas yra nušautas ir jos 
abidvi labai greitai, anos bėgo paryčiais namo. Čia Palangos gatve bėgo 
ir sako, Palangos gatve bėgom ir dabar matom, kad yra tos tranšėjos jau 
padarytos, jau dvi tos duobės. Ir dabar mama sako, čia prie mūsų 
kapinių, netoli toj vietoj kur jau susidūrėm, sako, visus žydus vyrus, 
visus, visus vyrus surinko, visus ir visus tuos vyrus ten šaudė, nu. 
Kiti dar, ir buvo tokių, kur pabėgo dar, pabėgo, dar buvo tokių, bet 
labai mažai. O tuos vyrus visus sušaudė. Tiktai mama sako, aš, mes 
einam, mes einam priešais tuos, žydų tas... Ta virtinė... Jau ėjo 
vokiečių. Ėjo vokiečiai ir buvo... Nu, vokiečiai ėjo visi iš šonų 
visur. Vokiečiai šaudė tuos žydus. Nu, ir tada mama sako, Motkis, aš 
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atsimenu tą Motkį, toks aukštas vyras buvo, ateidavo pas mus. Tai tas 
Motkis sako, sudie, Darginiene, sudie, daugiau mes nesusitiksim, nu. 
Tada buvo tėvas mano Dargis. 
 
31:15 
 
Kl.: Ir mama matė kaip šaudė tuos vyrus? 
 
Ats.: Mama ne, nematė kaip šaudė. Dar buvo maždaug kokį trys, keturi 
šimtai metrų, dar nueiti ten buvo iki tos... Yra, jūs nematėt, čia yra 
tas paminklas. 
 
Kl.: Mes buvom ten. 
 
Ats.: Va ten, nu, va ten buvo čia nuėjus. 
 
Kl.: Prie kapinių tvora, baigiasi kapinės, reiškia, ten ??? 
 
Ats.: Baigiasi kapinės, prie vat ten, prie to kampo va ten mama ir su 
tuo, dar su tuo Motkiu biškį pakalbėti, tai va atsisveikino. 
 
Kl.: Bet kai šaudė, mama jau nežiūrėjo? 
 
Ats.: Ne, ne, kur tu, ne. Baisu. 
 
Kl.: O daug ten tų vokiečių buvo, juos saugojo? 
 
Ats.: Vat, aš nežinau, nežinau. Tik žinau, kad sakė, kad dar... Kažkas 
sakė, kad dar buvo sugauti rusai, rusų kariškiai du berniukai, jauni 
berniukai. Tai sakė, kad tuos berniukus irgi nušovė ten pat, į tą pačią 
duobę paguldė. Va taip. 
 
Kl.: Tai kada čia įvyko tas sušaudymas žydų? 
 
Ats.: Kaip? 
 
Kl.: Kada įvyko tas žydų sušaudymas? 
 
Ats.: Įvyko keturiasdešimtais metais, palauk, aš tuos metus bijau 
parašyti, tiksliai nežinau. 
 
Kl.: Tai keturiasdešimtais dar vokiečių nebuvo čia. 
 
Ats.: Dar nebuvo vokiečių. 
 
Kl.: Vokiečiai į Lietuvą atėjo tik keturiasdešimt pirmais metais 
birželio dvidešimt antrą dieną. 
 
Ats.: Dvidešimt antrą dieną. Tai tą pačią dieną tai ir buvo, ta va ta 
data, tai ta ir buvo tiksli diena. Vat ir ta tiksli diena buvo. Ir ką 
aš 
čia norėjau sakyti. 
 
Kl.: Tai dabar, ponia, jūs pasakojot, kaip jūs nešdavot valgyti žydams 

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. 



į 
tą šiulę. 
 
Ats.: Taip, nešdavom. 
 
Kl.: Uždarytiems. 
 
Ats.: Ir nieko nesakydavo, nesakydavo jau tenais. 
 
Kl.: O ten tie vyrai dar buvo, žydai, ar jau jie buvo sušaudyti? 
 
