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Šiame pokalbyje Emilija Jakniūnienė, mergautinė pavardė Karlonaitė, gimus 1923 m. spalio 26 
d., pasakoja apie įvykius Ylakiuose per pirmas savaites po karo pradžios. Jinai paliūdija kaip 
žydus suvarė į sinagogą, pasakoja kaip nunešė maisto į žydų namus kai vyrus laikė sinagogoje, ir 
paaiškina ką jinai matė kai visi žydai Ylakiuose buvo suvaryti ir nuvesti į sušaudymo vietą, nors 
pati nematė šaudymo, ji teigia kad girdėjo šūvius. Jinai vardija kelis lietuvius nusikaltelius, 
įskaitant vyrą kuris nukirpo rabino barzdą. Jinai trumpai paliečia žydų turto plėšikavimą. Jinai 
pasakoja kaip jinai padėjo išsaugoti jauną žydę kuri buvo Kauno gete. Jakniūnienės pasakojimas 
yra graudus ir emocionalus, jinai kartais apsiverkai ir turi susikaupti. Pokalbis vyksta buvusios 
sinagogos vietovėje, kuri pokalbio metu yra palyginant judri gatvė.  
 
 

Dėžė 1, Kasetė 1 
 
 
[01:] 00:45:04 – [01:] 09:06:14 
00:00 – 09:20 
 
Jinai prisistato Emilija Jakniūnienė, mergautinė Emilija Karlonaitė, gimus 1923 m. spalio 26 d. 
Brukline, Niu Jorke, JAV. Jinai pasako kad 1933 metais šeima grįžo į Lietuvą ir apsigyveno 
Ylakaičių kaime, Ylakiuose, kad Ylakiuose buvo daug žydų parduotuvių į kurias jinai ateidavo iš 
kaimo. Toliau patikslina kad jos giminė paprašė ateiti į Ylakius kasdien pašerti karvutes, nes jisai 
pasitraukė į Kartena. Jinai pasakoja kaip karas prasidėjo 1941 m. birželio 22 d., kai vokiečiai 
užėjo, kad žydus po kelių dienų suvarė į sinagogą; parodo buvusią sinagogos vietą. [kamera rodo 
gatvę] Jinai patikslina kad tiktai vyrus žydus suvarė į sinagogą kurioje juos laikė tris savates, kad 
moteris ir vaikus paliko namuose. Jinai pasako kad miestelyje ėjo kalbos ir buvo rašteliai visur 
iškabinti su pastabom kad žmonėms buvo uždrausta padėti žydams; pasako kad keli žmonės 
nešdavo maisto į sinagogą ir kad jinai nunešė maisto žydėm namuose, kad jos su vaikais buvo 
uždarytos savo namuose, kad nebuvo prie namų sargybos bet suprato kad išeiti iš namų negalėjo. 
Pradeda pasakoti apie žydų žudynes: [jinai graudena] vieną vakarą jinai matė kaip žydes ir 
vaikus varė iš namų ir statė į eilę, kad jas varė ginkluoti vyrai, keli uniformuoti, keli vokiečiai, 
bet dauguma vietiniai lietuviai; jinai vardina vieną lietuvį tarp varančių- Narvilas. Jinai sako kad 
žydes varė Skuodo gatve į sinagogą. [mašina atvažiuoja,pokalbis laikinai sustabdomas]  
 
