
Interview with Algirdas Kecorius 
 
Kl.: Gerai. Tai pone, Algirdai, dabar pasakykit savo vardą, pavardę, 
kelintais metais gimėt ir kur gimėt? 
 
Ats.: Algirdas Kecorius, gimiau 1931 metais Pagėgiuose, o nuo 1939 metų 
gyvenu Kretingoje. 
 
Kl.: Sakykit, kaip karas prasidėjo, ar jūs jautėt? Prieš kiek laiko jūs 
žinojot, kad bus karas? 
 
Ats.: Kad karas bus, mes žinojom iš vakaro. Jau tiksliai žinojom ir 
sekančią dieną ketvirtą valandą ryto prasidėjo karas. Rusų kareiviai 
bėgo iš savo bunkerių, kur buvo palikę jie čia, o vokiečiai labai 
lengvai įžygiavo į Kretingą ir užėmė Kretingą. Labai daug belaisvių 
paėmė čia. Įsteigė koncentracijos stovyklą Kretingoje ir prasidėjo po 
to 
ieškojimas kaltininkų visokių, tai yra buvusių komjaunuolių, partijos 
narių ir žydų. Buvo pasakyta visiems susirinkti miesto aikštėje ir kas 
priklausė, reiškia, kokiai partijai, kas komjaunimui priklausė ir kas 
žydai, išeiti į priekį kelis žingsnius. Nu, ir juos visus surinko 
tenais 
ir suvarė į miesto centre esančią aikštę ir juos ten pradėjo varinėti 
ratu aplinkui ir pradėjo mušti juos visus tenai. 
 
2:14 
 
Kl.: Tai jūs matėt va tą? 
 
Kl.: Tą aš mačiau, bet aš iki galo ten nežiūrėjau visko, nemačiau. 
Žinot, toks spektaklis vaikui nelabai buvo irgi prie širdies. Aš iš ten 
pabėgau. 
 
Kl.: Kelintą čia dieną buvo? 
 
Ats.: Tas buvo turbūt kokią, vokiečiai kai užėjo, antrą ar trečią 
dieną. 
Pirmosiomis dienomis, pirmomis dienomis. Nu, o po to, kas nebuvo 
susirinkę į aikštę, pradėjo iš namų žydus... 
 
Kl.: Surinko į aikštę visus Kretingos gyventojus? 
 
Ats.: Vyrus. Buvo liepta sueiti vyrams visiems, visiems vyrams, bet 
suėjo tik dalis, be abejo. Tiktai dalis suėjo. Tuojaus ant visų namų, 
kurie priklausė žydams, buvo irgi priklijuotos tokios etiketės, kad čia 
žydų namas ir maždaug gal trečią ar ketvirtą dieną jie po to pradėjo 
juos visus iš ten rankioti. Žydus visus... Dalis žydų buvo, atrodo, 
pasislėpę sinagogoje, o dalis šiaip buvo, iš viso namuose laikėsi. Nu, 
ir juos tenai surinko visus ir vežė tada į Kvecių miškelį sušaudymui. 
Nes patys žydai netikėjo, kad taip bus, žinoma. Jau praėjo trys, 
keturios dienos, juos visus surinko ir ten vežė šaudyt. Dalį nuvarė 
pėščiomis, o dalį vežė su mašinomis. 
 
Kl.: Jūs dar biškį, kol mes dar nepriėjom prie to, jūs dar papasakokit 
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apie aikštę. Ką jūs ten matėt aikštėj, reiškia, kaip juos ten varinėjo? 
 
Ats.: O aikštėj jiems buvo liepta bėgti aplinkui ratu, šliaužti, 
keliais 
eiti, o šone stovėjo vokiečiai ir juos mušė su pagaliais, ir jau... 
 
Kl.: Uniformuoti? 
 
Ats.: Uniformuoti, taip, uniformuoti. Nu, gal vienas kitas civilis ten 
buvo, bet kas jie tokie buvo, kas ten žino. Kadangi buvo aplinkui tvora 
metaline aptverta tenais, tai vat mes iš tolo tik matėm ir nelabai 
supratom, kas ten vyksta. Vaikai, žinot, toks amžius. Man tada buvo 
kiek, aštuoni ar devyni metai. 
 
4:15 
 
Kl.: Kiek buvo žydų, iš kurių taip tyčiojosi? 
 
Ats.: Ten galėjo būti, nu, gal apie šimtas galėjo būti maždaug. Toks 
būrys buvo, nemažas būrys buvo. Ten buvo ne vien žydai. Ten buvo, ir 
lietuvių buvo, ir žydų, visokių ten buvo. 
 
Kl.: Tai buvo visi, jau kuriuos taip atrinko, reiškia. 
 
Ats.: Pradžiai. Pirmom dienom kuriuos atrinko. Jau jie patys atėjo į 
aikštę, reiškia, ir patys lygiai prisipažino, kad jie ar priklausė 
partijai, komjaunimui arba esi žydas. Tai vat, pirmuosius pagavo , 
pirmoji tokia buvo suruošta egzekucija. 
 
Kl.: Bet žydus ir ne komjaunuolius, ir nepartinius irgi kartu? 
 
Ats.: Visus žydus, visus žydus ten. Kiek ten jų surado pirmom dienom, 
tiek. Tik dalis atėjo aiškiai į tą aikštę, o kiti liko namuose arba 
buvo 
pasikavoję. 
 
Kl.: Nu, jie klausė. Žodžiu, ką jiems liepė, tą jie ir darė? 
 
Ats.: O ką padarysi jau. Reikėjo klausyti, kadangi jėga buvo. 
 
Kl.: Ten neužmušė nei vieno iš tų? 
 
Ats.: Nu, pusiau ten, aš iki galo nemačiau, bet kiek girdėjau 
pasakojant, reiškia, pusiau gyvus juos į mašiną sodino ir paskui vežė 
kažkur tai. O kur juos nuvežė, tai niekas nežino tada. 
 
Kl.: Nu, o ten tų civilių mūsų, tų baltaraiščių kaip būdavo, buvo jie 
ten? 
 
Ats.: Nu, sunku pasakyti. Kad ten pirmosiomis dienomis ten buvo 
baltaraiščių jau. Buvo Kretingoj nemažai jų, bet kiek jų ten dalyvavo, 
tai sunku pasakyti. Kad su raiščiais aš, žinot, ir neprisimenu ar jie 
buvo, ar nebuvo tenais. Gal vienas, kitas ir dalyvavo, be abejo, 
dalyvavo. 
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Kl.: Tai čia buvo toksai pirmas žydų toksai? 
 
Ats.: Pirmas, pirmas. Pirmom dienom pirmas toks jų persekiojimas. 
 
Kl.: Persekiojimas. 
 
Ats.: Taip. 
 
Kl.: Nu, o dabar vat kitas jūsų prisiminimas. 
 
Ats.: Kitas prisiminimas tai buvo Kvecių miškely, kur organizavo žydų 
sušaudymą. Mes parėjom iš miesto ir prie geležinkelio pervažos vokiečių 
sargyba, reiškia, nepraleido nei vieno žmogaus link Palangos, į tą 
pusę. 
Bet mes pasisakėm, kad gyvenam čia tuoj pat netoli už geležinkelio, tai 
mus, vaikus, praleido. Praleido, ir mes pastebėjom, kad ten prie Kvecių 
miškelio kažkoks labai didelis sambūris. Mašinų daug, žmonių daug. Nu, 
vaikams įdomu, smalsu pasižiūrėti, kas ten yra. Tai mes nubėgom taip 
gal 
kokią porą šimtų metrų nuo tos sušaudymo vietos ir pastebėjom, kad ten, 
reiškia, žydai išsodinti prie kelio, dalis. Dalis sėdi mašinose ir juos 
iš tos vietos, kur jie ten buvo susodinti, grupelėmis veda prie Kečių 
miškelio tenais. Nu, ir girdėjosi šūviai. Girdėjosi šūviai, tai mes 
supratom, kad juos tenais šaudo ir mes dingom tada iš tenais. 
 
Kl.: Dabar jūs neprisimenat, kiek jų ten buvo mašinose, kiek sėdėjo toj 
žemėj? 
 
Ats.: Nu, žemėj maždaug jų gal apie kokią penkiasdešimt būdavo 
susodinta 
tenais, o kiti sėdėjo mašinose. Sargybiniai saugojo juos, saugojo. Tai 
vat, pačią pradžią matėm, kad tenais, reiškia, lyg ir šaudo, lyg ir 
kas. 
Šūviai girdėjosi, ir mes bėgom į namus tada jau. Sekantį rytą vėl su 
draugais nubėgom pasižiūrėti, kas ten buvo. Ir pamatėm didžiulę duobę, 
reiškia, užverstą jau, kruviną, kraujo nemažai ant tos, reiškia, 
užverstos duobės. Tai supratom, kad, reiškia, ten buvo sušaudyti jau 
žydai. 
 
Kl.: Tai kraujas buvo ant to smėlio, žemės. 
 