Ats.: Jau vyrai buvo sušaudyti. 
 
Kl.: Tai kas ten juos sušaudė? 
 
Ats.: Visus tą pačią dieną sušaudė, surinko ir sušaudė, paskiau rabiną. 
Rabinas nušautas, yra rabinas nušautas, ir čia buvo šitam va čia mūsų 
ji 
buvo, šita vat mūsų ligoninė, tas žalias namas šitas ten mūsų, ten jį 
nušovė. Jisai įbėgo į tą namą, čia jau griuvo tas namas, jis niekur 
nebežinojo žmogaus kur nubėgti, jaunas dar žmogus, ir jį nušovė. 
 
34:13 
 
Kl.: Tai jisai bėgo iš tos?.. 
 
Ats.: Jis bėgo iš gatvės, iš kur jis išbėgo... Jis įbėgo į koridorių ir 
koridoriuje jie jį ar pasivijo ar taip susidūrė, ir jį nušovė. Kas jį 
nušovė? 
 
Kl.: Nežinau aš, ar vokiečiai turbūt nušovė, tikriausiai vokiečiai 
tada. 
Kur vokiečiai, tada jau tom pirmom dienom vokiečiai čia visur viską, 
viską ir visur. 
 
Ats.: Tai ką jūs matėt vat iš to nušovimo rabino, jūs matėt gal kaip jį 
nušovė? 
 
Kl.: Oi, ne, aš nemačiau to nušovimo, bet aš tik žinau, kad čia ir 
palaidotas jis yra, jis ir palaidotas. Čia va tas namelis kur yra, tai 
tas namelis, to namelio kieme yra. Yra kieme daržė, yra palaidotas jis 
čia, bet niekas nežino, kur jis dabar yra už tai, kad sakė taip, iškasė 
duobe jam, jį įleido į tą duobę, tą rabiną, ir uždėjo, užpylė biškį 
žemių ir ant viršaus uždėjo akmenį, ir tą akmenį apkasė su žemėm. Nu, 
va, ir jokios žymės, jokios ne. Iš pradžių buvo, buvo ten kokius du, 
tris metus buvo tvorelė, o gal daugiau, buvo padaryta tvorelė, buvo. 
Aptverta su tvorele maždaug žmogaus, žmogaus... tame laikotarpyje... 
 
2 kasetė 
 
Kl.: Va, ponia, o dabar sakykit, tai tuos vyrus žydus sušaudė, o kur 
buvo moterys, vaikai, seniai Darbėnų? 
 
Ats.: Nu, vat šituos, buvo šiulėje. Visus suvarė į šiulę, visi bendrai 

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. 



gyveno šiulėje. 
 
Kl.: Kaip jie ten gyveno, sakykit? 
 
Ats.: Kaip jie ten gyveno, aš ne... Kad ten buvo baltaraiščiai aplinkui 
ir mes negalėjom įeiti pažiūrėti. 
 
1:26 
 
Kl.: O neįleisdavo baltaraiščiai jūsų? 
 
Ats.: Ne, neįleisdavo, ne. Į visų neįleisdavo. 
 
Kl.: Nu, o jeigu valgyti atneši. 
 
Ats.: Valgyti atnešu. Tai jau buvo mano brolis, buvo, nu, ten tokie 
vaikuzai, berniukai tokie, tai jie... Nu, mama duodavo ten to sūrio, 
ten 
mėsos, ten... 
 
Kl.: Lašinių, sakėt. 
 
Ats.: Lašinių ten, paskiau, paskiau dar kas ten, pieno. Pieno kiekvieną 
vakarą veždavo, absoliučiai nešdavo pieno, duonos, sviesto tos nešdavo. 
Paskiau jau ir išleisdavo tas žydaites pas žmones dirbti, dirbti 
darbus, 
ūkiškus darbus. Tai vat visiems išskirstė, ir mums priskyrė dvi 
moteris. 
 
Kl.: Prisimenat pavardes gal? 
 