[01:] 09:06:15 – [01:] 17:25:00 
09:21 – 17:59 
 
[naujas kadras] Apklausytojas klausia. [naujas kadras] Jinai teigia kad vyrai kurie varė žydus 
buvo didesne dalimi iš kaimų, kad miestelio vyrai turbūt neprisidėjo. [mašina pravažiuoja; 
pokalbis laikiniai sustoja] Jinai patikslina kad lietuviai kurie varė žydus buvo pasivadinę 
partizanais, kad partizanai perėmė Ylakių tvarką prieš tai kai vokiečiai užėjo, kad jinai vokiečius 
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pamatė važiuojančius dviračiais tris savaites po karo pradžios ir kad tie vokiečiai ant jos šaukė 
verfluchten [VOKIŠKAI] Jinai pakartoja kad vokiečių nebuvo Ylakiuose tris savaites, kad viską 
darė vietiniai lietuviai; jinai teigia kad lietuviai suvarė žydus į sinagogą tris dienas po karo 
pradžios. Jinai pasako kad partizanai apšaudė besitraukančius rusus ir tada suvarė žydus į 
sinagogą; mini žydo vardą kuris irgi buvo suvarytas- Šimkis; pasako kad žydus laikė sinagogoje 
tris savaites iki sušaudymo. [šuo nuolatos loja] Jinai grįžta papasakoti kad jinai žydams, Sajams, 
su kuriais buvo gerai pažįstami, nunešė vieną kartą sviesto; patikslina kad perdavė sviestą 
Sajienei. [mašina pravažiuoja; naujas kadras; šuo nuolatos loja] Jinai pasakoja kaip davė 
sviestą Sajienei, kuri su ašarom akyse padėkojo. [šuo loja; girdisi žąsys; operatorių pokalbis]  
 
[01:] 17:25:01 – [01:] 24:30:15 
18:00 – 25:23 
 
Jinai toliau pasakoja kaip po trijų savaičių suvarė moteris ir vaikus kartu su vyrais į sinagogą; 
pasako kad sinagoga buvo didelė; pripažįsta kad nematė kaip visi buvo sutalpinti sinagogoje. Ji 
pasako kad tą dieną atėjo vokiečiai su filmavimo kamerom, kad žydai buvo išvaryti iš sinagogos, 
kad Mikas Gliaubertas nukirpo rabino barzdą; pasako kad neprisimena rabino vardo. [mašina 
pravažiuoja] Toliau pasakoja kaip rabiną pastatė ant dėžės ir nukirpo jam barzdą su žirklėm, kad 
vokiečiai viską filmavo ir buvo tuo patenkinti, kad jinai su grupę miestiečių šitą matė. Jinai 
paaiškina kaip žydus išvarė iš sinagogos ir išrykiavo po tris ar keturis; parodo kur aukos stovėjo. 
[kamera juda; rodo buvusios sinagogos vietovę, dabar tik gatvė] Jinai patikslina kad žydus varė 
partijomis. [graudena] Jinai pasako kad nuėjo už miestelio ir girdėjo šūvius, kad vyrai buvo 
pirmi nuvaryti ir sušaudyti, ir tada moterys buvo nuvarytos, bet jinai jau šito nematė, tik girdėjo 
iš pasakojimų; pasako kad šaudymas ilgai tęsėsi. [mašina pravažiuoja; operatoriai kalba] Jinai 
bando patikslinti atstuma tarp šaudymo vietos ir jos gyvenvietės; pasako kad po kiek laiko 
negirdėjosi šūviai, kad miesto gyventojai kalbėjo sakė kad girdėjo kaip žydės verkė ir klykė kai 
jas vedė į šaudymo vietą ir prie šaudymo. [susijaudina]  
 
[01:] 24:30:16 – [01:] 33:35:22 
25:24 – 34:51 
 
Jinai pasakoja kaip girdėjo iš kalbų kad žydą gydytoją Josalovičių nevarė į sinagogą dėl to kad 
jis gydė sužeistus partizanus, buvo miestelio gydytojas, [mašina pravažiuoja] kad po to kai 
sušaudė vyrus jį nuvedė į sušaudymo vietą kur Josalovičius paprašė kas jo nekankintų, kad 
greitai nušautų. Jinai patikslina kad žydes baigė šaudyti iš ryto. [mašina pravažiuoja] Jinai 
pasako kad girdėjo kad šaudytojai buvo girti; teigia kad nepastebėjo ar tie kurie varė buvo girti. 
Jinai pasako kad matė uniformuotus vokiečius prie varymo, spėja kad jų buvo keturi ar penki; 
sako kad niekas žydų nemušė, kad žydai ramai ėjo kai juos varė; liūdi kad jie nepasipriešino; 
pasako kad žydai ėjo kaip avinai. [verkia; mašina pravažiuoja; žmonės praeina] Jinai teigia kad 
žydai tarpusavyje nekalbėjo kai juos varė. [nors nesimato kadre, žmogus ateina, išgąsdina 
Jakniūniene, operatoriai jį nuvaro] [naujas kadras] Jinai pasako kad neatsimena vardų tų vyrų 
kurie šaudė ir varė žydus, bet vėl mini Narvilą. Jinai pasakoja kaip po šaudymo vienas vyras, 
vardu Vincas Jančauskas jai pasisakė kad jisai visą naktį žydus šaudė ir skundėsi kad žydų turto 
negavo. [mašina pravažiuoja] Pasako kad girdėjo kad žmonės išsinešė žydų turto. [pokalbis 
nutrauktas]  
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[02:] 00:41:22 – [02:] 08:36:23 
00:52 – 09:05 
 
