
Interview with Emilija Jakniuniene 
 
Kl.: Ponia, tiktai mes pirmiausiai paprašysim. Pasakykit savo vardą, 
pavardę ir mergautinę kartu. 
 
Ats.: Gerai. 
 
Kl.: Pasakykit prašau. 
 
Ats.: Dabar? 
 
Kl.: Dabar. 
 
Ats.: Pirma mergautinę. 
 
Kl.: Mergautinę. 
 
Ats.: Aha. Emilija Karlonaitė. Emilija Jakniūnienė. Dabartinė. 
 
Kl.: Dabartinė? 
 
Ats.: Taip. 
 
Kl.: Kelintais metais, ponia, gimėte? 
 
Ats.: Dvidešimt trečiais metais spalio 26 dieną. 
 
Kl.: Ir kur gimėte? 
 
Ats.: Amerikoj. 
 
Kl.: Amerikoj gimėte? 
 
Ats.: Taip, Niujorke. 
 
Kl.: Oho, oho. 
 
Ats.: Brukline, Brukline. Tai grįžom maždaug... Mama parsivežė maždaug 
trisdešimt gal trečiais, taip gerai ir neprisimenu. Maža buvau labai. 
 
Kl.: Dabar biškį palaukim. Jis pravažiuos. Aha, dvidešimt trečiais 
gimėt? 
 
Ats.: Taip. trisdešimt trečiais. 
 
Kl.: Nu, tai dešimt metų, tai jau prisimenat biškį. 
 
Ats.: Nu, tai aš... 
 
Kl.: Yra? Aha. Nu, ir dabar kur gyvenot kaip prasidėjo karas? 
 
Ats.: Ylakaičių kaime, Ylakaičių valsčius vadinosi ir Ylakaičių kaimas. 
 
Kl.: Ar čia toli? 
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Ats.: Netoli, apie du kilometrai, du su puse. 
 
Kl.: Nuo čia? 
 
Ats.: Jo, link Sedos. 
 
Kl.: O į Ylakius dažnai ateidavot? 
 
Ats.: Nu, žinot, prieš karą ateidavom gana dažnai. Trisdešimt devintais 
ateidavom, trisdešimt aštuntais ateidavom, ir viskas buvo gerai, taip 
kaip turi būti. Į miestelį ateidavom labai retai. Čia žydeliai turėjo 
labai daug parduotuvių. Tai vat, tai "nueik, atnešk to, tai to atnešk, 
tai to". Ateidavom, o taip čia be reikalo, mes juk negyvenom miestely. 
 
2:30 
 
Kl.: O kai karas prasidėjo? 
 
Ats.: Kai karas prasidėjo, tai šitaip buvo. Prasidėjo karas 
keturiasdešimt pirmais, vokiečiai atėjo, kad keturiasdešimtais tai 
rusai 
atėjo. Ar man taip reikia sakyti? Kada rusai atėjo pirmą kartą? Taip, 
rusai atėjo pirmą kartą keturiasdešimtais, kažkas birželio tryliktą. 
 
Kl.: O vokiečiai? 
 
Ats.: Vokiečiai atėjo keturiasdešimt pirmais, apie dvidešimt antrą, 
kažkas, keturiasdešimt pirmais. Nu, o tada šitaip, vat. Kodėl aš 
ateidavau į miestelį? Kaip aš jums sakiau, yra... Buvo jisai, tas 
giminaitis mano, šaulys buvo. Jo žmona jaunalietuvė, ir buvo prasidėję 
vežimai, ir jie, vat pasitraukė į Karteną. Ne į Darbėnus, į Karteną 
pasitraukė. Nu, ir ką. Dvynukai buvo vaikeliai, tik gimę neseniai. Nu, 
jis ir sako, atbėkit, aš su tokia bėgdavau, bet ana ir mirus, tokia 
Liokaitė Bronelė. Ir sako, ateikit kiauliukus pašerti. Nu, mes tai 
kurgi, Jėzau, ateidavom. Čia ir eidavom ant Skuodo gatvės tos, iš 
toliau, kur čia atvažiavom, tuos kiauliukus šerti. Nu, ir vat, buvo 
šitaip, kad mes turėjom tam miestely lankytis ir šį tą vat matėm. 
Ateidavom pavakary, matot. Ką aš turiu sakyti, pasakykit. 
 