Ats.: Neprisimenu pavardės, bet akyse man stovi tas jų, nu, jų vaizdas. 
Tas taip iš visos, nu, iš visos, kaip čia fizionomijos ar kaip 
pasakyti. 
Tai jos, kur, mama sako, kur aš dėsiu jas, kur aš jas padėsiu... 
 
Kl.: Kokio amžiaus jos buvo? 
 
Ats.: Nu, jau kokių dvidešimt šešių metų galėjo būti. 
 
Kl.: Tai jaunos merginos. 
 
Ats.: Jaunos moterysa, nu, vat ir... Ir tada mama sako, kur aš jas 
dėsiu. Visiems priskyrė, priskyrė visiems. Visi, kas turi žemių, 
priskyrė žydų mergaites visas ten, moteris dirbti, nu. Bet ten ir 
maitinti duodavo, maitinsim, viską jau viską, ir duodavom ir tą maistą. 
Ir tos mergaitės pas mus, mama uždavė ravėti, daugiau nieko, uždavė... 
Mes, vaikai, keturi vaikai ir tos daržą, ne savo, bet močiutės daržą 
nuravėjom. 
 
3:47 
 
Kl.: Tai jūs ravėjot ir tos? 
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Ats.: Jo, su jom, tai jau, nu, mat, kad buvo priskirtos, jau turėjo 
būti. Nu, tenai tas ravėjimas nesunkus ten, žoleles raustyk ir viskas, 
nu. 
 
Kl.: Kaip jos valgydavo? Ar kartu su jumis, ar atskirai? 
 
Ats.: Kartu valgydavom, visu kartu. 
 
Kl.: Susėsdavot jau kada padarydavo. 
 
Ats.: Susėsdavom visi ir valgom. 
 
Kl.: Ką šnekėdavot? 
 
Ats.: Nu, nieko, aš neprisimenu, nu, šnekėdavom. 
 
Kl.: O kur miegodavo jos? 
 
Ats.: Jos visada šiulėj. 
 
Kl.: Ai, tai vakare jos turėdavo sugrįžti. 
 
Ats.: Sugrįžti į šiulė turėjo. 
 
Kl.: O dieną ateidavo vėl. 
 
Ats.: Dieną ateidavo, taip. 
 
Kl.: Ar su sargyba ateidavo, su apsauga ar pačios? 
 
Ats.: Ne, ateidavo jos su apsauga. Išvesdavo į gatves ir išskirstydavo. 
 
Kl.: Tai visas iš šiulės išvesdavo, reiškia, ir paskui kaip, ir 
varydavo 
per gatves? 
 
Ats.: Ir tas, tos mergaitės, kur buvo pas mus dvi, tai jos ir buvo, 
buvo. Kaip mums paskyrė, tai paskiau visą laiką ir buvo. Ir paskiau dar 
būdavo, kai jau nebus, jau nebebuvo to ravėjimo ten, tai uždavė gatves 
šluoti. Nu, vis tiek toks išniekinimas žmogaus - gatves šluoti. Tai 
šluodavo gatves, o jau mama virdavo bulves. Aš atsimenu, bulves, kad, 
kadangi, kad tas maistas joms būtų šioks toks. Tai iškepdavo lašinukų, 
spirgų tokių, padarydavo tokį, nu, tokią... 
 
5:38 
 
Kl.: Užpilą tokį. 
 
Ats.: Užpilą ir virdavo bulves. Virdavo bulves, nuplauna švariai, 
švariai, nutrina su šepetuku bulves ir sudeda į puodą ir, į didelį 
puodą 
sudeda. Išverda tos bulvės, tas bulves perpjaudavo pusiau. Perpjaudavo 
pusiau ir įberia ten druskos, kad biškį būtų kažkoks stiprumas, skonis 
kad būtų. Nu, ir va taip tik, va ten dar rūgštaus pieno. Vakarais pieną 
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visados nešdavom. Visi, visi žmonės nešdavo šviežią pieną. 
 
Kl.: Tai kaip pranešdavot, jeigu ten saugojo juos? Sakėt, kad saugojo. 
 