Jinai teigia kad miesto gyventojai išsinešė žydų turtą, kad matė žmones nešiojant aukų rūbus. 
Jinai aiškina ką matė kai atėjo į miestą sekančią dieną po šaudymo: mieste žydų namų durys 
buvo atdaros, langai buvo atdari ir užuolaidų nebebuvo, kelios bonkos sudaužydos gatvėje; 
pasako kad visi namai buvo atidaryti ir viskas buvo išnešta. Jinai teigia kad Ylakiuose visi buvo 
biedni, bet kad sąžinė turėjo jiems neleisti pasiimti žydų turtą. [mašina važiuoja] Pasako kad 
sekančią dieną po šaudymo, vakare, žmonės išėjo iš namų ir kalbėjo apie tai kas atsitiko. Jinai 
teigia kad vietiniai lietuviai nesisakė kad gerai padarė kad sušaudė žydus; sako kad visi 
susigyveno Ylakiuose. [mašina pravažiouja; pokalbis laikinai sustoja] Jinai teigia kad nebuvo 
atvėjų kad pardavinėjo žydų turtą, bet buvo kalbos kad žmonės pasiėmė gerus baldus, nors jinai 
pati to nematė. [vyras praeina] Atskleidžia kad jinai po šaudymo buvo labai susijaudinus ir 
savaitę negalėjo valgyti. 
 
[02:] 08:36:24 – [02:] 19:00:24 
09:06 – 19:56 
 
Atskleidžia kad pati padėjo žydę vardu Estera išsaugoti; paaiškina kad Estera buvo iš Skuodo ir 
dabar gyvena Izraelyje, kad Esteros dabartinė pavardė yra Charvit. Toliau pasakoja Esteros 
istoriją: jos tėvai buvo Skuodiškiai, studijavo universitete Kaune kai ją paėmė į Kauno getą, po 
kiek laiko atvežė ją kasti durpynus Tryškiuose, jinai pabėgo 1943-iais metais prieš Kalėdas į 
Ylakius. [šuo nuolatos loja] Jakniūnienė pasakoja: Estera pabėgus užejo pas moteris kurios 
pasakė kad negalėjo jos laikyti, jos nuėjo pasitarti pas kleboną Gasiūną, kuris irgi atsisakė ją 
priimti, paskui ją priėmė Kazlauskų šeima Gintalaičių kaime Kūčių vakarą. Jakniūnienė pasako 
kad jinai pati apsilankė pas Kazlauskus vasarą. [mašina pravažiuoja, naujas kadras] Jinai pasako 
kad Estera buvo labai nuskarus, kad jai žmonės nedavė drabužių. [mašina pravažiuoja] Jinai 
patikslina kad Estera pasislėpė pas Kazlauskus žiemą ir kad ji užėjo pas juos liepos ar rugpjūčio 
mėnesį, kad Estera buvo nuskarusi, kad Estera jai primena kad jinai išbarė žmones kodėl jos 
neaprengė ir tada Esterai davė rūbų ir pasiuvo suknelę. Jinai pasako kad nenori girtis. Toliau 
pasakoja kaip 1944 metų spalio 7-tą dieną vokiečiai pasitraukė ir kad jinai su Kazlauskų tarnaite 
vedė Estera pas Malūką kad nebūtų pavojus kai vokiečiai traukėsi, kad sekančią dieną į Ylakius 
atėjo rusai, kad Estera grįžo pas Kazlauskus, pabuvo, ir tada išvažiavo pas pažįstamus į 
Mažeikius, kad jinai sužinojo kad jos tėvus sušaudė Dimitrave.  
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