
Interview with Konstancija Bidviene 
 
Kl.: Močiute, pirmiausiai aš noriu paprašyt, kad pasakytumėt savo vardą 
ir pavardę. 
 
Ats.: Dabar esu Bidvienė, skaitausi Bidvienė, o panos buvo pavardė 
Kardinskaitė. 
 
Kl.: Kelintais metais gimėt? 
 
Ats.: Dvyliktais. 1912 metais vasario tryliktą dieną. 
 
Kl.: Ir kur gimėt? Ar toli nuo čia? 
 
Ats.: Šaltinių (?) kaime Gargždų valsčiaus. 
 
Kl.: Tai toli. Kiek čia iki jūsų tėviškės? Daug. 
 
Ats.: Nu, ir jau dabat parvažiavau. Trijų mėnesių mane parsivežė čia į 
Kaušėnus. Tėvas nusipirko žemės čia, Kaušėnų dvare. Dvylika šeimynų 
parvažiavo, nupirko tą dvarą Bikuvienės. 
 
Kl.: Tai čia Kaušėnuose ir ištekėjot. 
 
Ats.: Nu, čia. 
 
Kl.: Ir gyvent? 
 
Ats.: Čia gyvenu. Kaip parvažiavau trijų mėnesių, parsivežė, visą laiką 
iš Kaušėnų niekur neišėjau. 
 
1:44 
 
Kl.: Močiute, o Plungėj būdavot? 
 
Ats.: Nu, į Plungę nueidavom, ir kaip turgai, viskas, bažnyčia, viskas 
- 
kad anie visi Plungėj. 
 
Kl.: Ar daug žydų buvo Plungėj? 
 
Ats.: Nu, buvo daug, bet jau ten ne visus pažinau. 
 
Kl.: Kokie žydai buvo žmonės? 
 
Ats.: Buvo gerų, buvo ir, žinot, kaip kad sako žmonės, kai kam geri, 
kai 
kam prasti. 
 
Kl.: Tai dėl ko buvo geri? 
 
Ats.: Nu, geri buvo, kad biednai prasidėjom, reikėjo, paskolindavo 
pinigų ar ko. Buvo gerų. 
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Kl.: O buvo blogų žydų? 
 
Ats.: Mano pusei, aš nei vieno negaliu pasakyt, nebuvo. O buvo kiti, 
kurie giliai biedavbojo, viską, kad blogi yra anie. 
 
Kl.: O dėl ko blogi būdavo žydai? 
 
Ats.: Nu, yra visokių. Tiktai vienas, visa kas, sakydavo, kad, negaliu 
sakyti, grobdavo vaikus arba žmones žudymui. Anų tikėjimui. 
 
Kl.: O būdavo, kad vogdavo vaikus? 
 
Ats.: Būdavo. Tokių nuotykių būdavo. 
 
Kl.: Ir kur čia būdavo tokie nuotykiai? 
 
Ats.: Plungėj, pagrobdavo. 
 
Kl.: Ir ką darydavo? 
 
Ats.: Nu, kad daug ką. Negaliu visko papasakot. Daug ko buvo. 
 
3:18 
 
Kl.: Močiute, jūs pasakojot, kad kai žydus šaudė, surado raštus. 
 
Ats.: Nu, žydus kai šaudė, aš tuo kartu... Kad... Ne visus, bet vieną 
tą 
tarpelį... aš toliau turėjau gyvulius - nusirendavojusi žemę. Tai 
parėjau, pakilusi... Neleido praeiti... Ten valandėlė... Mačiau, kad 
šaudė. Buvo suguldyti, kiti buvo. O paskiau pas kaimynę - čia Stonkienė 
gyvena - sekmadienį ryte buvo išėjusi į bažnyčią, tai anie pasisėmė 
vandens iš šulinio ir kitas žydelkeles krikštijo. Apsikrikštijo. 
Kunigas 
- tas pavarytas... Kunigo nebeatmanu, ten pakrikštijo visas. Anos sakė, 
"mes norim pamatyti Kristų", kai anas pakrikštijo. 
 
Kl.: Ar jūs matėt tas žydelkeles? 
 
Ats.: Tos buvo, negaliu pasakyti kelios anos buvo, ar penkios, ar 
šešios. Kelios krikštijosi, nebeatsimenu. Bet kad anas pakrikštijo ir 
kad anos ėjo... varė vis tiek šaudyti. Tada viena dėjo vis klupdamos, 
vis žemę remdamos, ėjo virsdama, ėjo labai... O kitos ėjo, sako: "ka, 
ką 
nušaus, pamatys tas Kristų". Nu, ir anos ėjo, tiesiai: "nebijom, sako, 
mirti, pamatysim Kristų". 
 
4:50 
 
Kl.: Kur jas krikštijo, tas žydelkeles? 
 
Ats.: Nu, ten pat, kur šaudė. Čia suguldyti tie, o šaudė toliau. Va 
anos 
vėl netoli nuo tų, kur buvo suguldyti, biškį toliau pavarė ir 
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krikštijo. 
Nusinešė vandenį kunigas, ten pašventino tą vandenį ir anas... Jau to 
negaliu... biškį toliau buvo, anos visos būrys iš karto tų moteriškių. 
Kaip anas ten krikštijo? Pakrikštijo ir ??? Ir anos paskiau ėjo 
vystykluose (?), ir sušaudė anas. 
 