Ats.: Ten tas kampas buvo. Tas kampas buvo ir ėjo į Venclovų sodybą, 
įėjo tas kampas taip čia. Ties Venclovų sodyba yra čia tokia, Vaineikių 
gatvėj toj yra toks su skarda apklotas stogas, jau senas stogas, jau 
byra dabar. Tai ten va pro tą, pro tą namą, per to žmogaus daržą ir 
eidavom, nueidavom. Ten mes nunešdavom pavalgyti. 
 
Kl.: Nu, per tą kampą. 
 
Ats.: Taip. 
 
Kl.: Nu, tai, o tie sargybiniai ką sakydavo, kad jūs per tą kampą 
valgyti duodavot? 
 
Ats.: Tai sakė... Jie jau taip neapžiūrėdavo, jau taip griežtai 
nežiūrėdavo, kur čia, nei banditai, nei kas. Tai nežiūrėdavo, jau 
nebežiūrėdavo. Bet paskiau kada jau, kada jau, nežinau, kaip ten buvo, 
kodėl, kada žiemos laike, rudenį, rodos, ar du kartus, ar du, ar tris 
kartus iš eilės ir ten juos... Iškasė tas tranšėjas ir ten juos ne, 
ne... šaudė, nešaudė, muštinai užmušė. Tai baisu. 
 
7:53 
 
Kl.: Ponia, dar noriu pas jus paklausti. Kaip jūs valgyti vat nešdavot, 
reiškia, ar jūs maistą ar paduodavot ar kokiems nors vieniems žydams, 
kas paimdavo, tam ir duodavot? Kaip? 
 
Ats.: Ne, duodavom visiems, nežiūrėdavom. Nežiūrėdavom, kur tu žiūrėsi. 
Buvo tokių senų moterėlių, o kur, ką, niekas nežiūrėjom. Mums svarbu 
buvo, kad mama pasakė, reikia nunešti ir nunešam, atiduodam ir mums jau 
sąžinė rami. 
 
Kl.: Kaip jie ten gyveno toj, toj šiulėj? 
 
Ats.: Vat aš nežinau. 
 
Kl.: Ką jūs matydavot, kai jūs paduodavot? 
 
Ats.: Mes į visų neidavom. Matot, buvo taip tas šiulės kampas buvo toks 
išgriautas su plytomis, su... Plytos ir buvo, raudonos plytos, raudonų 
plytų buvo šiulė, ir buvo tas kampas toks, nu. Iš viso sugriuvę, 
griuvėsiai tokie buvo ir per tuos griuvėsius mes eidavom, nešdavom 
valgyti ten. 
 
Kl.: Tai jūs nematydavot kaip jie ten gyvena toj šiulėj? 
 
Ats.: Ne, nematėm. Mes nematėm už tai, ad buvo aukštai tie griuvėsiai. 
Buvo aukštai tie griuvėsiai. 
 
Kl.: Tai kaip jie paimdavo tą maistą? 
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Ats.: Ir per tuos griuvėsius dar kiti nelabai pasiekdavo, nelabai 
pasiekdavo. Bet buvo brolis mano, paskiau ten mūsų kaimynas buvo toks 
berniukas Jašinskas, ten dar kiti tie berniukai, tai jie paduodavo. 
Jie, 
berniukai lieka berniukais, tiek berniukas, mergaitė mergaite. 
 
Kl.: Tai jie ten, tie žydai, iškeldavo rankas, ar ne? 
 
Ats.: Jie kaip? 
 
Kl.: Kaip jie paimdavo? Reiškia, pakeldavo ranką ir paimdavo. 
 
Ats.: Ne, taip nebuvo, taip labai aukštai nebuvo. Taip labai aukštai 
nebuvo plytos. 
 
Kl.: Nu, o tai, ponia, sakykit, tai vis tiek rūgštų pieną ar ką, tai 
uzboną, reiškia, tai vis tiek jie tuščius indus atiduodavo? 
 