Ats.: Ant žemės. Ten molis buvo toks, tai vat ant to molio buvo matyti 
ir kraujo. Dar matėsi akiniai kai kurių, reiškia, paviršiai numesti. 
Nu, 
atėjo tada kelios žydų moterys, jos ten pradėjo verkti, ir viena 
atpažino, sako, čia mano vyro akiniai. Ir jos pačios sako, matyt, už 
kelių dienų ir mumis sušaudys. Nu, ir jas už kelių dienų pradėjo 
šaudyti, čia mušti, šaudyti žydų kapinėse. Tenais nemažai jų žuvo. Tai 
va toks... Tokie pirmieji pamatymai. Nu, o paskui vėliau truputį tai 
Kretingoj miesto centre prie kapinių, prie kapinių buvo organizuotas 
lyg, reiškia... Paskelbta buvo, kad žydai nužudė kažkokius ten kelis 
žmones, ir buvo padaryta tokia ekspozicija, lyg rėmas su tokiu langu ir 
ten, reiškia, buvo nunerta nuo rankų žmogaus, nu, oda su visais nagais, 
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su viskuo. 
 
Kl.: Tai čia tam rėme buvo? 
 
Ats.: Tam rėme prie pat prūdo. Prie pat prūdo. Ir buvo paskelbta tokia 
versija, kad čia, reiškia, turbūt žydų darbas, komunistų darbas. Ir ten 
buvo, reiškia, lygtai tų nužudytųjų laidojimas tose kapinėse ir tuoj po 
to kas dalyvavo tiktai, kareiviai apsupo, suvarė prie tos daubos ir iš 
sklepo, esančio ten pastato, dabar ten yra ta Švento Antano kolegija, 
iš 
to pastato ir rūsio išvarė tenai gal kokį keturiasdešimšt ar 
penkiasdešimt žydų, gal daugiau truputį. Ir ten toj dauboj juos pradėjo 
varinėti ir mušti. 9:45 
 
Kl.: Gal buvo jums pažįstami tie žydai? 
 
Ats.: Ne, kur ten pažinsi. Kad ten ir pažįstamas būtų buvęs, bet jau 
tie 
žmonės išvarginti, jų neatpažinsi jau. Juos ten aplinkui ratu varinėjo, 
apvarė kelis sykius, įvarė į prūdą tuoj pat. Nuvarė į prūdą, liepė 
pasinerti. Vokietis su švilpuku sušvilpė visiems pasinerti į vandenį. 
Kas nepasineria, tam su akmeniu tuoj pat leidžia į galvą, stengiasi 
pataikyti. Po kelių tokių pasinėrimų vėl visus į tą daubą suvaro. Visi 
turi bėgti, pilvu šliaužti į kalniuką tokį, iš ten atgal ir vėl bėgti 
ir 
taip toliau. 
 
Kl.: Stop, stop. 
 
Ats.: Tai va ten juos varinėjo, varinėjo, paskui jau kas nesugeba 
visiškai paeiti, jau tiek buvo, reiškia, nuvargęs ir primuštas, tai tą 
tuoj pat liepdavo dviem žydams paimti už parankių, priveda prie daubos 
ir sušaudo tenais. Paleidžia porą šūvių vokietis iš pistoleto ir... 
 
Kl.: Reiškia, stovėjo atskiras, reiškia, vokietis tiktai, reiškia, 
šaudymui stovėjo. 
 
Ats.: Taip, ir į kalkių duobę. Tokia šalia buvo kalkių duobė. Į tą 
duobę 
sumesdavo ir ten jau gal kokia dešimt, gal buvo penkiolika, sušaudė, o 
paskui kitus vėl atgal suvarė, ir tada jau sargyba leido visiems 
išsivaikščioti. O naktį, atrodo, iš tos duobės juos išveždavo ir vežė 
ten į Kvecių miškelį, šalia laidojo kažkur tai. Buvo, dalis žydų buvo 
lyg ir pasislėpę sinagogoj toj, rūsyje tenais. Nu, kadangi jie 
neįsileido vokiečių, tai sinagogą padegė ir pradėjo degti visas 
miestas. 
Kadangi miestas buvo pagrindinai medinis čia Kretingoj, tai labai daug 
namų sudegė. Užsidegė ir bažnyčia, reiškia, katalikų, tai ir ta apdegė. 
O sinagoga buvo sudeginta, paskui sugriauta buvo. Dabar jos vietoj yra 
viešbutis pastatytas. Tai va tokie įspūdžiai pirmieji. 
 
11:57 
 
Kl.: Na, o paskui, sakykit, va tie žydų namai, kuriuose anksčiau gyveno 
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žydai, juos užėmė kiti žmonės ar jie tušti stovėjo? Kas ten juose buvo? 
 
Ats.: Nu, nemažai jų sudegė, kadangi buvo mediniai, o mūrinių namų, aš 
nežinau, ar čia žydai turėjo. Medinių namų buvo nedaug palyginus, tai 
visa aikštė išdegė. Visa aikštė sudegė. Buvo, aišku, apsigyveno žmonės 
kai kurie. Matyt, nes po karo nei vieno žydo beveik nebegrįžo čia į 
Kretingą. Vienas, kitas, bet nevietiniai. Nevietiniai grįžo, ir tie 
namai taip arba sunyko, arba sudegė jau, nebeliko nieko iš jų. 
 
Kl.: O žydų daiktai, kažkokie drabužiai, baldai ten... Pardavinėjo 
žmonės ar nešėsi, ar... 
 
Ats.: Nu, tada tuo metu nebuvo tokios mados pardavinėti, bet buvo 
girdėti, kad, reiškia, kurie nešdavosi. Nešdavosi tiesiog nuo sušaudymo 
vietos, reiškia, tuos skudurus, nešdavosi į namus. Bet nedaug tebuvo 
tokių, kurie dalyvavo, reiškia, prie to šaudymo. Nu, kareiviams 
nereikėjo tų rūbų, aišku. 
 
Kl.: Tai čia buvo, reiškia, tie, kurie dalyvavo prie šaudymo? 
 
Ats.: Tie, kurie dalyvavo, o kiek jų buvo, kas ten gali žinoti, kadangi 
juk ten nieko neprileido. Nieko arčiau neprileido ir nelabai vaikas ten 
driso eiti. Galėjo pakliūti kaip kaltininkas. Vengė visi to. Nu, be 
abejo, vietiniai žmonės, matyt, paskui išsinešiojo, kas buvo likę. Nu, 
o 
kadangi čia tokių turtingų nebuvo tų žydų, tai čia nieko ir neturėjo. 
Buvo eiliniai žmogeliai, turėjo savo krautuvėles kažkokias ten. Atrodo, 
verslininkai buvo, kad čia paprasti žmonės buvo. Nebuvo čia jau tokių 
turtuolių ir to turto daug neturėjo jie. 
 
Kl.: Čia Kretingoj daug buvo žydų? 
 
Ats.: Daug buvo, palyginti daug buvo. Visa ta Akmenės gatvė, čia paupy 
žydai gyveno. Nu, ir centre gyveno nemažai jų. Buvo, keli šimtai tai 
tikrai buvo čia jų, gal ir daugiau. Nu, daugiausia tai Darbėnuose jų 
gyveno tenai. Žinau, žydų miestelis vadinosi, bet ir Kretingoj nemažai 
gyveno jų. 
 
Kl.: Dabar sakykit, kai prie šito prūdo tai jūs matėt, kai ten tuos 
žydus varinėjo, kas juos varinėjo? 
 
Ats.: Juos varinėjo vokiečių kareiviai. 
 
Kl.: Keli jie buvo, tie vokiečių kareiviai? 
 
Ats.: Kas ten juos? Dabar atsimink, kiek jų ten buvo. Buvo gal kokie 
šeši ar aštuoni, buvo nemažai jų. 
 
Kl.: Karininkai ar paprasti kareiviai? 
 
Ats.: Paprasti, karininkai tuo neužsiiminėjo, tik vadovavo. Paprasti 
kareiviai ten. Turėjo tokias metrines lazdas ir su tom lazdom per 
nugarą 
mušė. Mušė tol, kol galėjo paeiti, o kai jau nebegalėjo paeiti, sušaudė 
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vietoj. 
 
14:44 
 
Kl.: Tai jau tie, kurie krutėjo, jie krutėjo, kad savo gyvybę 
išgelbėtų? 
 
Ats.: Taip, taip. 
 
Kl.: Už tai, kad jie matė, kas bus su jais. 
 
Ats.: Nu, ir tie keli liko, tai juos atgal suvarė tenais, jau į tą rūsį 
ir kur jie dingo, jau niekas nebežino tada. Matyt, aišku, kad likvidavo 
juos. 
 
Kl.: Kokio amžiaus tie kareiviai buvo? 
 
Ats.: Nu, kareiviai galėjo būti apie dvidešimt penkerių, trisdešimties 
metų tokie, tokie. 
 
Kl.: Jauni tokie vyrai. 
 
Ats.: Jauni, jauni vyrai tie. Jauni vyrai. 
 
Kl.: Nu, o jie jums ką nors šnekėjo, kai jūs žiūrėjot į žmones, 
reiškia? 
 