Kl.: Tai tas mergaites, jas atsikyrė nuo tų suguldytų? 
 
Ats.: Nu, tos atsiskyrė, matyt, anos ėjo atskirai - prašė pakrikštyti 
jas. Iškvietė kunigą, ir kunigas pakrikštijo... 
 
Kl.: O jūs matėt, kaip jas krikštijo? 
 
Ats.: Nu. 
 
Kl.: Nu, ir kaip jas krikštijo? Papasakokit. 
 
Ats.: Nu, anas krikštijo: vandenį nusinešė, paskiau visas tas su 
vandeniu... Vandenį tą iš šulinio pasisėmęs pašventino - tas juk turi 
teises - ir paskiau krikštijo jas. Tik nežinau, ar kožną, kaip mus, 
krikštijo, ant galvų pylė, ar visą tą būrį. Krikštijo iš to krapylo. 
Turėjo krapylą kur krapijo. Ar anas visą tą būrį, ar kaip jau? Matot, 
toliau buvo, už medelių (?) ir negalėjo užmatyti. 
 
6:20 
 
Kl.: Ir kas buvo, kai jas pakrikštijo? 
 
Ats.: Nu, kaip pakrikštijo ir vis tiek anas, pirmąsias... Ne tuos, kur 
gulėjo suguldyti - anas ėmė ir šaudė iš sykio. Anos ėjo prie tos 
duobės, 
kur šaudė. 
 
Kl.: O šaudymas jau buvo prasidėjęs? 
 
Ats.: Nu, jau šaudė, šaudė, jau buvo prasidėjęs šaudymas. 
 
Kl.: Kada čia buvo, koks mėnuo, močiute, ar prisimenat? 
 
Ats.: Nu, to mėnesio nebeatsimenu, koks tas mėnuo buvo, bet tas buvo ar 
birželis, ar gegužis, kad aš dar karves jau lauke raišiojau, kad aš... 
Pasimiršta (?) taip jau, kad negalvojau, žinojau, jau užsimiršau, tik 
žinojau, kad sekmadienio rytas buvo. 
 
Kl.: Kaip jūs atsiradot toj šaudymo vietoj? 
 
Ats.: Aš toj šaudymo vietoj pati nebuvau, bet aš kaip parėjau, aš iš 
tos 
Stonkienės, čia dabar gyvena Banys... Tai čia aš parėjau, ir manęs 
nepraleido praeiti. Ten, kur mašinos stovėjo, "vieškeliu - per laukus 
neik, sako, nes mislys, kad pabėgusi žydelka, sako, gali nušauti". 
 
Kl.: Kas sakė, kad negalima eiti? 
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Ats.: Nu, tie, kur šaudė ten. 
 
Kl.: Kas jie tokie buvo, tie, kur šaudė? 
 
Ats.: Nu, kad aš jau ten juos nepažinau. Kas ten buvo tų šaudytojų, 
vaikeli. 
 
Kl.: Ar lietuviai, ar vokiečiai buvo? 
 
Ats.: Buvo lietuvių, buvo... Vokiečių ne, ne. Arti nepriėjau - 
apsirengę visi civiliai, ne kariškai arti, negali ir pasakyti. 
 
Kl.: O kaip kalbėjo, kokia kalba? 
 
Ats.: Nu, kad matai, anie toliau - jau ne viską galėjai girdėti. Tie, 
kurie lietuviškai kalbėjo, lietuviai tie, o ... Jau kokių, kad ten daug 
nebuvo. Juk mes šiapus kelio, o jie antroj pusėj, kur ten tam kalne, ir 
vis tiek jau skirtumas. Negali taip visko matyti, dar medžiai buvo 
nenukirsti pakelėj. Per medžių tarpus taip jau ne viskas buvo aiškiai 
matyti. 
 
8:41 
 
Kl.: Tai dabar, kai jie jūsų neleido praeiti... O kodėl jums reikėjo 
ten eiti? 
 
Ats.: Nu, skaitosi, čia neleido mums ten eiti, o paskiau pasakė, kad 
jau 
valandėlę pabuvus, kai tas žydelkeles sušaudė... Dar kažkas atėjo, 
pirma, į kiemą tos Stonkienės, sako, "nu, jau gali eiti, bet ne per 
laukus, eik, sako, pro mašinas tuo vieškeliu", ba čia mūsų ??? ėjo 
kelias į mano namus. Aš ten pakalnėj tuomet gyvenau, ir aš taip parėjau 
namo. O paskiau, kaip jau parėjau namo, buvo girdėti šaudymas. Dar 
ilgai 
šaudė, kol iššaudė anuos, jau aš tų nemačiau šaudant. 
 
Kl.: Tai jau kai jūs nuėjot, tai dar ilgai šaudė. 
 
Ats.: Nu. Tik aš mačiau, kaip tas žydelkeles kad atvarė. Tai tas... ten 
mūsų ten kur jas iššaudė, buvom sudėję bulves, buvo padaryti tokie 
rūsiai bulvėms, tokios duobės, tai jau ten buvo daug sušaudytų. Jau 
buvo 
rytmetį ankstų kitus, sako, šaudę. Kada anas atvarė, aš dar buvau 
Stonkienės kieme, taip aš mačiau, kad anas šaudė, o kitų jau nemačiau, 
kaip jas šaudė. 
 
Kl.: Tai kai tas mergikes pakrikštijo, kelinta buvo valanda taip? 
 