Ats.: Atiduodavo, atiduodavo. Pakeisdavo paskui, nu, pakeisdavo. Jeigu 
tas yra, jau paskiau, tas buvo pieno kandelės tokios, va. Daugiausia su 
pieno kandelėm nešdavom ir šitą pieną, rūgštų pieną nešdavom. Va taip. 
 
10:11 
 
Kl.: Kiek laiko jie išbuvo toj šiulėj uždaryti? 
 
Ats.: Vat, matot, kad aš negaliu prisiminti. Aš negaliu prisiminti 
kiek, 
ar tris kartus va tuos vežė, vedė, naktį tuos žmones ten išmušti juos, 
nužudyti. Tada jau nešaudė, bet mušė. 
 
Kl.: O iš kur, ponia, žinot, kad juos mušė, nešaudė? 
 
Ats.: Nu, ten visi žinojo žmonės. Nes aš tai nemačiau nieko, bet taip 
tikrai buvo. 
 
Kl.: Kaip juos ten mušė? 
 
Ats.: Su pagaliais. Buvo ten vienas toks bernas, nu, paskiau mes labai 
bijojom. Mes buvom labai išsibaidę to viso, to tokio, tokios baisybės 
ir 
mes bijodavom, bijojom. Buvo ten toks vienas Šimkus, toks Bronius buvo, 
ir tas Šimkus Bronius, jis tarnavo pas Noreikus. Ir aš nežinau, kur jis 
dingo paskiau, bet mes, vaikai, ir jis buvo jaunas vaikuzas, kokį 
aštuoniolikos, septyniolikos metų, ir jis turėjo tą, šitą durtuvą. Jis 
su tuo durtuvu perdurdavo. Nu, aš nemačiau, bet taip sakė ten kiti 
vaikuzai, berniukai, kad tas Bronius pasakė, kad jis taip darydavo. 
 
Kl.: Ir ką jis darydavo? 
 
Ats.: Perdurdavo žmogų. Pritrenkia, pirma pritrenkia, o paskiau 
persmeigia. Tai baisu. 
 
12:13 
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Kl.: Tai čia jau jisai taip darė ten, kur jau tas moteris ir vaikus 
žudydavo? 
 
Ats.: Taip, kur moteris ir vaikus žudydavo, o čia žydus, tik vienus 
vyrus. 
 
Kl.: Vyrus... Tai Bronius Šimkus buvo, kas dar buvo tie žudikai? 
 
Ats.: Kad aš tų kitų nežinau, nežinau. Matot, kad aš tų tokių didesnių, 
tokių... Bronius buvo toks vaikuzas dar, o tie kiti jau buvo tokie, nu, 
suaugę vyrai. 
 
Kl.: Vyresni buvo. 
 
Ats.: Rodos, buvo, lygtai buvo, Girtas kažkoks buvo. Tai ten jų buvo 
daug, jau daug buvo, bet mes nežinom. Neprisimenu aš tai tų pavardžių, 
jų nežinau. 
 
Kl.: Kaip sakėt pavardė to žmogaus, kur buvo? 
 
Ats.: O dabar? 
 
Kl.: Vyresnis. 
 
Ats.: Girtas Juozas. 
 
Kl.: Tai jūs jį pažinojot. 
 
Ats.: Nu, jaunas bernas buvo jau, bet bernas jau buvo, ne vaikuzas. 
 
Kl.: Kaip jie galėjo tokie žudikai pasidaryti? O anksčiau jie buvo 
tokie 
žiaurūs? 
 
Ats.: Nebuvo, ne, nebuvo. Aš nežinau, kaip tai buvo, kas tai buvo, 
kodėl 
taip buvo. Aš neturiu supratimo, kad galėjo, kad žmonės gerai sugyveno, 
viskas, ir su tais žydais ir visi ir draugai buvo, draugai. Ir dar mama 
apsiverkė, sako, nu... Jau aš verkiau, aš bijojau pati. Tas, kur 
sakiau, 
Motkis, kad verkti, verkė jisai, verkdamas sako, "sudie, Darginiene, 
jau 
daugiau nesimatysimės". 
 