Ats.: Nieko, kadangi vis tiek atstumas buvo tai, nu, kiek mes stovėjom, 
už kokį penkiasdešimt metrų taip, nieko. Nieko su jais. Ne, jie su 
niekio į kalbas nėjo sau, o tą juodą darbą dirbo ir viskas. 
 
Kl.: O kaip jie žydams pasakydavo, ką jie turi daryti, reiškia? Ten ar 
pasinerti, šliaužti, reiškia, ar dar. 
 
Ats.: Nu, su švilpuku. Vienas vokietis su švilpuku sušvilpdavo, kad 
pasinerti, ir turėdavo pasinerti, kad nesimatytų. O kas jau negalėdavo 
pasinerti, tam su akmeniu leisdavo, mesdavo, kad pataikyt į galvą. 
 
Kl.: O žydai su drabužiais būdavo? 
 
Ats.: Su drabužiais, su drabužiais. 
 
Kl.: Ir vandeny su drabužiais? 
 
Ats.: Su drabužiais, vandeny su drabužiais. Vienu žodžiu žiaurus 
vaizdas 
buvo. Bet kadangi mes, vaikai, tokio amžiaus buvom, mes nelabai 
supratom 
tenai, žinot, nelabai ką supratom. Suaugę tai, žinoma, geriau galėjo 
visa tai suprasti ir pamatyti, o mums tai buvo toktai toks neaiškus 
įspūdis toks žiaurus. Bet kadangi pabėgti nebuvo galima, suvarė, 
reikėjo 
žiūrėti. 
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Kl.: Nebuvo galima pabėgti? 
 
Ats.: Ne. 
 
Kl.: Reiškia, tuos žiūrovus irgi saugojo? 
 
Ats.: Saugojo. Suvarė visus ir reikėjo stovėti ir žiūrėti tą spektaklį 
vadinamą kruvinai. 
 
Kl.: O tai iš kur jus atvarė? Jūs ėjot į kapus? 
 
Ats.: Ten pat kapinės yra. Šalia kapinių tas viskas ir vyko, šalia 
senųjų kapinių. Dauboj tenai, dabar garažai pastatyti tenai tokie yra. 
Vienu žodžiu buvo viskas daroma įtikinti, kad, reiškia, žydai buvo 
didžiausi priešai lietuvių tautos ir iš viso, kad jie turi būti 
sunaikinti. Tai tokia propaganda buvo labai didelė iš vokiečių pusės, 
tokia. Jau kas ir vyko, ar koks namas degė ar kas nors, skaitė, kad čia 
žydai padegė. O iš tikrųjų tai vokiečiai padegė, padegė tuos pastatus 
ir 
sudegė visas miestelis čia. Visas centras sudegė. 
 
17:10 
 
Kl.: O kaip jie tą vitriną pastatė? Va tą, kur, aisieit, kad čia žydų 
aukos, reiškia, tada? Ar jinai ir po to vat atsitikimo, kada juos ten, 
tuos žydus varinėjo, ar ją nuėmė, ar jinai ir liko? 
 
Ats.: Ne, ne, ji liko dar, liko tenais. 
 
Kl.: Kiek laiko jinai stovėjo ten? 
 
Ats.: Nu, stovėjo gal kokias kelias savaites. Akmenys ten buvo taip pat 
tokie apdeginti, vielos prie tų akmenų. Skaitė jie, kad toje vietoje, 
reiškia, buvo kankinami piliečiai, lietuviai kažkokie. Kad čia, 
reiškia, 
lyg ir žydų darbas, komunistų darbas, o kas ten padarė, kas organizavo, 
koks ten tikslas buvo, tai sunku suprasti. Gal ir politinis, patys 
vokiečiai tą buvo padarę tam, kad nuteikti visus gyventojus, reiškia, 
supriešinti. Supriešinti, nes, matyt, vokiečiai irgi galvojo, kad čia 
bus pasislėpę žydai, kad gal nekeršytų, gal ką nors. Tai vat, nuteikti 
norėjo visus gyventojus, reiškia, kad čia žydų darbas čia yra. 
 
Kl.: Na, o paskui kai jau juos sušaudė, jūs nebematėt žydų, jau ten 
kokie buvo išsigelbėję ar slapstėsi? 
 
Ats.: Ne, jau jų nesimatė nei čia, nebesimatė jau. Nebesimatė čia 
Kretingoj. Gal vienas, kitas ir vaikščiojo. Reiškia, visiems buvo 
prisiūtos tos žvaigždės geltonos šešiakampės. 
 
Kl.: Buvo dar tokių? 
 
Ats.: Buvo, buvo, bet vienas, kitas. Jiems patiems liepė prisisiūti, 
reiškia, bet labai trumpai jie čia, labai trumpai, paskui dingo. Už 
kokios savaitės nesimatė nei vieno čia to žydao jau, nebesimatė. 
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Reiškia, buvo visi jau nužudyti. 
 
Kl.: Nu, o kaip jūs, vaikai, vat žiūrėjot į tą visą dalyką? Reiškia, ką 
jūs matėt? Jūs gi pasišnekėdavot. Kečių miškely, paskui vat tas, 
varinėjimai tie abudu, reiškia, kuriuos matėt. Reiškia, vaikų tarpe 
kaip 
jūs aptardavot tą visą dalyką? 
 
Ats.: Nu, vaikų tarpe mes nesam, tokie maži buvom, bet sukėlė 
pasibjaurėjimą tokį. Sukėlė pasibjaurėjimą. Vis tiek mes tų žudynių... 
Nei tada kur buvom skaitę, nei matę, čia toks buvo pirmas įspūdis 
baisus. Nelabai supratom kame čia reikalas ir kas čia vyksta, nelabai 
supratom. Žinoma, suaugusieji, tai jie galėjo tai įvertinti ir 
suprasti, 
o mes, vaikai, matėm tą baisų dalyką tokį... Baisų dalyką pirmą sykį 
gyvenime. Buvom, nu, sukrėsti labai, bet taip jau mažai ir kalbėjom 
apie 
tuos dalykus mes. Kadangi viskas čia labai greitai praėjo, toliau kiti 
visokie įspūdžiai čia. Čia tuoj pat, reiškia, rusų kareivių 
koncentracijos stovyklą įsteigė čia prie geležinkelio, ten juos badu 
marino irgi. Valgyti nedavė, gerti nedavė. Prisimenu, atvilko arklį 
nušautą į tą sovyklą ir liepė patiems susipjaustyti ir žalią valgyti, o 
ką darysi, valgė jie. Tai čia ilgai išbuvo irgi, kol jie visi išnyko. 
Arba mirė, arba buvo išvežti kažkur tai, bet ta stovykla ilgai išbuvo 
čia, apie metus laiko turbūt. Tai vat. Sunkus metas buvo, bet vat tokie 
įspūdžiai žiaurūs, mat, išliko labai ilgai vis tiek. Kiti įspūdžiai 
taip 
išblėso, nebeliko jų, bet jau žiaurūs tokie įspūdžiai išliko visam 
gyvenimui. 
 
Kl.: O jūsų, vaikų, tarpe nebuvo tokių, kurie patikėjo, kad iš tikrųjų 
tie žydai piktadariai, kad čia jiems yra bausmė, kad čia kerštas, kad 
taip turi būti? 
 
Ats.: Ne, vaikai tuo netikėjo ir... Gal suaugusieji galėjo kai kurie 
patikėti, o vaikai į tokius dalykus nesigilino. Jiems politika tebuvo 
labai tolima, labai tolima. Iš ciso neturėjo supratimo, kas čia vyksta. 
Žinot, karas lieka karu. Ir kas čia vyko, kodėl taip vyko, mes 
neturėjom 
jokio supratimo. 
 
21:20 
 
Kl.: O tėvai ką jums sakydavo šeimoj kai jūs vat šnekėjot? 
 
Ats.: Žinot, tėvai tai buvo labai sukrėsti, daugiau negu vaikai, 
žinoma, 
labai sukrėsti buvo. Mūsų tėvai nelabai ir matė, man rodos. Tėvai 
stengėsi būti prie namų, niekur neišeidavo. 
 
Kl.: Čia jūsų tėvai? 
 
Ats.: O vaikai tai visur bėgiodavo. Visur buvo viskas įdomu. Karo 
metai, 
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žinot, kur čia kas vyksta. Čia tėvai ir į krautuvę pasiųsdavo 
pasižiūrėti, ką nors parnešti, nupirkti. Nu, tai mes visur 
apibėgiodavom, visur labai greitai. Suaugę žmonės daugiausiai buvo prie 
savo namų prisirišę. Stengėsi niekur neišeiti, nes išeisi, nežinai, ar 
grįši, kuo tave apkaltins ir panašiai. Ne vietoj suras kur nors nuėjus 
ir būsi kaltas. 
 
Kl.: Tai čia visai buvo. Vasara, jums atostogos buvo, paskui prasidėjo 
mokslo metai, visi į mokyklą atėjote. 
 
Ats.: Paskui į mokyklą. 
 