Kl.: Tai pasakokit, ką matėt. Jūs labai gražiai pasakojat. 
 
Ats.: Nu, vat ateidavom į tuos Ylakius šerti mes du kartus, iš ryto ir 
vakare, per tą visą laiką. Ir dabar šitaip vat, pirmom dienom greitai 
suvarė žydus čia, į tą šulę. 
 
4:13 
 
Kl.: Šulė kur stovėjo? 
 
Ats.: Taip, ta kur čia stovėjo, šulė. Aš jau sakiau, kad čia jinai 
stovėjo, ta šulė, šitaip vat, čia toj maždaug vietoj. Juos labai 
greitai, kai atėjo keturiasdešimt pirmais birželio dvidešimt trečią ar 
antrą užėjo vokietis, ir juos čia suvarė. Aš negaliu aiškiai pasakyti, 
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bet man atrodo, kad čia vietiniai... 
 
Kl.: Kaip varė, ar matėt? 
 
Ats.: Kaip įvarė čia, aš nemačiau, kad į čia. Juos labai greitai, nu, 
tai ką, saksu. Tik girdėjau, saksu įėjo, įėjo prie vieno, kito namo, 
pasakė visiems greitai, greitai, ir suvarė žydus čia. 
 
Kl.: Ir visus žydus suvarė čia? 
 
Ats.: Vyrus. 
 
Kl.: Tik vyrus? 
 
Ats.: Taip, vyrus. 
 
Kl.: O moteris, vaikus? 
 
Ats.: Moteris ir vaikus suvarė... Moteris ir vaikus tada, kada pradėjo 
tą dieną juos naikinti. Po trijų savaičių. 
 
Kl.: O iki to, reiškia, moteris ir vaikus laikė namuose? 
 
Ats.: Taip, buvo namuose, iki tol jos buvo namuose. O čia tie žydeliai 
buvo visur uždarinėti, ir jau taip buvo visur užrašyta. Pasakojama, 
baidoma, "jeigu kas prisidės prie šito ar padės žydams ką nors, ar ten 
ko nors, sako, visi būsit vienu žodžiu"... 
 
5:35 
 
Kl.: Mikrofonas. 
 
Ats.: Gerai. Visi būsit taip, kaip su žydais, bus su jumis padaryta. 
Žinot, žmonės bijojo. 
 
Kl.: Kas žadėjo, kad ką padarys? 
 
Ats.: Nu, sušaudys, tai ir sakė. Turbūt jie buvo numatę, kad žydus 
šaudys. 
 
Kl.: Jūs girdėjot, kad taip sakė? 
 
Ats.: Aš kalbėdavau. Žinot, kad man reikia pasakyti, ką sakė, bet kad 
buvo užrašyta visur. Visur tokie rašteliai, buvo užrašyta, reiškia, kad 
niekur niekas niekam žydams, neturi jokių reikalų. Ir nėjo, žinotumėt, 
iš kaimo niekas nėjo tom dienom, kai čia vyko. Ir taip vat apie tris 
savaites, man atrodo, kad trys savaitės praėjo. 
 
Kl.: Lietuviškai buvo parašyta? 
 
Ats.: Lietuviškai, ir po to viskas... 
 
Kl.: Kas pasirašė, neprisimenat? 
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Ats.: Oi, dievai, nekreipėm dėmesio. Tik jau ir taip žinojom, kad 
negalima buvo pasakyti. Bet mes vis tiek eidavom į tą miestelį, va tas 
ėjo, kur aš jums sakiau. Tai susuko sviestą, nes jie kažkaip draugavo 
su 
tais žydeliais. Ateidavo į miestelį, tai savo tas karzinkas pasidėdavo 
pas ką, pas tasai, Kaip, žinot, tada sakydavo karzinkos. Tai ta mama 
sako, "nunešk sviestą jiems", tai aš dar per tokius daržus, nu, ten 
tokioj vietoj yra. Ir ne aš, daug žmonių nešė. 
 
Kl.: Į tą šulę? 
 
Ats.: Į šulę, taip. Labai buvo sargybos, bet nešėm toms, kurios 
namuose. 
Žydelkom tom, negražiai pasakyta, žydėm ten, ir vaikams, nes visiems 
buvo pasakyta niekur kojos neiškelti. Jie buvo visi uždaryti, ne 
uždaryti, savo namuose, bet, reiškia, negalėjo jie niekur išeiti. 
Turėjo 
būti savo... Taigi jiems badas jau buvo. 
 