Ats.: Nu, kad jau tos valandos taip negaliu bepasakyti. Kiek galėjo 
būti? Gal kokį dvylikta ar dešimta, ar kaip ten. 
 
Kl.: Vidurys dienos. 
 
Ats.: Nu, jau anas vidurdienį. 
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Kl.: O kada pradėjo šaudyti? 
 
Ats.: Rytmetį anksti ir buvo pradėję šaudyti, kitus jau, kad kitą būrį 
atvarė, jau vieno buvo sušaudyti, kitus atvarė. Kad aš ten parėjau, 
nežinau net... Nu, kad čia varė, kad sako, daug buvo, kurie pabėgę 
buvo. 
Bet vis tiek... Ten toliau Kaušėnuose buvo toks pabėgęs - buvo toks 
durpynas - atsisėdęs. Kad atėjo anie, paskiau ieškojo, rado: taip 
sėdintis, niekur nenubėgęs, jau laukė žydas. 
 
Kl.: Ir kas tada buvo jam? 
 
Ats.: Nu, pabėgo jis. Vis tiek juk pergyveno, visus šaudo, ir, matyt, 
išbuvo taip pasviręs, atsisėdo ir niekur nepabėgo. Kur bepasislėpsi, 
kur 
bepasikavosi. 
 
Kl.: Sakykit, ponia, ar šaudė vieną dieną, ar kelias dienas? 
 
Ats.: Buvo vieną naktį, girdėjom, kad šaudė. Dar ten pakalnėj gyvenom, 
kai šūviai buvo, sakom: "kas čia girdėti, kad šaudo". Mislijom, ar 
karas 
aplinkui kažkaip. Sako: "žydus šaudo", o paskiau dieną šaudė. Čia ne iš 
vieno karto šaudė anuos. 
 
11:30 
 
Kl.: Tai čia tą pačią naktį ir paskui kitą dieną, ar?.. 
 
Ats.: Ne, pirmiau šaudė kad kelias, paskui kur tai... Kurie buvo, 
šaudė, 
sako, kelias žydelkeles iš pirmo šaudymo. Buvo parvarę į miestą ir 
pasakė, kad "kitiems žydams nesakykit, kas dedasi, kad šaudo žydus". 
Neleido sakyti. O ar anos? Kai sargai prie tų žydų buvo - suvaryti, vis 
tiek ne mieste (?), atskirai iš savo namų išvaryti. Nu, bet ar anos 
pasakė ar nepasakė, kas ten, dabar juk niekas nežino. Nu, paskui atvarė 
anas ir visas iššaudė. 
 
Kl.: Tai jūs, kai tą šaudymą matėt, jūs iš Stonkienės kiemo? 
 
Ats.: Nu, aš tiktai mačiau tas mergeles kad sušaudė, o kitų žydų 
nemačiau, kad šaudo. 
 
Kl.: Tai jūs matėt ir kai tas mergeles nušovė? 
 
Ats.: Nu, ir kada anas nušovė, aš - tuo kartu neleido iš to kiemo 
išeiti, tada pakrikštijo. Mačiau, kad atvarė prie tos duobės, kur jam 
reikėjo, ir ten nušovė, anos ten krito, o kitų nemačiau. 
 
Kl.: Tai tos mergelės kitoj duobėj nušautos buvo? 
 
Ats.: Nu, anos buvo pasikrikštijusios. 
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Kl.: O kodėl jas į kitą duobę nušovė? 
 
Ats.: Ne, vis tiek ta... Kad ten netilpo... ten ta pati duobė ta buvo, 
bet kad visi netilpo. Ten jau tiek buvo žydų. Mūsų du ar trys rūsiai, 
kas... ten duobės tebuvo tiktai, kur ten tilps! Bet ten pat į tą šmotą 
varė ten visas... 
 
Kl.: Kas nušovė tas mergeles? 
 
Ats.: Nu, kad jau kurie buvo, tai šaudė tie. Aš anų negaliu pasakyti, 
aš 
anų nežinau. Ten buvo ar penki, ar šeši tie šaudytojai. 
 
13:30 
 
Kl.: Ir kaip jie šaudė tas mergeles? 
 
Ats.: Nu, iš tolo šaudė, išskaičiavo "vienas, du, trys", kai jau 
"trys", 
šūvį paleidžia. 
 
Kl.: Visi kartu šovė? 
 
Ats.: Visi kartu. 
 
Kl.: O kaip tos mergelės buvo pastatytos? 
 
Ats.: Nu, ir tos mergelės stovėjo prie tų, jau kur buvo pirmi nušauti. 
Prie tų atvarė - anos stovėjo, iš užpakalio anas ir šaudė. 
 
Kl.: Ar tos mergelės stovėjo veidu į šaudytojus ar nugara? 
 
Ats.: Nedastovėjo nieko. Ta viena eidama tik klupdama ėjo, o kitos - 
nieko, "nebijom mirti, sako, pamatys ten Kristų". 
 
Kl.: Ponia, sakykit, ar tas mergeles nušovė ant duobės krašto ar 
duobėj, 
viduj? 
 
Ats.: Ne, ant duobės krašto, anas ant duobės... Bet, matai, kad jau ten 
buvo daug tų ten sušaudytų, anos šalia... Jau tos duobės - kad ten jau 
buvo pilna, jau iš nakties buvo priversta, kai buvo šaudę. 
 