Kl.: Nu, o vat kaip jie žudydavo, tai čia tie patys žudikai pasakojo ar 
kas nors matė kaip žudydavo iš žmonių? 
 
Ats.: Ne, tiktai pasakojo, mat, nes mes nematėm. 
 
Kl.: O gal ir jūs girdėjot kaip kas nors pasakojo ką nors? 
 
Ats.: Ne, nežinau, nežinau to. Matot, aš dar dešimties metų buvau, bet 
taip aš daug dar atsimenu. 
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Kl.: Gerai atsimenat. Taip tikrai vat koks laikas praėjo. 
 
Ats.: Nu, vat. 
 
Kl.: Tai ten jie žudydavo ir moteris, ir vaikus kartu? 
 
Ats.: Taip, ir moteris. Moterys ir seneliai dar buvo. 
 
Kl.: O kaip vaikus žudydavo? 
 
Ats.: Vat nežinau, nemačiau. Nežinau, negaliu taip žinoti. Tik žinau, 
kad vieną vaikiuką berniuką tas Bronius, tas toks, kas jis toks, 
chuliganas buvo. Sakė, dešimt kartų badžiau tą vaiką ir tas vaikas visą 
laiką šaukė, šaukė, "mama". Taip. 
 
15:49 
 
Kl.: Nu, ponia, o dabar ta jūsų daktarė Marijampolskaitė, kaip su ja 
išėjo? Jūs ją pažinojot, ar jūs ją matydavot toj sinagogoj? 
 
Ats.: Ne, jinai sinagogoj nebuvo. Jinai nebuvo, jinai buvo pasislėpusi. 
Jinai buvo pasislėpusi ir, atrodė, kad jinai tebėra gyva. Kad jinai 
kažkaip ten buvo pasislėpusi mūsų kapinėse, nu, mūsų katalikų kapinėse 
kažkaip. Vat tik to aš nežinau, ar čia svetima kalba yra, aš negaliu 
garantuoti, bet jau sakė, kad jinai pabėgo ir išbėgo per, ar per 
Latviją 
kažkur kitur. Išbėgo į užsienį. 
 
Kl.: Nu, ponia, o dabar sakykit, vat tuos žydus kas slėpė, kas slapstė? 
Ar buvo kas, vat žmonės, kas slapstė tuos žydus apylinkėse jūsų? 
 
Ats.: Ne. Matot, kad visi buvo surinkti ir visi buvo šiulėje. Visi buvo 
šiulėje. Tiktai vat kas buvo, paskiau vežė tuos žmones į kaimus, tuos 
žydus vežė į kaimus. Vežė į kaimus ir ūkininkai ėmė visi, kur turėjo 
pažįstamus tokius žmones. Ir tie mielu noru žydai važiuodavo pas tuos 
ūkininkus, pas ūkininkus dirbti. O tas darbas buvo bulves kasti, ten 
daržus ravėti, tokie darbai buvo tiktai. Nu, vat. 
 
Kl.: Ponia, vat kai tos žudynės vyko, ką kunigas sakė? Per pamokslą 
sakydavo ką nors, kad čia dabar žudynės vyksta. 
 
Ats.: Ai, kunigas viską sakydavo, aš tik nemoku išsakyti. Sakydavo, kad 
žvėrys tokie, kad vienu žodžiu, kad yra tokie žvėrys dabar tie žmonės, 
kad žudo tuos nekaltus žmones. 
 
18:36 
 
Kl.: Tai čia kuris, ar čia tas, tas Bardauskas klebonas sakydavo taip, 
ar Kenstavičius, tas jaunesnis kunigas? Kuris taip sakydavo? 
 
Ats.: Bardauskas, nežinau, klebonas jis buvo, jis viršininkas buvo. Bet 
tas kunigas buvo griežtai nusistatęs prieš tą visą jų tokią tą eigą, 
tą. 
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Kl.: Prieš tas žudynes, prieš tuos kankinimus. 
 
Ats.: Prieš tas žudynes, taip. 
 