7:15 
 
Kl.: O sargyba stovėjo prie namų? 
 
Ats.: Nu, žinot, kad taip nemačiau, kad stovėtų prie kiekvieno namo, 
bet 
kiekviena bijojo. Joms buvo taip įsakyta, ir jos nei judėjo. Jops 
nejudėjo tol, kol neatėjo ta baisi, pavakaris. Buvo sekmadienis va 
šitaip ir kažkas... Mes irgi buvom atėjusios į tą, su sena mes šėrėm 
tas 
kiaules ten. Pašėrėm ir žiūrim, kas čia yra. Nu, čia jie kaip buvo, 
buvo 
jie, mes nieko nežinom, kas čia vyksta. Mes žiūrim per langą, ji buvo 
vyresnė, sako, žiūrėk, varo iš namų tas žydes. Jau ką mačiau, kad jas 
varė ir statė į eilę. Suvarė, varė iš tų namų taip Skuodo gatve. 
 
Kl.: Kas jas varė? 
 
Ats.: Kažkokie ginkluoti. 
 
Kl.: Uniformuoti ar civiliai? 
 
Ats.: Nu, buvo ir uniformuotų. Buvo, man atrodė, ir vokiečių, buvo 
vokiečių keli, bet buvo ir mūsiškių lietuvių. Turbūt lietuviai, o kas 
gi 
ten gali būti. 
 
Kl.: Ar pažinot jūs juos? 
 
Ats.: Nu, galėčiau beveik pasakyti, kad toks lygtai Narvilas buvo. Toks 
Narvilas iš kažkur, ar iš Gėsalų. Nu, vat jas statė, statė į eilę ir 
vaikelius, ir viską, ir vat ta Skuodo gatve, kur jie jau čia gyveno, 
varė čia į tą šulę. 
 
8:45 
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Kl.: Biškį palaukit, ponia. 
 
Ats.: Kiek supratau. 
 
Kl.: Kiek pavažiuos dabar visi. 
 
Ats.: Supratau. 
 
Kl.: Ponia, tai dabar noriu paklausti. Kas buvo tie, kurie varinėjo? Ar 
jie buvo ilakiškiai, ar jie buvo... Palaukit, palaukit. Tai, ponia, jūs 
minėjot, tas Narvilas, ar ne? 
 
Ats.: Taip. 
 
Kl.: O ylakiškiai ar buvo iš tų, kurie varinėjo? 
 
Ats.: Nu, juk jie ir buvo iš kaimo, ilakiškiai, Ilakių valsčiui 
priklausė. 
 
Kl.: O iš pačių Ylakių miestelio? 
 
Ats.: Nu, kad nepasakyčiau, kad čia iš... Bet aš sakau, kad jie čia 
visi 
buvo draugais, tai niekas nelabai ir lindo, kur nereikia. Jie protą 
turėjo, kad nereikia lįsti. 
 
Kl.: Miestelio žmonės? 
 
Ats.: Taip, taip. Juk jie čia draugai visi buvo suaugę, visi eidavo, 
šokdavo kartu. Nu, kaip jie... Daugiausia čia susidarė iš kaimų tokie 
vat. Nu, bet jau ten aš tų kitų nelabai ir atpažinosiu. Nu, aš juos ir 
ten mačiau tiktai tiek, kad jie tas žydelkeles varė. O kada jie čia 
suvarė žydus, tai aš juk nemačiau. Nu, juk niekas nei sakė, nei nieko. 
Mes atbėgdavom, jau jie suvaryti yra, o kas... 
 
10:13 
 
Kl.: Kaip vadindavo tuos žmones, kur varinėdavo žydus? 
 
Ats.: Pavardėm vadindavo, vardais vadindavo, tai ir bernai samdyti 
būdavo. Sakydavo, ir to bernas čia būdavo, o tikrumoj gal jie 
pasivadindavo partizanais, aš taip suprantu. 
 
Kl.: O kodėl partizanais? 
 