Kl.: Ar mokytojai ką nors šnekėjo apie tai? 
 
Ats.: Buvo tylu, tylu, niekas nieko. Niekas nieko nešnekėjo tuo metu. 
Niekas nešnekėjo. Labai ramiai mokėmės. Sunkiai mokėmės tada, bet apie 
politiką tada niekas nesikišo, niekur nieko. Visi buvo įbauginti tiek, 
kad labai ramiai, tyliai viskas ėjo. Viena vidurinė tada buvo mokykla 
tiktai. Nu, ir tada jau kas norėjo, mokėsi. Ir būdavo, kad 
nesimokančių, 
bet kas jau norėjo, tas ėjo į tą mokyklą ir mokėsi. 
 
Kl.: Nes aš įsivaizduoju, kad mokytojas vis tiek, reiškia, jisai po, 
reiškia, po tokios vasaros, kada jau ateina vaikai, reiškia, tu žinai, 
kad jau matė jie tą viską, reiškia, tuos įvykius. 
 
Ats.: Jokių kalbų nebuvo apie tai, jokių kalbų. Visi buvo nuo tos 
politikos labai, nuo tų įvykių atsiriboję, stengėsi... 
 
Kl.: Tylėjo visi. 
 
Ats.: Viską tylėjo, kadangi visi irgi buvo įbauginti, žinot. Mes 
įbauginti buvom ir jokių kalbų apie tai nebuvo, absoliučiai jokių 
kalbų. 
 
Kl.: Nu, o bažnyčioj. Eidavot turbūt į bažnyčią ar ne? 
 
Ats.: Bažnyčioj irgi apie tai nieko nekalbėjo, nieko kunigai 
nekalbėdavo. Irgi bažnyčia labai laikėsi, nei smerkė, nei teisino. Irgi 
nuo visko buvo atsiriboję taip jau. 
 
Kl.: Tai stop. 
 
Ats.: Tai vat, tai tokie buvo faktai. 
 
23:58 
 
Filmavimas Kvecių miškelyje 
 
Kl.: Tai pone, Algirdai, dabar prašau parodykit, kur buvo jūsų namai, 
iš 
kur jūs atėjot, kur jus sustabdė vokiečių sargyba? 
 
Ats.: Mūsų namai buvo nuo čia maždaug už kilometro beveik nuo tos 
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vietos, kur esam dabar. Mes buvom išėję į miestą tą rytą. Grįžtant iš 
miesto prie geležinkelio pervažos mumis sustabdė vokiečiai ir neleido 
praeiti, bet kadangi... 
 
Kl.: Neleido praeiti? 
 
Ats.: Neleido praeiti. 
 
Kl.: O dabar sakykit prašau, kokia čia buvo diena? Gal prisimenat? 
 
Ats.: Ne, dienos neprisimenu. 
 
Kl.: Neprisimenat. Gal mėnesį? 
 
Ats.: Neprisimenu. 
 
Kl.: O maždaug nuo vokiečių atėjimo kiek buvo praėję? 
 
Ats.: Buvo praėję gal kokia keturios ar penkios dienos. 
 
Kl.: Taip greitai? 
 
Ats.: Taip, labai greitai čia tas buvo. Labai greitai buvo. Tai vat, 
prie pervažos mumis sustabdė. Mes nežinojom, kodėl mus sustabdė, bet 
mes 
pasisakėm, kad gyvenam toj pusėj, tai mumis praleido. 
 
Kl.: Kaip susikalbėjot su tais vokiečiais? 
 
Ats.: Nu, mokėjom truputį, mokėjom. Kadangi aš Klaipėdoj ten taip 
mokiausi, tai aš šiek tiek vokiškai supratau. 
 
Kl.: Tai jau vokietukams patiko, kad jūs vokiškai kalbat? 
 
Ats.: Nu, taip. Tai mumis praleido. Daėjom iki namų, paskui matėm, kad 
čia labai didelis sambūris žmonių. Nu, įdomu, kas čia vyksta. 
 
Kl.: O ten sakykit, kai tie vokiečiai jus sulaikė, ar šaudymas jau 
buvo, 
prasidėjo? Šūvius girdėjot? 
 
Ats.: Nieko negirdėjom, kadangi nuo čia bus apie du kilometrai maždaug 
iki tos vietos. Nieko nesigirdėjo dar. 
 
Kl.: Ką jūs pagalvojot, kodėl jus vokiečiai stabdo? 
 
Ats.: Tuo metu daug kur stabdydavo. Niekas nežinodavo, kodėl stabdo ir 
kas. Sargyba stovėjo ir neleido praeiti, bet mes pasakėm, kad gyvenam 
toj pusėj, tai mumis praleido. Ir kai pamatėm čia didelį sambūrį tų 
žmonių, tai mums jau įdomu buvo pažiūrėti, kas čia yra. 
 
Kl.: O tie vokiečiai nieko neaiškino, kas čia bus? 
 
Ats.: Nieko, nieko. 
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Kl.: Tiesiog sakė, kad negalima eiti. 
 
Ats.: Ir mes čia daėjom kokie du šimtai metrų iki tos vietos, jau tada 
nieko nepraleido čia. Matėm, kad stovi... 
 
Kl.: Tai čia buvo dar kita sargyba vokiečių? 
 
Ats.: Kita, kita. 
 
Kl.: Antra jau buvo? 
 
Ats.: Taip. Stovėjo sunkvežimiai su žmonėmis. 
 
Kl.: Dabar parodykit vat. Kur jus sustabdė, pirmiausiai parodykit. 
 
Ats.: Sustabdė maždaug už to namo, to namo tada nebuvo. 
 
Kl.: Pirmą kartą sustabdė? 
 
Ats.: Antrą kartą. 
 
Kl.: Antrą kartą, o pirmą kartą? 
 
Ats.: Pirmą kartą prie geležinkelio pervažos? 
 
Kl.: Va ten. 
 
Ats.: Ten toliau, taip. Nu, ir pamatėm, kad čia dalis sunkvežimių stovi 
su žmonėmis. 
 
Kl.: Kur jie stovėjo, tie sunkvežimiai? 
 
Ats.: Ant kelio. Ant kelio, o kiti žmonės išlaipinti. Gal kokie 
keturiasdešimt, penkiasdešimt žmonių. Vat, kur tos ražienos, čia buvo 
susodinti ir išlaipinti jie, išlaipinti. Nu, ir girdėjom šūvius, 
supratom, kad šaudo, bet matyti jau iš tokio atstumo mums nebuvo 
įmanoma 
pamatyti. Nebuvo įmanoma. Ir maždaug taip iki pietų tas truko šaudymas. 
Ir po pietų mes jau čia su draugais atėję pamatėm, kad čia užversta 
duobė, žemė kruvina. 
 
26:44 
 
Kl.: Tą pačią dieną, reiškia? 
 
Ats.: Tą pačią dieną, taip. Tą pačią dieną. Nu, ir atėjo žydų moterys 
dar dvi. Viena atpažino savo vyro lyg akinius, pradėjo verkti. Sako, 
tas 
pats ir bus su mumis už kelių dienų. Taip ir įvyko. 
 
Kl.: O tos žydės su lopais buvo? Jos gi ten turėdavo nešioti tuos 
ženklus. 
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Ats.: Nu, neprisimenu, to neprisimenu. Man rodos, kad neturėjo jos 
nieko. Daugiausiai tie lopai buvo skirti vyrams pagrindinai, vyrams, o 
moterys neturėjo to lopo. 
 
Kl.: Kokia kalba tos moterys šnekėjo? 
 
Ats.: Lietuviškai, kadangi vietinės buvo. 
 
Kl.: Kretingiškės? 
 
Ats.: Kretingiškės, vietinės buvo, taip. 
 
Kl.: Tai tie dabar žydai, jie buvo susodinti kurioj vietoj? Čia kažkur 
tai? 
 
Ats.: Čia, kur ražienos vat, prie kelio, dešiniau truputį. 
 
Kl.: O jūs stovėjot kur? 
 
Ats.: Mes stovėjom už to esamo pastato tenai. Jau mūsų arčiau niekas 
neleido. Kadangi čia sunkvežimiai stovėjo ir čia jau nei vieno 
nepraleido, nei vaiko. Nu, suaugusių nebuvo nei vieno tada ten, 
Suaugusieji bijojo rodytis. O vaikai tai atėjom pasižiūrėti, kas čia 
darosi. 
 
Kl.: Dabar tuos sėdinčius saugojo sargyba? 
 
Ats.: Saugojo, saugojo, taip. 
 
Kl.: Ar daug kareivių saugojo? 
 
Ats.: Saugojo. Ir mašinas saugojo kartu, ir tuos saugojo. Va čia, 
matyt, 
buvo keliasdešimt tų kareivių, kadangi vieni šaudė, o kiti saugojo. 
Nemažai jų buvo taip. 
 
Kl.: Saugojo kareiviai? 
 
Ats.: Kareiviai saugojo, taip. 
 
Kl.: O civilių ar buvo jų tarpe? 
 