Kl.: Tai ten naktį šaudė? 
 
Ats.: Ir rytą. Ten, musiet, kol mes dar taip gulėjom, girdėti buvo, kad 
šaudo, O paskiau kitą būrį atvarė, tai jau... 
 
Kl.: Tai tas mergikes visas sušaudė vienu kartu ar padalino per kelis 
kartus? 
 
Ats.: Vieną, vieną kartą. Anų nedaug buvo, kelios, ir iš karto sušaudė. 
 
Kl.: O vokiečiai buvo ten? 
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Ats.: Nu, kad nežinau. Kad aš, matai, taip arti nepriėjau, mes iš 
kiemo... 
Kad negalėjom žinoti ar vokiečiai ten buvo, ar nebuvo, ar tik 
lietuviai. 
To jau aš negaliu pasakyti. Taip jau arti nepriėjom juk. Šiapus kelio 
mes - kur ten tas Stonkienės kiemas, o jie ten, kur žydkapis tas 
vadinamas dabar kur yra. Kalne. 
 
Kl.: Ponia, sakykit, tas mergikes krikštijo ar arčiau Stonkienės kiemo, 
ar arčiau jau duobės? 
 
Ats.: Nu, tai anas krikštijo toliau, kur tie buvo suguldyti ant tų 
kopetėlių. Tie žydai kur buvo suguldyti, o jos dar toliau, kalne buvo 
pavarytos, ir anas toliau ten kalne krikštijo. Ir paskiau nuo to kalno 
varė tas jau prie duobės šaudyt. 
 
Kl.: Ponia, sakykit, kaip žmonės kalbėjo, dėl ko žydus šaudo? 
 
Ats.: Nu, kad visaip buvo. Šnekėdavo, kiti šaukė, kad "anie žmones 
žudo", kiti šaukė, kad žydai pasakė, kad "neilgai būsit, mes jus visus 
išžudysim", vat. Žmonių pasakyta, negali visų klausyti. Čia buvo 
vokiečių įsakymas. Tai nežinom aiškiai dėl ko. Kas vokiečiams užėjo, 
čia vokiečių įsakymas. 
 
Kl.: Ponia, o kaip tą Projumą apkaltino? 
 
Ats.: Nu, Projumą, sakė tie, kurie jį šaudė, sako, girdėti - ar 
teisingai ar neteisingai - buktai rado raštą, kad Ivinskiui vaistus 
davė 
netikrus, kad nebeišgytų. Kol anam reikėjo, kol ??? ir prirašytuosius 
visus vaistus maišė nuodingus, kad neišgytų. 
 
Kl.: Kas toks buvo Projumas? 
 
Ats.: Projumas tas buvo vaistininkas, vaistinę anas turėjo. 
 
Kl.: Kur jis turėjo vaistinę? 
 
Ats.: Nu, jis turėjo, tai dabar, žinai, kad būtau vietoj, tai 
parodytau. 
Jau vaistinę turėjo, vaistinėj... 
 
Kl.: Ar galėjo jisai duoti nuodų? 
 
Ats.: Nu, kad jau nežinau, tik šnekėjo. O kaip buvo tikrumoj? Tai tik 
toks šnekesys ėjo. Nu, ir paskiau antrą Smilingį važiuojant į Telšius, 
kad... vienu žodžiu, ten sako, kad rado tam rašte, kad jis nužudė... 
O dėl ko jis Smilingį, tai anie nei žodžio, niekas nežino. Jau sakė, 
kad Projumo, nurodymu... 
 
Kl.: O kaip jums atrodo, ponia, ar čia teisybė, ar išgalvota? 
 
Ats.: Nu, tai dabar negaliu žinoti, kad taip, kad būtų... Susitikdavom, 
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ir tas Projimas, kai nueini į vaistinę, būdavo protingas ir viską, 
andai 
būdavo, o kaip... Negalėčiau nei pasakyti, kad blogas ir pasakyti, kad 
geras, negaliu niekaip. Mums nieko blogo iš ano pusės neatsitiko, juk 
taip pat vaistų ir mes imdavom, mums nieko neatsitiko. 
 
Kl.: O tai kas taip kalbėjo, kad Projumas nuodijo žmones? 
 
Ats.: Nu, daug kas iš tų, kurie jį šaudė, daug paskiau ėjo per žmones 
ta kalba, kad anas turi... Tie žmonės iš ano žuvo, Smilingis ir 
Ivinskis. 
 
Kl.: O iš tų, kurie, tie, kur šaudė, ar prisimenat pavardes? 
 
Ats.: Nu, kad vieną tik tą, o taip kitų dabar nežinau pavardžių. 
 
Kl.: O kokią vieną prisimenat? 
 
Ats.: Kardinskis. 
 
Kl.: Tai čia jūsų ta pati pavardė. 
 
19:04 
 
Ats.: Nu. 
 
Kl.: Tai kas jis jums buvo? 
 
Ats.: Tip galiu teisingai pasakyti, brolis. 
 
Kl.: Ar tikras brolis? 
 
Ats.: Brolis. 
 
Kl.: Ar jaunesnis, ar vyresnis? 
 
Ats.: Jaunesnis už mane, bet anas buvo per prievartą vokiečių varytas. 
 
Kl.: O kodėl jį varė vokiečiai? 
 