Kl.: Kuris, Bardauskas buvo nusistatęs? 
 
Ats.: Ne, ne, Bardauskas, Kenstavičius, tas kunigas, bet jis išvažiavo 
ir paskiau į Vokietiją. Išvažiavo į Australiją, Australijoj ten jis ir 
mirė. 
 
Kl.: Nu, o sakykit, ponia, vat ar jūs matėt, jau paskui kai ten kankino 
tuos Reizmanus ar kitus, matėt, kad kitus žydus kankintų? 
 
Ats.: Ne, nemačiau. 
 
Kl.: Tik Reizmanus. 
 
Ats.: Tik Reizmanus mačiau ir tiktai tuos senelius, tuos senelius. Seni 
suaugę žmonės turėjo nešti tuos Reizmanus ant savo nugaros keturiom, 
keliais ir su rankom. Ir davė, davė dar tokiam berniukui, tam žydukui 
bizūną ir liepė daužti tiems seniems žmonėms, daužti su tuo bizūnu, 
mušti, kai... Mušti, todėl, kad... Čia jau negerai išėjo ta kalba mano. 
 
20:28 
 
Kl.: Gerai, gerai. 
 
Ats.: Nu, vat išėjo. Tai tuos paleido, aš atsimenu, kad atvarė į 
daboklę 
tą, šitą, tuos... 
 
Kl.: Reizmanus. 
 
Ats.: Tai jau nebevedė, nebemušė, nebemušė. Bet paskiau vėl kažkur, 
nežinau, neatsimenu, kažkur ten lygtai surinko kažkokią grupę 
komjaunuolių, komjaunuolių. Bet ten jau ta, buvo vėlesnis laikas ir aš 
neatsimenu, kaip ten buvo. Nieko neatsimenu, ar jie ten buvo kartu, ar 
ne, to negaliu... Aš, žinot, matot, ir tas mano tas amžius toks buvo. 
 
Kl.: Ponia, o sakykit prašau, vat tuos Reizmanus brolius kada nušovė, 
ar 
kartu su visais žydais vyrais, ar atskirai? 
 
Ats.: Ne, ne, tą pačią dieną kada šaudė vyrus. Čia, kur šaudė tą pačią 
dieną, bet nuvedė Reizmanus į žydų kapines. Dabar tos žydų kapinės jau 
nebėra, neišmanyti. Irgi labai daug priaugę pušų, yra tiktai tas, 
aplinkui tvora, bet ten jau kapų aš nemačiau, nebėra. 
 
Kl.: Ir kas juos nušovė? 
 
Ats.: Nežinau, aš nežinau. 
 
Kl.: Bet juos nušovė atskirai? 
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Ats.: Nu, atskirai. 
 
Kl.: Ponia, o dar vat jūs pasakojot, ta žydelkėlė tokia buvo viena, 
Estera. 
 
Ats.: Estera, žydelkelė. 
 
Kl.: Kur sakėt, išprievartavo ją. 
 
Ats.: Ai, tą Esterą išprievartavo. 
 
Kl.: Kaip ten buvo su ja? 
 
Ats.: Su ja to, ten sakė taip. Buvo mūsų vargonininkas, bažnyčios 
varginininkas buvo. Ir tas vargonininkas turėjo ūkį savo kaime ten 
kažkur, čia kažkur prie Šventosios tas kaimas kažkur yra. 
 
Kl.: Gal pavardę žinot vargonininko? 
 