Ats.: Nu, mes nematėm, kadangi toliau buvom, nežinom. Bet kiek buvo 
girdėti, kad buvo ir civilių čia. Vienas, kitas buvo ir civilis. 
 
Kl.: Dabar keli buvo sunkvežimiai? 
 
Ats.: Sunkvežimių gal kokie penki buvo, kariški. Dideli kariški 
sunkvežimiai. 
 
Kl.: Ar vokiški, ar?.. 
 
Ats.: Vokiški, vokiški kareivių sunkvežimiai, vokiški. 
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Kl.: Armijos sunkvežimiai? 
 
Ats.: Taip, armijos. Vokiški kareivių sunkvežimiai buvo. 
 
Kl.: Ir visi penki sunkvežimiai buvo pilni, ar buvo?... 
 
Ats.: Jie buvo pilni, pilni. Reiškia, dalį išlaipindavo, tie 
sunkvežimiai, matyt, nuvažiuodavo, atvažiuodavo kiti. Bet vat apie 
keturi sunkvežimiai buvo pilni žmonių. O ten į sunkvežimius gal kokie 
dvidešimt, trisdešimt tilpo žmonių. 
 
Kl.: Nu, ir dabar va šitie susodinti, ar jie gal bandė priešintis, 
kažkur? 
 
Ats.: Ne. Nieko nesipriešino jie, nieko nesipriešino. Kiek mes 
girdėjom, 
kad jie patys ir duobę čia turėjo išsikasti tą didelę. Pirmiausiai, 
matyt, pirmiesiems buvo liepta iškasti duobę didžiulę, o paskui jau 
tuos, kur iškasė, sušaudė. Paskui kitus išvedė šaudyti. 
 
Kl.: Kaip atskirdavo, kaip vesdavo juos prie duobės? 
 
Ats.: Nu, to mes nematėm, kaip ten viskas vyko, tik matėm, kad buvo 
sosodinti. O kokiom grupėm ten vedė, neįžiūrėjom mes jau to. Tai mes 
irgi trumpai tik žiūrėjom nejučia, nesistengėm taip per ilgai pabūti. 
Pamatėm, kas vyksta ir išbėgom į namus tuoj pat. 
 
29:23 
 
Kl.: O namai jūsų kur buvo? 
 
Ats.: Namai mūsų nuo tos vietos bus, nu, maždaug už kilometro nuo čia. 
 
Kl.: Į kurią pusę? 
 
Ats.: Va ten už tų pastatų tiesiai. 
 
Kl.: Tai jūs paskui atgal ten grįžot? 
 
Ats.: Galėsim. Taip, grįžom mes atgal. 
 
Kl.: Ir paskui jūs atėjot, sakot, tą pačią dieną? 
 
Ats.: Tą pačią dieną mes, sakau, atėjom ir pamatėm čia visą užkastą 
duobę jau. 
 
Kl.: Kurioj vietoj buvo ta duobė? 
 
Ats.: Čia duobė buvo čia tiesiai, šalia takelio. Dar galą kelio užima 
ta 
duobė. Dar kastuvai buvo krūmuose įkišti kruvini, radom juos, ir ta 
duobė buvo užversta čia. Nu, ir mes surinkom visas gilzes dar tų 
šaudytojų. Gal kelis šimtus tų gilzių parsinešėm į namus, tėvai išvarė 
su visom gilzėm, tai užkasėm darže, ir aš jų neberadau paskui, 
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neatsekiau kur. Bet kiek radom, buvom susirinkę. Kadangi jos buvo 
blizgančios, varinės, įdomios vaikams. Nu, vat. O dabar matot. 
 
Kl.: Tiktai gilzes parsinešėt, daugiau nieko namo, neradot? 
 
Ats.: Nieko daugiau absoliučiai. Daugiau mums niekas nedomino, žinot, 
vaikus domina tai, kas blizga. Svarbiausia, kas blizga. 
 
Kl.: Kas blizga, kas yra nuo ginklų? 
 
Ats.: Taip, taip, tokie dalykai buvo. 
 
Kl.: Tai kastuvai buvo kruvini. Tai jūs galvojot, kad čia galbūt ir 
mušė 
su kastuvais tuos žmones? 
 
Ats.: Ne, matyt, kasė, žinot. O kas ten?.. Gal ir mušė kartais. Tai 
vat, 
vieną paleido nuo tos duobės, Perkumą, kuris sakė, bėgo, bet trypčiojo 
vietoj bėgdamas. Tiek buvo išsigandęs, žinot, jau šaudymui buvo 
paruoštas, bet kadangi buvo jaunas, tai jį paleido. Pagrinde žydai 
sušaudyti, lietuvių labai mažai čia. Labai mažai, gal kokie, gal keli 
tiktai pakliuvo į tą ratą, o pagrindinai tai žydai. 
 
Kl.: Tai dabar kokia buvo tos duobės kryptis, reiškia, kaip. Vat dabar 
mes, reiškia, matom kelią, tai skersai kelio ar išilgai? 
 
Ats.: Ne, ne, išilgai kelio. 
 
Kl.: Išilgai kelio. 
 
Ats.: Išilgai kelio, čia. 
 
Kl.: Gerai. 
 
Ats.: Išilgai kelio. 
 
Kl.: Ar tas keliukas, ar buvo jisai? 
 
Ats.: Ne, nebuvo. Čia buvo pieva, miško pievelė buvo. 
 
Kl.: Nebuvo keliuko? 
 
Ats.: Ir tų krūmų čia nebuvo, nieko. Čia buvo plynas laukas. Paskutiniu 
metu čia tik krūmai užaugę tokie. 
 
Kl.: Tai dabar gali būti, kad tas kelias yra, virš duobės eina? 
 
Ats.: Nu, gal ir dalį duobės liečia. Taip, dalį duobės liečia tas 
kelias. 
 
Kl.: Ir dabar kokio ilgumo ta duobė yra? Reiškia, dabar artimesnis 
kraštas, reiškia, kur buvo jos? 
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Ats.: Ta duobė maždaug tęsėsi iki to medžio dešinėje pusėje, kur matot 
yra. Čia gana ilgoka ta duobė buvo, gana ilgoka. 
 
Kl.: O artimesnis kraštas? 
 
Ats.: Nu, artimesnis čia tuoj pat už to paminklo. Paminklas jau yra už 
duobės pastatytas. 
 
Kl.: Už duobės paminklas? 
 
Ats.: Už duobės. Ne ant kapų, bet už duobės pastatytas. 
 
Kl.: Ir duobė buvo viena, kitos nebuvo iškastos duobės? 
 
Ats.: Kitos nebuvo. Vėliau atsirado kita čia dešinėj pusėj kažkur. Bet 
kiek ten jų sulaidota buvo? Man atrodo, kad juos vežė tada iš tenai, iš 
to... Nuo prūdo ir juos jau atskirai laidojo, kadangi čia, matyt, 
nebenorėjo kasti juos, ar kad nematytų niekas. Pačiuose krūmuose ten 
buvo iškasta duobė ir buvo sulaidoti jie. 
 
32:23 
 
Kl.: Bet toj kalkių duobėj, reiškia, jų neužkasė prie prūdo? 
 
Ats.: Ne, ne. Jų neužkasė, juos naktį išvežė visus, išvežė. 
 
Kl.: Nu, o jūs kai čia gyvendavot, jūs taip girdėdavot, kad naktį 
atvažiuoja čia mašinos kažkokios tai, judėjimas kažkoks tai. 
 
Ats.: Ne, kas čia girdės. Nieko nejutom, nors čia buvo pagrindinis 
kelias, jau to kelio nebuvo anksčiau. Buvo čia į Palangą, tiesiai tas 
kelias eidavo. Nu, o nakties metu, žinot, kariškiai važiuoja. Jau 
galvos 
nekišdavau, nežiūrėdavau, kas ten, kur važiuoja ir kaip ten kas yra. 
Važiuoja ir pravažiuoja. 
 
Kl.: Ar čia girdėdavosi šaudymų kitom dienom, šūvių? 
 
Ats.: Ne, ne, nesigirdėjo, nesigirdėjo. Matyt, vieną dieną turbūt čia, 
vieną dieną viskas įvyko. O gal buvo ir kitom dienom, bet mes jau 
negirdėjom. Kad pagrindinai tai per vieną dieną čia padarė viską. 
 
Kl.: Tai čia buvo, reiškia, po vokiečių atėjimo kokias, jums taip 
atrodo, kad kokią ketvirtą dieną? 
 
Ats.: Taip, taip, tuoj pat, jo, jo, į ketvirtą dieną. 
 
Kl.: Ar pirmą savaitę, kitaip sakant? 
 
Ats.: Pirmoj savaitėj, taip, pirmoj savaitėj. 
 
33:28 
 
P E R T R A U K A 
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Kl.: Pone Algirdai, dabar vat šitas va paminklas. Aš jį atsimenu, jis 
tikrai buvo įspūdingas lyginant su kitais paminklais kitose žudynių 
vietose Lietuvoj, vat. Kaip jisai atrodė, kai jisai buvo pastatytas? 
Kada jisai buvo pastatytas? 
 