Ats.: Nu vat, jis, buvo mano vyras, tai paskiau kaimynas buvo visi 
pašaukti. Kokiam reikalui pašaukė anuos ten jau mieste... Ir mano vyrą, 
ir ten antrą kaimyną Kiauleikį paleido, o Kardinskį paliko. Anas turėjo 
žemės, o mano vyras - mes mažai teturėjom, o tas Kiauleikis nei 
neturėjo. Sako, "jūs galit ginklą panaudoti prieš vokiečius, 
nepatikimi". Va anas turėjo trylika hektarų žemės, brolis mano, ano 
nepaleido, anas sako, "aš turiu, sako, iki šienapjūtės. Šienapjūtė jau 
buvo, sako, turiu šieną pjauti". Tai mano vyrą privertė, kad anam 
šienautų, anam visus darbus nudirbti, o aną paliko. O dėl ko paliko, aš 
negaliu pasakyti. Per prievartą buvo varomas. 
 
Kl.: Kiek sykių anas šaudė? 
 
Ats.: Ką? 
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Kl.: Kiek sykių jisai šaudė, Kardinskis? 
 
Ats.: Nu, vieną ten... Nu, kiek anas, ar pusvalandį, ar valandą, kiek 
anam ten nuvarė, o paskiau parėjo ir jisai. Kad ir aną bemaž nušovė... 
Jis apsimetė, kad negali, kad jau širdžiai bloga, tai anas apvirto. 
Kiti 
ten ??? pamatė ten, vos kaip žydą nenušovė. Tai paskiau anas parėjo 
namo, tai po to sirgo ilgai, po to... Žinai, toks pergyvenimas, kaip 
per 
prievartą atvaro ir liepia šaudyti. 
 
Kl.: Tai kiek jisai žydų nušovė? 
 
Ats.: Nu, kad dabar negaliu žinoti, kas gali pasakyti... Čia ant ano 
pyko, kad, sako, nepataikau, anas sako, dar vėliau. Dar buvo kad ne 
visuomet pataikydavo, ar nenorėdavo pataikyti, ar kaip ten, niekas 
nežino. 
 
Kl.: Tai jūs pasikalbėdavot su juo apie tą šaudymą paskiau? 
 
Ats.: Nu, sakė, kad, sakė, pergyveno visą laiką. Paskiau sirguliavo 
ilgą 
laiką. Po to sako, per prievartą privertė, sako, tokias 
žudynes daryti. O kur! Pirma su žydais, visi, tikrai kaip sakant, 
pasiskolindavo, ir viską. O čia atvarė šaudyti! Čia kožnas pergyveno! 
 
Kl.: Kaip buvo to Kardinskio vardas, jūsų brolio? 
 
Ats.: Ką? 
 
Kl.: Kaip buvo vardas jūsų brolio? 
 
Ats.: Edvardas. 
 
Kl.: Ar jums Edvardas pasakojo, kaip tas šaudymas ėjo? 
 
Ats.: Nu, jis mažai ką ten šnekėjo, mažai ką ten šnekėjo. 
 
Kl.: Ką jis prisiminė? Ką jis pasakojo? 
 
Ats.: Brolis tiek pasakė, kad tuo kartu kad, sako, atvarė per prievartą 
šaudyti. Ne visi musėt... Ir sako, tuojau ??? apsimetė... blogai... 
nebešaudė. Ir pradėjo... Sako, "negaliu šaudyti visai"... "Ba mažu mane 
patį nenušovė". 
 
Kl.: O tas mergeles jisai šaudė, Kardinskis Edvardas? 
 
Ats.: Ne, jau ne. Tuo kartu ano jau nebuvo, anas šaudyt nešaudė jau, 
Mergeles kas šaudė, ne taip dovanojo, jau ten nebešaudė. 
 
23:10 
 
Kl.: Nu, apie tą Projumą pasakojo Kardinskis? 
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Ats.: Nu, anas pasakojo, kad taip šnekėjo aplink aną, kad sako, "kokį 
tai raštą kiti rado, sako, aš neskaičiau, nežinau. Bet, sako, kurie jį 
suėmė, kur jį atvarė, tai sakė, rado jie tokį". Nu, o teisybė buvo ar 
neteisybė, kas dabar... Juk niekas nežino. 
 
Kl.: Močiute, ar degtinės jiems davė gerti, kai jie ėjo šaudyti? 
 
Ats.: Nu, vat nežinau ar aniems davė, to negaliu pasakyti. 
 
Kl.: Nu, o kokių nors žydiškų daiktų jie parsinešė? 
 
Ats.: Nu, nieko anas neparsinešė. Daug buvo, kur žydus laikė... Buvo 
čia 
mūsų pakelėj, ten mano žemė buvo, Buvo pasėtos avižos tada, paskiau 
kada 
ėjom, radom pundą surištą drabužių įmestą į va šituos. Daug pundelių 
tokių drabužių ar tenai įmestų. Ar patys žydai nešėsi, ar tie, kur 
varė? 
Dabar negaliu pasakyti, nežinau. 
 
Kl.: Tai ką darė su tais drabužiais? 
 
Ats.: Nu, paskiau paėmė žmonės, nešiojo, kitus tai biednesniems 
išdalino 
kur tpkie, visaip buvo. 
 
Kl.: O jūs turėjot ką nors? 
 
Ats.: Nu, turėjau paltą. Buvau tokį parnešus, paskiau davė (?) ten... 
Pardaviau, niekur nenorėjau nešioti. 
 