Ats.: Japertas, bet jis yra jau seniai miręs. Nu, vat. Ir jis laikė tą 
mergaitę. Tą Esterą laikė pas save už tai, kad jos, jo dukra Birutė 
kartu su ta Estera į vieną klasę Kretingoj, į gimnaziją, buvo geros 
draugės. Ir jie ten, tie vargonininkai laikė. Visi būtų, viskas buvęs 
gerai, bet, mat, tas Jašinskas sugalvojo, kad reikia, reikia, nu, ir 
nuvažiuoti dar išprievartauti tą mergaitę. Jis nusivežė tą mergaitę į 
kaimą čia kažkur, aš nežinau, kur čia, ar Medeniškiai, ar Medaniškiai, 
ar Medšarkiai, kažkas, kažkoks kaimas yra. Ir ten jis iš jos 
išreikalavo, kad ten buvo tėvai nuvežę savo pinigus. Ir ten 
išreikalavo, 
nu, tuos jau raudonus pinigėlius. Nu, o paskiau čia jisai atvažiavo, 
atvežė, atvežė ją iki Pakalniškių, čia tokie Pakalniškiai gyvena miške 
ten. Ir ten šitam, į mišką nusivedė jisai ten ją ir nušovė. 
 
24:47 
 
Kl.: O iš kur čia vat žino tie? Gal jūs matėt, girdėjot kaip... Ar 
girdėjot šūvį, kaip jisai ją nušovė? 
 
Ats.: Ne, kad tų šūvių būdavo. Tada buvo, buvo tų šūvių visur, niekas 
dėmesio nekreipė. 
 
Kl.: Tai jūs matėt tą mergaitę nušautą? 
 
Ats.: Ne, ne, aš nemačiau, tiktai aš tą va esu, girdėjau tą viską. 
Tiktai ar teisybė, kad paskiau kažkas laidojo ją. 
 
Kl.: Kur ją palaidojo? 
 
Ats.: Matai, aš net nesidomėjau per daugiau, kad dar už tai, kad buvau 
jauna. 
 
Kl.: O jūs pažinojot tą Esterą, tą mergaitę? 
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Ats.: Aš taip, iš matymo pažinojau. Buvo tokia, bet mano amžiaus 
mergaitė, sesuo jos. Jinai, ta Estera, buvo šviesiais plaukais, o ta 
antroji sesuo mano amžiaus buvo juodais plaukeliais. Buvo jų sūnus 
mažas 
vaikelis kokių keturių, penkių metų, ir tą vaikelį pasiėmė mūsų 
vargonininkas, vargonininkas, pročka mūsų. Visi jau pradėjo tą vaiką 
laikyti prie savęs. Nu, bet vis tiek paskiau atėjo ir atėmė tą vaiką. 
 
Kl.: Kas atėjo? 
 
Ats.: Nežinau, kažkas iš tų, iš tų baltaraiščių atėmė tą vaiką, ir tas 
vaikelis žuvo, sušaudė. 
 
26:29 
 
Kl.: Tai čia neišsigelbėjo niekas iš Darbėnų žydų, ar buvo kas 
išsislapstė? 
 
Ats.: Buvo. Jeigu buvo, tai buvo tiktai Mariampolskaitė. 
Mariampolskaitė, Šateliai, paskiau... O jeigu, dar jeigu šitie Kvintai 
galėjo, bet aš to nežinau, negarantuoju. 
 
Kl.: Ar Kvintai žydai buvo? 
 
Ats.: Žydai Kvintai buvo. Žydai, abudu žydai. Dar pas mus, pas mus jie 
buvo. Dar mūsų buvo kieme rąstai sukrauti, ir ten mama su ta Kvintiene 
jau visados sėdėdavo ant tų rąstų. Nu, vis kalbindavo ta mama tą, kad 
"nepergyvenk, gal kaip nors, kas nors gerai, kas nors bus". Bet, matot, 
vis tiek atėjo laikas, atėjo jie ir pasakė, kad "jūs išeikite, išeikite 
iš čia". Pavakary buvo, saulė leidosi ir jie, kaip niekur nieko, išėjo, 
bet čia buvo policijos išleidimas ir jie išėjo į Laukemės gatvę čia, ir 
Laužemės gatve nuėjo iki kaimo, ten iki tokios moters, kuri laikė... 
Buvo ten padaryta, buvo po jos namais ir šitie bunkeriai, ir jitai 
tenai, irgi jie abudu ten buvo. O kaip jie, nežinau, koks jų buvo 
tolesnis gyvenimas, aš nežinau. 
 
28:32 
 
Kl.: Stop. Viskas. 
_ 
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