Ats.: Man atrodo, kad jis buvo pastatytas apie 1954-ais, penktais 
metais. Jį prižiūrėdavo mokykla vidurinė, tada buvo aštuonmetė mokykla. 
Atrodė labai gražiai jis. Gėlėm apsodintas buvo, užrašas buvo ir jį 
pastoviai lankydavo. Ir moksleiviai ir vainikus nešdavo. 
 
Kl.: O kur čia užrašas buvo? 
 
Ats.: Užrašas anoj pusėj. 
 
Kl.: Aha. 
 
Ats.: Anoj pusėj buvo užrašas, bet jis yra pavogtas ir jo nebeliko. 
Buvo 
metai užrašyti čia ir užrašas, rodos, "fašizmo aukoms". Fašizmo aukoms. 
O dabar, matot, apleistas ir... 
 
Kl.: Čia buvo ta lenta? 
 
Ats.: Čia lenta ta buvo. Ir ten buvo kažkas užrašyta, bet dabar 
neprisimenu tiksliai. Ten turbūt... 
 
Kl.: Tai kiek laiko jis jau toks nuvytęs yra? 
 
Ats.: Nu, koks trejetą metų galbūt, trys metai čia neprižiūrima. 
 
Kl.: Čia gėlės aplinkui nepasodintos. 
 
Ats.: Gėlės aplinkui, taip. Tai paminėjimai vykdavo, žmonių sueidavo. 
 
Kl.: O paminėjimai kada būdavo, tą žudynių dieną? Metinės kada būdavo? 
 
Ats.: Žudynių dieną. Taip, žudynių dieną pagrindinai. 
 
Kl.: Dabar viskas išnyko. 
 
Ats.: Viskas išnyko. Va čia reikia tik gero noro, viską galima 
atstatyti 
labai greitai. 
 
35:11 
 
Kl.: Čia ir didelių lėšų nereikia. 
 
Ats.: Nereikia. Bet mūsų valdžios vyrai, matyt, čia nėra buvę nei 
vienas. 
 
2 kasetė: Filmavimas prie tvenkinio Kretingoj 
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Kl.: Pone Algirdai, dabar mes esam prie tvenkinių Kretingos centre. Ir 
vat kada įvyko tie įvykiai, apie kuriuos mes kalbėsim, ir jūs buvot 
liudininkas. 
 
Ats.: Prasidėjus karui turbūt kokią ketvirtą ar penktą dieną buvo 
laidojamos tariamos nužudytos enkavėdistų aukos dvi. 
 
Kl.: Dvi? 
 
Ats.: Dvi. Buvo palaidotos kapinėse. 
 
Kl.: Kur čia kapinės yra? 
 
Ats. Čia pat, už nugaros va čia šimtas metrų. 
 
Kl.: Ant kalniuko. 
 
Ats.: Po palaidojimo sargyba apsupo dalyvavusius žmones. 
 
Kl.: Tai jūs buvot tose laidotuvėse? 
 
Ats.: Taip. Apsupo tuos žmones visus, kurie čia dalyvavom, ir nežinom, 
kas čia bus. 
 
Kl.: Kaip tos laidotuvės atrodė? Gal galėtumėte prisiminti. 
 
Ats.: Pačiose laidotuvėse lyg ir nedalyvavau, bet mačiau iš tolo, kad 
buvo kažkas laidojama. Mes nesupratom ir nežinom, kas čia laidojama. 
 
Kl.: Daug žmonių kapinėse. 
 
Ats.: Taip, daug žmonių kapinėse. Ir tada, reiškia, visus žmones čia 
pasuko prieš, kadangi kapai toj pusėj buvo, o suvarė į tą pusę čia. 
 
Kl.: O kas varė? 
 
Ats.: Vokiečiai. Liepė nueiti ir pažiūrėti, kažką tai rodys. 
 
Kl.: Vokiečiai liepė? 
 
Ats.: Vokiečiai. O ką rodys, mes ir nežinojom. 
 
Kl.: Lietuviškai pasakė, ar?.. 
 
Ats.: Vokiškai, vokiškai, bet mes supratom čia. Nu, gestais parodė. 
 
Kl.: Tai jus irgi prijungė prie tų žmonių, kur laidotuvėse dalyvavo? 
 
Ats.: Taip, mūsų tie vaikai. 
 
Kl.: Ar jau patys čia atėjot, reiškia, pasižiūrėti, kas čia bus? 
 
Ats.: Ne, ne, mes nežinojom nieko, kas čia bus. Absoliučiai nieko 
nežinojom. Ir suvarė čia prie krašto tos daubos visus. 
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Kl.: Į kurią vietą dabar va suvarė? Va čia jūs buvot. 
 
Ats.: Va čia už tų garažų. Čia buvo dauba tokia, liepė stovėti visiems. 
 
Kl.: Tai jūs stovėjot aukštai ant šlaito ar apačioj? 
 
Ats.: Ant šlaito, ant šlaito. 
 
Kl.: Viršuj. 
 
Ats.: Viršuj. Čia niekas į apačią neleido. Ir tenais iš to pastato 
rūsio 
išvarė gal kokį keturiasdešimt ar penkiasdešimt žydų tautybės piliečių. 
 
2:2:39 
 
Kl.: Tai čia turėjo labai daug vokiečių būti, reiškia, jeigu vieni 
saugojo tuos žiūrovus. 
 
Ats.: Nu, tai buvo jų pakankamai. 
 
Kl.: Kiti varė. 
 
Ats.: Daug, taip. 
 
Kl.: Daug buvo? 
 
Ats.: Daug jų buvo. 
 
Kl.: Kiek maždaug jų galėjo būti, taip maždaug? 
 
Ats.: Tai čia aplinkui buvo. Buvo keliasdešimt, be abejo. Kad nei 
vienas 
nepabėgtų, visus saugojo. Ir čia ratu liepė visiems bėgti aplinkui. 
 
Kl.: Kurioj vietoj jie bėgo? 
 
Ats.: Nu, va čia. 
 
Kl.: Tai jie jums padarė tokį kaip spektaklį? 
 
Ats.: Kaip spektaklį, taip. Liepė bėgti, o kareiviai stovėjo iš šonų ir 
mušė juos su lazdom. Tos lazdos tokios buvo metrinės, storos. 
 
Kl.: Kaip žmonės, kurie žiūrėjo, ta vat vadinama visa publika, reiškia, 
nu, tie žmonės, kur buvo prie duobės, kaip jie reagavo? Ar buvo tokių, 
kurie juokėsi? 
 
Ats.: Ne, ne, viskas... 
 
Kl.: Ar buvo tokių, kurie sakė, kad gerai, kad jiems taip ir reikia? 
 
Ats.: Kiek patsai atsimenu, tai visi tylėjo ir nesuprato, kadangi buvo 
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staigmena čia. Niekas nežinojo, kas čia bus. Tik pamatėm, kad išvarė iš 
rūsio ir juos ratu pradėjo varyti čia, mušti per nugarą ir po kelių 
ratų 
tokių apibėgimo visus į prūdą čia, suvarydavo čia... Ir vokietis 
sušvilpdavo paaiškinęs jiems, kad reikia pasinerti visiems, 
pasinerdavo. 
 
Kl.: Sušvilpdavo? 
 
Ats.: Sušvilpdavo su švilpuku. Pasinerdavo į tą prūdą ir po kurio laiko 
turėdavo iškilti jie. Kas nesuspėdavo pasinerti, tam mesdavo su akmeniu 
ir vėl atgal bėgti. 
 
Kl.: Pataikydavo su akmeniu? 
 
Ats.: Sunku pasakyti. Į tą būrį gal ir kliūdavo kam nors, ir vėl atgal 
visus. Po to, reiškia, šliaužti į kalniuką čia pilvu. 
 
Kl.: Į kurį? 
 
Ats.: Čia į dešinę pusę, kur žmonės stovėjo. 
 
Kl.: Link žmonių, reiškia. 
 
Ats.: Taip, link žmonių. Atgal nušliaužti vėl ir vėl bėgti aplinkui. 
Nu, 
ir kas jau jėgų nbeturėjo visiškai, paimdavo, reiškia, liepdavo dviem 
tiems žydams, nuvesdavo čia prie to slėnio, čia, prie to kalniuko ir... 
 
Kl.: Reiškia, tą nusilpusį? 
 
Ats.: Nusilpusį, ir jį nušaudavo čia. 
 
4:31 
 
Kl.: Tempdavo žydai? 
 
Ats.: Žydai patys tempdavo, taip. Ir vėl jį tie patys, kurie buvo 
atitempę, čia į tą duobę ir įmesdavo. 
 
Kl.: O duobė kur buvo? 
 
Ats.: Duobė čia buvo. Jau nebėra jos, yra užpilta. Va čia buvo. 
 
Kl.: Kas čia prie duobės dar buvo? 
 
Ats.: Čia buvo kalkės laikomos. Buvo laikomos kalkės. 
 
Kl.: Tai čia jie ir yra dabar užkasti? 
 