Kl.: Kodėl nenorėjot? 
 
Ats.: Nu, vis tiek pažįstamos. Kad ėjau, pažinau tą žydelkelę, kuri 
buvo. Viena gyveno, turėjo krautuvę ir eidavom pas aną į krautuvę. Jau 
nenorėjau nešioti. 
 
Kl.: Tai kaip pavardė buvo tos žydelkelės, kur paltą gavot? 
 
Ats.: Kad pavardės neatsimenu. Kad keistos tos pavardės, užsimiršo 
jaui, 
nebeatmenu tų pavardžių. 
 
Kl.: O kiti žmonės nešiodavo tuos drabužius? 
 
Ats.: Nu, buvo tokių, kurie nešiodavo, visokie. O paskiau parvažiavo... 
Daug žmonės padėjo... Kad grįžo iš Rusijos, žydai vėl tie patys, kur 
pargrįžo. Tada kiti tiems atidavė žydams - nebeatsimenu pavardės, žydas 
su visa šeima pargrįžo iš Rusijos - anie buvo išbėgę kartu. Nu, tada 
paskiau anie neturėjo nieko kai parvažiavo, nei ko pavalgyt, nieko. Tai 
nusipirkom vištą turguj, tai pradėjo prašyti. Atidavėm porą vištų tiems 
žydams. Parėję sako, "mes atsilyginsim toliau, sako, kai įsigysim". O 
paskiau įsigiję krautuves jau atsiskaitė. Va taip buvo. Mums buvo gerų 
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žydų. 
 
Kl.: O tada, kai jūs matėt tą šaudymą, ten vaikų buvo? 
 
Ats.: Ką? 
 
Kl.: Vaikų ar buvo tam šaudyme? 
 
Ats.: Buvo, buvo. Kur buvo suguldytų ten. Tik tas mergeles kai 
krikštijo... O visi kiti, kur buvo suguldyti, tai toj eilėj (?) buvo 
vaikų ir kitų vėl... Aš pati nemačiau - kiti sakė, kad vaikus kitus 
nešaudė. Šaudant, sakė, kad paims į medį ir duos galvelę į medį, ir mes 
į tą duobę - nešaudė. To nemačiau, tik taip buvo, pasakojo. 
 
Kl.: Kas taip darė? 
 
Ats.: Nu, tai tie, kurie šaudė ten tokie, kas ten buvo. Buvo vokiečiai 
ar iš lietuviai buvo, to negaliu pasakyti, nežinau. 
 
Kl.: Tai Edvardas irgi mušė? 
 
Ats.: Sakė, labai jie žiauriai elgėsi. 
 
Kl.: Edvardas irgi taip darė, mušė vaikus į medį? 
 
Ats.: Ne, matai, jis jau buvo parėjęs, namo. Nebuvo jis prie to 
šaudymo. 
Kai jau... Sakė, girdi, ne visus, katrie ??? Jau nebaigė šaudyti, jau 
jis parėjo į namus. Kai jam bloga pasidarė, ir jis negalėjo jau. 
 
Kl.: Ar vienas Edvardas toksai buvo, kuris jau pasitraukė, ar buvo ir 
kiti, kur pasitraukė? 
 
Ats.: Nu, matai, kad aš jau ten nebebuvau ir nežinau. Kad negaliu 
pasakyti. Edvardas kaip parėjo, tai nežino, ar visi pasitraukė, ar 
kiti... Ten kiti buvo... Kiti dar klausė.... Pasitaikė vieną kartą 
tokis 
žmogus - nepažinau ano papavardės - ano klausė, "ar tu, sako, šaudei?" 
"Ne, sako, aš žydų nešaudžiau". Aną buvo paėmę, čia virės, sako, "aš 
vokiečiams valgyt viriau, sako, aš prie žydų šaudymo nebuvau". Buvo 
tokių suimtų lietuvių. 
 
Kl.: Tai kas čia virė valgyt? 
 
Ats.: Nu, bet ten jau mieste. Jis sakė, "aš mieste viriau valgyt 
vokiečiams, sako, aš prie žydų šaudymo nebuvau". Tas žmogus pasakojo 
ten, kur aną nuvarė. 
 
Kl.: Kaip pavardė to žmogaus? 
 
Ats.: Kad nežinau pavardės to žmogaus, negaliu pasakyti. Tik anas sakė, 
"manęs nekaltinkit, aš prie žydų šaudymo nebuvau, sako, aš vokiečiams 
valgyti viriau". 
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28:58 
 
Kl.: Tas mergaites kur nušovė, kur pakrikštijo, ar jos buvo 
apsirengusios, ar joms liepė nusirengti? 
 
Ats.: Buvo apsirengusios, ne nuogos buvo. 
 
Kl.: Su drabužiais ir nušovė? 
 
Ats.: Nu. Šviesiai buvo apsirengusios anos. 
 
Kl.: Dar noriu jūsų paklausti. Tie žydai, katruos ten šaudė, tas 
mergikes, katras pakrikštijo, iš kur anos buvo? 
 
Ats.: Nu, kad aš anų nežinau. Gal anos iš Plungės buvo ar net buvo iš 
toliau kur atvarytos, aš to negaliu žinoti. Mes ten jau su vietiniais 
pasišnekėjom, kad anas atvarė. Iš kur anos buvo? Ar anos visos 
plungiškės buvo, ar anos... Aš to nežinau. 
 
Kl.: Ar pažinot kokią nors vieną? 
 
Ats.: Nu, kad, matai, toliau ten jos. Kur čia mes, šiapus kelio, o anos 
ten pakrūmėj, kur ten! Jau nepažinau aš anų. 
 
Kl.: Nei vienos nepažinot? 
 
Ats.: Nepažinau nei vienos. 
 
Kl.: Ar tą kunigą pažinot? 
 
Ats.: Kunigą pažinau, tik pavardę užmiršau, nežinau. 
 
Kl.: Koks čia kunigas buvo? 
 
Ats.: Negaliu pasakyti. 
 
Kl.: Iš kur jisai buvo, iš kokios bažnyčios? 
 
Ats.: Nu, iš Plungės bažnyčios. Anos prašė ano, kad pakrikštytų. Matai, 
kad žydų toks krikštas yra, kad jau apsižanija, tai skaitos, kad 
pasikrikštija. Anos buvo neženotos, jaunos, anos prašė kunigo, kad 
kunigas pakrikštytų. 
 
Kl.: Tai kunigas krikštijo neženotas žydelkeles? 
 
Ats.: Nu, anas pakrikštijo, anas kaip jau ten... Aš apeigų nežinau, 
kaip ten jau. 
 
Kl.: O kodėl kitos žydelkelės nenorėjo, kad pakrikštytų? 
 
Ats.: Nu, matai, jau kurios ženotos, o gal kitos... Kad dabar negaliu 
pasakyti, juk anos nepasišnekėjo, dėl ko nenorėjo. O gal tiktai tebuvo 
tų, jau neženotų, kur sužinosi. 
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Kl.: O dėl ko vaikų nekrikštijo? 
 
Ats.: Nu, vaikų nekrikštijo, ne. Dėl to nežinau, vaikų ten nekrikštijo, 
tik ten tas kelias žydelkeles. 
 
Kl.: Koks ten kunigas buvo? Ar klebonas buvo? 
 
Ats.: Ne, paprastas kunigas. 
 
Kl.: Jaunesnis. 
 
Ats.: Nu. To jau negaliu bepasakyti, kokis. 
 
Kl.: Tai čia tos Plungės bažnyčios kunigas krikštijo? 
 
Ats.: Nu, Plungės. 
 
Kl.: Ponia, dabar pasakykit vat. Edvardas kai šaudė tuos žydus, ar jūs 
pykot ant jo? 
 
Ats.: Nu, kaip nepyksi. Nu, anas sako, "aš, sako, kad tiek 
tešaudžiau... 
Dėl ko aš... Man bloga pasidarė, kad per prievartą, paleido... 
nepaleido... Liepė mano vyrui - pasakė, kad viską jam turi apdirbti. 
Nu, 
tai jis sako, "mane per prievartą atvarė". 
 
Kl.: Tai kas jam liepė šaudyt žydus? 
 
Ats.: Nu, kad ??? buvo, kad anas jau nekieravojo (= nežiūrėjo), ir 
nežinau, kas... Vokiečiai paėmė juos, čia vieni buvo... O kas paskiau, 
ar ten lietuviai, ar ten vokiečiai lietuviškai mokėjo šnekėti - kas iš 
jų, to aš nežinau, negaliu pasakyti. 
 
Kl.: O kas būtų, jeigu jis nebūtų šaudęs? 
 
Ats.: Ne... 
 
Kl.: Kas jam būtų, jeigu jis sakytų, kad nešaudys? 
 
Ats.: Nu, jau. Kad anam... Jis tiek jau sakė, "bloga pasidarė" ??? 
apsirgo, parėjo. O kas ten bešaudė kitas, nežinau. Bet paskiau nuvedę 
tvartan nušovė vis tiek. 
 
Kl.: Ką nušovė? 
 
Ats.: Ką? 
 
Kl.: Ką nušovė? 
 
Ats.: Nu, nušovė jau po kiek laiko. 
 
Kl.: Ką nušovė? 
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Ats.: Jį mieste nušovė. 
 
Kl.: Edvardą nušovė? 
 
Ats.: Nu, mano brolį ten nušovė. 
 
Kl.: Kas nušovė? 
 
Ats.: Tos pavardės nebeatsimenu jo, stribitėlis jau buvo visą laiką. 
 
Kl.: Tai jūsų brolis buvo partizanas? 
 
Ats.: Ne, anas ne partizanas. Tuo kartu buvo vokiečių per prievartą 
atvarytas, kad prie žydų šaudytų. Kad anas, negaliu sakyti, neilgai... 
tešaudė jisai, jau bloga anam pasidarė. "Negaliu, sako, visi 
pažįstami". 
Nu, ir anas parėjo, sirgo. O paskiau jau po to šaudymo tas pagyveno 
kiek 
ten laiko, jau kaip viskas nusiramino, va taip. O kaip parėjo rusai - 
ant jo sako, "tu buvai prie žydų šaudymo", aną paėmė ir nušovė, mieste 
nušovė. 
 
33:59 
 
Kl.: O kur jisai gyveno, jūsų brolis? 
 
Ats.: Nu, čia toliau pakalnėj, dabar jau yra ano ūkis išdalintas ir 
sodo 
namas išdalintas. Netoli čia mano tėviškė buvo. 
 