Ats.: Ne, juos iš čia naktį išimdavo ir išveždavo ten į Kečių miškelį, 
sulaidodavo, atrodo. 
 
Kl.: Tai čia ne vieną dieną jie buvo šaudomi? 
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Ats.: Vieną dieną čia buvo šaudomi jie. Bet, reiškia, dieną šaudė, o 
naktį išvežė juos. 
 
Kl.: Tai dabar sakykit, kuris įvykis buvo pirmiau? Ar vat tos masinės 
žudynės vyrų ar vat šitas, šitas spektaklis? 
 
Ats.: Čia vėliau buvo. 
 
Kl.: Čia vėliau buvo? 
 
Ats.: Čia vėliau buvo, taip. 
 
Kl.: Jūs, reiškia, kai buvot čia, reiškia, jau jūs buvot matęs tą 
sušaudymą Kvecių? 
 
Ats.: Ten buvom matę, taip. O čia jau vėliau truputį, kokią dieną ar 
dvi 
dienos vėliau buvo. 
 
Kl.: Nu, ar vokiečiai kaip nors, reiškia, kai jie darė tą spektaklį, ar 
jie surišo tą spektaklį kaip nors, reiškia, su tom enkavėdistų aukom? 
Ar 
jie aiškino, kad čia kerštas kažkoks tai? 
 
Ats.: Nu, čia jie niekam neaiškino, bet jau buvo tokia paskleista 
versija, kad vienu žodžiu žydai ir enkavėdistai buvo nužudę kelis čia 
tautiečius. Juos kankino, degino, nuo rankų odą nulupo. Vat juos 
palaidojo, reiškia, ta intencija čia vat išvarė tuos kaltininkus ir 
juos 
mušė, šaudė, reiškia, atkeršyti už tai jau. O iš tikrųjų tai niekas 
nežino, kas ten buvo. Aišku, ten buvo enkavėdistų darbas, be abejo. Jie 
tardė, norėjo išgauti žinių kažkokių, matyt. Dažniausiai areštuodavo 
tuos, kurie stengėsi pereiti per sieną iš Vokietijos. Būdavo tokių, 
vienas kitas pereidavo, tą pagaudavo, reikėdavo išgauti kažkokių žinių, 
tai juos it kankino čia. Juos ir kankino, kadangi NKVD būstinė buvo čia 
už kapų tuoj pat. Iškart už kapų. 
 
Kl.: O tai kur juos kankindavo? 
 
Ats.: Tai ten tose patalpose ir kankindavo, matyt, o čia parodymui 
atvežė. Atvežė, o gal jie čia degino, kas čia žino. Kadangi čia tuščioj 
teritorijoj čia niekas tuo metu nebeįeidavo. Čia buvo NKVD teritorija 
ir 
jie čia gyveno. 
 
6:41 
 
Kl.: O čia buvo uždaryta, jo? 
 
Ats.: Nu, jau čia neleisdavo, žinai, sau vaikščioti, neleisdavo 
vaikščioti. Tai vat tokia istorija. Dabar pastatytas paminkliukas tenai 
toms aukoms atminti, tautodailininkai pastatė. Nu, tai viskas. 
 

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. 



Kl.: Dabar sakykit, reiškia, aš noriu jūsų paklausti taip. Jūs Labai 
gerai skiriat tas uniformas, reiškia, vokiečių. Čia yra mums labai 
svarbu nustatyti, reiškia, kokie, kur galėjo būti daliniai, reiškia. 
 
Ats.: Čia tiktai vermachtas buvo, kadangi žaliom uniformom. Nebuvo nei 
tų geltonų, nei juodų, tiktai žaliom uniformom. 
 
Kl.: Dabar kas buvo su geltonom, su juodom. Su juodom buvo... 
 
Ats.: Su juodom buvo... Kas ten tie, saugumas vokiečių turbūt. 
 
Kl.: SD buvo, jo? 
 
Ats.: SD, taip. O geltona su raiščiais, tai kas jie skaitėsi, irgi... 
 
Kl.: Ne, tai geltoni buvo SD. 
 
Ats.: Geltoni. O juodi? 
 
Kl.: Su kaukolėm. 
 
Ats.: Kad irgi buvo kažkas panašaus. 
 
Kl.: SS? 
 
Ats.: SS turbūt daliniai, taip. SS daliniai buvo. Jau jų buvo, 
specialios užduotys buvo. 
 
Kl.: Tai dabar čia buvo vermachtas? 
 
Ats.: Čia vermachtas buvo irgi. O tie nesikišo niekur, nesimatė jų. Čia 
vermachtas buvo. Ir miesto centre taip pat vermachtas, vermachtas. 
 
Kl.: O Kvecių miškely kai šaudė? 
 
Ats.: Irgi vermachtas tenais. Ten buvo pajungtas karinis dalinys, 
kadangi jų technika buvo, viskas. Ten ne autobusai, sunkvežimiai buvo, 
reiškia, buvo vermachtas. 
 
Kl.: Ir čia viskas, reiškia, visi tie, dabar visi tie įvykiai... 
Palaukit, o kokią dieną čia laidojo tas, tas NKVD aukas? 
 
Ats.: Nu, sunku prisiminti, žinot, neprisimenu. Kokia ta diena buvo, 
neprisimenu. 
 
Kl.: Dabar ar čia nuo karo pradžios, reiškia, sakysim, nu taip, 
reiškia, 
savaitės ribose ar dviejų savaičių ribose? 
 
Ats.: Savaitės ribose laidojo. Žinot, po karo mes neskyrėm, nebuvo mums 
tų dienų, nei šeštadienio, nei sekmadienio. Visos dienos vienodos buvo 
tada, visos vienodos. Visos panašios, visos vienodos, visos pilnos 
visokių tokių netikėtumų, žiaurių įvykių. Taip kad mes neskyrėm 
paprastos dienos nuo šventadienio, visos buvo vienodai. 
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Kl.: Dabar čia vietiniai civiliai kretingiškiai nesimaišė prie šito 
žydų 
vaikymo? 
 
Ats.: Atrodo, kad nebuvo. Ne, nesimatė čia, nesimatė. 
 
Kl.: Atsimenat kareivius? 
 
Ats.: Tik kareivius atsimenu, taip. Čia dalyvavo, aplinkui sargyba 
stovėjo, čia visą egzekuciją vykdė kokie keturi kareiviai pagrindinai, 
o 
kiti saugojo čia aplinkui, kad niekas nepabėgtų, niekas nieko 
nepadarytų. 
 
9:19 
 
Filmavimas kitoje vietoje prie tvenkinio 
 
Kl.: Prisiminkim vat, kas šitoj vietoj buvo? 
 
Ats.: Šitoj vietoj gulėjo du akmenys apdeginti, vielos ir vitrina 
padaryta buvo, po kuria buvo matyti, reiškia, nuo rankų numauta oda 
žmogaus su visais nagais. Nu, ir buvo aiškinta, kad čia vienu žodžiu 
žydų ir enkavėdistų darbas. Kankino kelis Lietuvos piliečius, kodėl 
juos 
kankino, niekas nežino. 
 
Kl.: Kas čia taip aiškino? 
 
Ats.: Tokia versija buvo paskelbta čia, matyt, vokiečių, baltaraiščių 
galbūt. Ir ta proga buvo organizuotos laidotuvės, reiškia, dar tų 
žmonių 
likusių, kas ten, kurie buvo nužudyti. 
 
Kl.: Ar jie buvo atpažinti, tie žmonės? 
 
Ats.: Ne, niekas nežinojo, kas ten buvo tokie, niekas nežinojo. Bet 
vienu žodžiu buvo tikslas parodyti, kad, reiškia, tie žmonės buvo čia 
kankinti, kankinti. Ir paskui kaltininkais vienu žodžiu skaitė žydus ir 
NKVD. O kadangi enkavėdistų tuo metu nebuvo sugauta nei vieno, buvo 
žydai, tai žydus ir kankino už tai čia. 
 
Kl.: Enkavėdistai išbėgo visi. 
 
Ats.: Žinoma, išbėgo jie, kadangi jie kariškiai skaitėsi. Tai tokia 
buvo 
versija paskelbta tarp žmonių maždaug. Nu, ir vėliau matom, pastatė čia 
paminklėlį tokį tautodailininkai. O tų akmenų nebeliko čia nieko. 
 
Kl.: Tai čia tas paminklas, reiškia, pažymi... 
 
Ats,: Tą vietą, kur čia buvo, reiškia, nukankinti žmonės keli. Nu, va 
čia truputį sutvarkyta. 
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Kl.: Nu, tai dabar, reiškia, tiems žydams užmuštiems čia jokio paminklo 
nėra. 
 
Ats.: Nieko nėra, absoliučiai nieko. Nieko nėra. 
 
Kl.: Turėtų irgi būti. 
 
Ats.: Nu, turėtų būt. 
 
Kl.: Vis tiek jie buvo žudomi žmonės, tai turėtų būti. 
 