Kl.: Ar kiti žmonės pyko ant jo, kad jisai šaudė žydus? 
 
Ats.: Nu, visi juk... Jisai pats pasakė, kad "per prievartą". Pyko ir 
kiti... visus... Sako, "kaip norisi... negalėjau, sako, net pabėgti, 
nei 
nieko". Ir dėl to, kad nedaug jis - kelis jau... Ir tuojau parėjo, o 
kiti paliko bešaudantys. 
 
Kl.: O kiti žmonės ant jo pyko, kad jisai šaudė žydus? 
 
Ats.: Nu, buvo kurie ir pyko, kiti - buvo visokių. Kiti sakė, "kad taip 
ir reikėjo žydams", kiti sakė, "kad negerai padarė vokiečiai, kad 
iššaudė", visokių šnekų kaip... Dabar irgi taip yra, vienas taip, kitas 
taip šneka. Ir tada, kad vieni sakė, kad "žydai būtų mus..., sakė, 
ruošėsi iššaudyti", o kiti taip. Čia negali suklausyti visų pasakų. 
 
Kl.: Ar jūs tikėjot, kad žydai norėjo visus lietuvius iššaudyti? 
 
Ats.: Ne, netikėjom, kad mes nieko. Su kuriams buvom, buvom geruoju, 
nei 
su vienu nebuvom susipykę. 
 
Kl.: O kad tas Projimas nuodijo žmones, ar tikėjot? 
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Ats.: Nu, kai tuos du nunuodijo, tai bijojom. Gal kartą... Gal kartą 
tas viskas buvo, kad Ivinskis tas, anas tai jau buvo biznierius toks, o 
žydams tas netiko. Žydai biznieriai. Galbūt. Gal teisybė, gal ne, čia 
nežinosi. 
 
Kl.: Ar Smilingį galėjo Projumas nužudyti? 
 
Ats.: Nu, o Smilingį - aš jau dėl ko aną būtų galėjęs žudyti, aš jau 
nežinau. Anas mokytas žmogus buvo. 
 
Antra kasetė 
 
Kl.: Kur buvo... Kur jūs matėt, kad vaikus buvo pavogę žydai? 
 
Ats.: Ar vaikus pavogę buvo? Nu, neatsimenu, tik sakė, kad grobė 
vaikus. 
 
Kl.: Ar jūs tikėjot? 
 
Ats.: Nu, tikėti ten ??? Kad daug šnekėjo, kad pagrobdavo, nužudydavo. 
Vienam buvo laikrašty, bet kad to laikraščio... Paskui paskelbė, kad iš 
Šiaulių jis buvo. Kad rado mergaičių gimnazijos mokytojo ar dvylikos, 
ar 
dešimties metų mergelę - rado ten prie sienos prikaltą. Rankelės, ir į 
burną buvo įkištos, sako, guminis toks, kad jinai nešauktų ten bebadant 
aną... Ir, matyt, paklota paklodė, kad kraujas tas kur bėgtų, o kam... 
Tai tokie pasakojimai tada ėjo. 
 
Kl.: Kada tas buvo? 
 
Ats.: Nu, tas jau seniai, tas, klausyk, Smetonos laiku kad buvo. Tai 
tas 
Smetonos laiku buvo, Lietuvos prezidentu - tais laikais. 
 
Kl.: Ponia, o kaip jums dabar atrodo, ar čia žydai padarė, ar ne? 
 
Ats.: Nu, čia dabar sakė, kad žydai ten padarė, o kaip buvo? Kas 
taip... 
Ar toks buvo pamanymas ant žydų, ar buvo teisybė, ten kai kartu 
nebuvęs, 
tai negali žinoti. Ten, sakė, tą laikraštį liepė tuojau likviduoti, 
uždraudė. Jei kas turėjo - kad nebūtų. Juk turbūt, jei kas turėjo 
pakavojęs, tai dabar galėtų atrasti. 
 
Kl.: O kaip jums dabar atrodo, ar tas buvo teisybė, ar neteisybė? 
 
Ats.: Aš, žinai, kad negaliu pasakyt, kad čia mūs Plungėj, kur žinau, 
žydai, nebuvo blogi. Aš nežinau, ar anų buvo tokių blogų, negaliu 
pasakyti. 
 
Kl.: Ponia, o kaip jums atrodo, ar gerai, kad žydus sušaudė? 
 
Ats.: Dėl manęs, jie man nieko blogo nebuvo padarę. Nu, būtų mums 
užtekę 

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. 



duonos, jei visi būtų tebesantys. Man atrodo, bereikalingas čia 
šaudymas 
buvo. Nu, kad žmonės šnekėjo, kad anie žadėjo lietuvius iššaudyti - 
pasakų negali suklausyt. 
 
Kl.: O ar jums atrodo, kad jie norėjo lietuvius iššaudyti? 
 
Ats.: Nu, aš netikiu, netikiu. Būtume ir mes patilpę, ir jie. Man 
atrodo, kad nesiruošė iššaudyti. 
 
Kl.: Stop... 
 
Ats.: Skriaudė. 
 
Kl.: Ačiū, ponia, labai ir dovanokit, kad patrukdėm, kad privarginom. 
 
3:48 
 
Ats.: Nu, kad... 
 
Kl.: Ačiū jums. 
 
Ats.: Jums žinoma kokiu reikalu... 
 
Kl.: Dėkui, jūsų pasakojimas... 
_ 
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