Ats.: Matot, niekas tuo neužsiima čia, o mūsų valdžia tikriausiai ir 
nežino nei vienas. Taip atrodo, nežino, kad tie visi paminklai jau 
žinomi, juk neseniai prasidėjo jie, neseniai, Vertėtų pastatyti, aišku, 
čia paminklą. Čia buvo, vyko baisi tokia egzekucija. 
 
Kl.: Kiek čia tų žydų galėjo būti nušauta? Aš žinau, kad dabar taip 
sunku, reiškia, bet, nu kaip, vienas, du ar... 
 
Ats.: Ne, čia galėjo būti daug. Kokie penkiolika maždaug taip nušautų. 
 
Kl.: Nušautų čia vietoj? 
 
Ats.: Taip, čia vietoj, o jau likusieji vėl buvo suvaryti atgal, o kur 
jie dingo paskui, niekas ir nežino, kur išvežė. Apie penkiolika buvo 
nušauta, taip. 
 
Kl.: Sakykit, čia buvo tokia, nu, tarsi trys etapai. Juos varė 
pirmiausiai į vandenį, paskui... Ai, ne, pirmiausia ratu varė. 
 
Ats.: Pirmiausia ratu, paskui į vandenį, iš vandens atgal šliaužti į 
kalniuką, į pakalnę vėl šliaužti ir vėl ratu bėgti. Kas jau neįstengė 
bėgti, tai tą nušaudavo. 
 
Kl.: Kuriuo metu nušovė pačius pirmus žmones? 
 
Ats.: Pačius pirmus nušovė labai greitai. Kadangi vienu žodžiu jie buvo 
labai išvarginti, matyt, tam pusrūsy tenais, kur jie buvo patalpinti. 
Labai greitai. Porą sykių, žinau, apibėgo, atrodo, į prūdą nuvarė, 
atgal 
grįžo. Kai kurie jau negalėjo paeiti, nes buvo senyvo amžiaus kai kurie 
žmonės. Senyvo amžiaus buvo. Ir juos, reiškia, primušė ir jie jau buvo 
be sąmonės, bet vis dėlto dar atvedė prie šlaito ir nušovė juos. Nes 
jie 
jau nebegalėjo pastovėti, du laikė, o vokietis atėjęs iš pistoleto 
nušovė. 
 
12:42 
 
Kl.: Kuo viskas pasibaigė? Juos suvarė atgal... 
 
Ats.: Suvarė atgal. Žmonės išsiskirstė ir viskas, o vokiečiai liko čia 
pat, kadangi ten pastate buvo vokiečių štabas kažkoks tai. 
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Kl.: Tame pačiame pastate? 
 
Ats.: Taip, tame pastate. Ir užsibaigė viskas tyliai, ramiai, o naktį, 
atrodo, juos išvežė visus, juos sušaudytus iš karto prie duobės ir 
Kečių 
miškely ir sulaidojo. Niekam nežinant, niekam nematant. 
 
Kl.: Stop. 
 
Filmavimas Kretingos aikštėje 
 
Kl.: Sakykit, kokioj čia mes esam vietoj? Kas čia yra Kretingoj? 
Kamera. 
 
Ats.: Čia buvo miesto skverelis, aptvertas metaline tvora ir toje 
vietoje buvo suvaryti žydai. Komunistai buvo suvaryti. Ir irgi juos 
varė 
ratu, liepė jiems šliaužti, mušė juos čia. 
 
14:01 
 
Kl.: Dabar sakykit, reiškia, iš visų vat tų įvykių, kur mes kalbėjom. 
reiškia, Kečių miškely, reiškia, paskiau buvo tas, reiškia, prie prūdų 
kur juos kankino, egzekucija buvo. Vat šitas įvykis buvo, reiškia, kaip 
jisai?.. 
 
Ats.: Čia vienas iš pirmųjų buvo, pirmasis. 
 
Kl.: Dar prieš sušaudymą? 
 
Ats.: Taip, taip, čia buvo pirmasis įvykis. Kadangi čia liepė 
susirinkti 
miesto vyrams visiems, kiek jų buvo, ir išeiti... 
 
Kl.: Visiems vyrams be išimties? 
 
Ats.: Visiems liepė susirinkti iki šešiasdešimties metų amžiaus ir 
išeiti į priekį komunistams ir žydams. Ir kurie išėjo, juos iš karto 
suvarė čia ir pradėjo juos kankinti. 
 
Kl.: Tą pačią dieną iš karto? 
 
Ats.: Tą pačią dieną, taip. Tą pačią dieną. Ir varinėjo ratu, čia liepė 
šliaužti ir keliais eiti, ir mušė juos, visokiais būdais. Ir gal truko 
čia kokią valandą, ir paskui juos susodinę į mašiną ir išvežė. O kur 
išvežė, niekas nežino. Niekas nežino. 
 
Kl.: Bet čia buvo ne tą pačią dieną kaip šaudė Kečių miškely? 
 
Ats.: Ne, ne, ne tą pačią dieną. Čia jau buvo prieš tai. Prieš tai 
anksčiau buvo. 
 
Kl.: Tai čia kankino tiktai vyrus? 
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Ats.: Tiktai vyrus. 
 
Kl.: O moterų, vaikų? 
 
Ats.: Moterų nebuvo, ne. 
 
Kl.: Vaikų? 
 
Ats.: Ir nebuvo. Juos likvidavo žydų kapinėse tenais, kiek girdėjom. 
Vaikus mušt mušė, tenai užmušė, o moteris šaudė. 
 
Kl.: Taip kaip čia dabar juos kankino, kaip iš jų tyčiojosi? 
 
Ats.: Liepė ratu bėgti, liepė keliais eiti, šliaužti, visokiais būdais. 
Ir iš šonų stovėjo vokiečių kareiviai ir vis mušdavo juos. 
 
15:34 
 
Kl.: Ir šliaužiančius mušė? 
 
Ats.: Visokiais būdais, kokiais... 
 
Kl.: Ir kuo mušė? 
 
Ats.: Su lazdom, su lazdom. Paprastos lazdos buvo ir juos mušė čia. Ir 
čia nemažai jų, nemažai jų čia laikė. Ilgai vaikė juos, ilgai kankino 
ir 
paskui kur jie dingo, mes ir nežinom, nematėm. 
 
Kl.: Ar čia buvo užmuštų? 
 
Ats.: Man atrodo, kad lyg ir nebuvo. Čia juos žmonėms parodė tiktai, ir 
viskas. Kadangi daug žmonių buvo suvaryta į aikštę čia irgi, vyrų 
ypatingai daug. Tai va dalį atrinko jų ir juos kankino čia. 
 
Kl.: O žiūrovais, reiškia, buvo tie patys, kuriuos jau paskui paleido 
ir 
tie patys žiūrėjo? 
 
Ats.: Tie patys, nes tie žmonės nežinojo, ką daryti, kas čia bus toliau 
su kitais visais. Visus paliko ramybėj, o tuos jau, kurie patys 
savanoriškai išėjo į priekį, tuos visus čia suvarė ir kankino. 
 
Kl.: Tai jie išėjo. Tie, kur komunistai išėjo, jie galvojo, kad juos 
pasigailės, ar ne, jeigu jie... 
 
Ats.: Nu, taip. 
 
Kl.: Matyt, galvojo, kad prisipažins. 
 
Ats.: Bet žydai, tie patys nesitikėjo, kad vienu žodžiu taip žiauriai 
elgsis su jais. 
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Kl.: Kiek laiko tas truko, visa egzekucija? 
 
Ats.: Man teko matyti taip gal pusvalandį, ilgiau aš nežiūrėjau, nes 
mes 
pabėgom iš čia tiesiog. Per daug žiauriai mums atrodė tie dalykai. 
 
Kl.: Pabaigos nematėt, jo? 
 
Ats.: Nematėm net. Žinot, visi šaukė, rėkė, klykė ten tie žmonės 
kankinami. 
 
Kl.: Ką jie šaukė? 
 
Ats.: Nu, žydiškai "gevalt, gevalt", mat, visokiais būdais va taip jau. 
Kitokių šūksnių ten nebuvo, tik aimanos buvo, šūksniai tokie ir viskas. 
Ir mes pabėgom iš čia. 
 
Kl.: Liūdnai žmonės žiūrėjo ar juokėsi kas? 
 
Ats.: Ne, iš tokių dalykų niekas nesijuokė, ne. Visi žiūrėjo ir 
nesuprato, kas čia vyksta, svarbiausia. Kas čia vyksta, nesuprato, nes 
čia buvo staigus dalykas toks. 
 
Kl.: Tai čia buvo jau toksai pirmas prieš žydus išpuolis? 
 
Ats.: Sakau, pirmas. Taip, pirmas išpuolis buvo. Pirmoji kankinimo 
vieta 
tokia buvo čia. Bet čia jau nei šaudė, nieko, bet juos tiktai kankino 
ir 
paskui, matyt, išvežė juos. Tai va tokie nemalonūs prisiminimai 
parvažiavus ir išliks labai ilgai atminty, be abejo. Be abejo, toks 
vaizdas žiaurus. 
 
17:44 
 
Kl.: Stop. 
_ 
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