Ats.: Nu, aš irgi pati nežinau, kodėl jie partizanai? Gal kad jie, dar 
neatėjo vokiečiai, vokiečiai atėjo tik už trijų savaičių. Čia perėmė 
mūsų, Lietuvos partizanai. Perėmė jie viską į savo rankas, čia Ilakius. 
O pasirodė ir ne kaip, o tik su dviračiais vokiečiai, va, pravažiavo. 
Po 
trijų savaičių pasirodė vokiečiai, ir kaip tik mes ėjom vėl iš to, 
kaime 
ten ir važiavo su dviračiais va taip. Nu, daug jų pravažiavo, tų 
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vokietukų. Tai vat, pirmą kartą mes juos matėm po trijų savaičių, jie 
pavažiavo link Sedos. Ir aš nežinau, kodėl dar taip, dar tokį negražų 
žodį aš visą laiką atsimenu. Mes einam, tai tas, vienas vokietis sako 
"farfliukter", o kas tas žodis, aš ir nesupratau. 
 
Kl.: "Farfliukter"? 
 
Ats.: Taip. 
 
Kl.: Prakeiktas, turbūt. 
 
Ats.: To aš jau nežinau. 
 
Kl.: Aš irgi vokiškai nemoku, bet, man atrodo, kad prakeiktas. 
 
Ats.: Kažkas. Ir aš tik tą žodį įsiminiau. 
 
Kl.: Tai buvo pirmi vokiečiai, kuriuos jūs pamatėt? 
 
Ats.: Pirmi su dviračiais, jauni, matytumėt, dvidešimt, gal dvidešimt 
penkerių rinktiniai, gražūs ir švilpaudami sau, jie gražiai. Tokiais 
gerais dviračiais, tokiais žemais, tokiais, nu, matydavau, čia mūsų 
tokiais dideliais ratais. O tada jie vienodais ratukais ir dviračiais 
gražiais nuvažiavo nuvažiavo link Sedos ir man tokį žodį metė. Mes 
dviese ėjom. Pasižiūrėjo į mane vienas toks kareivis, net man toks 
bjaurus žodis pasirodė kažkaip, aš nesupratau. Nu vat, ir tada po to, 
tiktai kai ėjo, čia pravažiavo, ar tą pačią dieną, ar ne, aš negaliu 
taip tiksliai pasakyti, tai tada kas įsakymą davė tuos žydus šaudyti, 
aš 
nežinau. Man atrodo, kai pasirodė vokiečiai. Tada, kai pravažiavo, jau 
ir apsistojo ir vokiečių. Tiktai tada, kada jau čia pro Ylakius 
pravažiavo, bet taip sakau, tarp lig trijų savaičių jų čia nebuvo 
matyti 
nė vieno. Viską darė mūsų vietiniai, ir nieko ir nedarė, jie suvarė į 
šulę. 
 
12:50 
 
Kl.: O suvarė kelintą dieną? 
 
Ats.: Jeigu čia atėjo keturiasdešimt kelintais... Pasakykit man datas, 
aš jų maždaug... 
 
Kl.: Keturiasdešimt pirmais metais. Keturiasdešimt pirmais metais 
dvidešimt antro prasidėjo karas. 
 
Ats.: Buvo sekmadienis. 
 
Kl.: Sekmadienis. Birželio dvidešimt antro buvo sekmadienis. 
 
Ats.: Ir jie juos suvarė maždaug tada po kokių trijų dienų, nes buvo 
toks... Taip buvo, pradėjo, atsieit, kad vienas žydelis pabėgo į 
miškus, 
kad atsivesti rusų kariuomenę, nes buvo daug ne tik... Čia dar nebuvo 
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žydai uždaryti. Buvo kalėjimas prikištas jaunalietuvių, komjaunuolių, 
visokių, ir žydelių. Tai jie bėgo, atseit, prašyti jų, kad duokit 
pagalbą mus visus išgelbėti. Nu, tai kaip tą naktį čia važiavo tie 
rusai 
iš Telšių, kur tie sakė, kad septynios mašinos buvo, juos apšaudė tie 
partizanai, atseit. Ir po to juos ir sukišo čia. Po to juos čia ir 
sukišo jau, tas maždaug kokios trys dienos praėjo. 
 
Kl.: Kur sukišo? 
 
Ats.: Čia, į tą šulę. Visus žydus, visus. Vienas toks Šimkis, durnelis 
buvo toks Šimkis, ir tą į čia. Nu vat, ir jie išbuvo, visą tą laiką jie 
išbuvo. Sakau, maždaug praėjo trys savaitės, kai buvo žydų šaudymas. 
Tada tą pačią dieną, kada jau čia, matyt, jie pasiruošė vat. Mes 
pamatėm, kad jie... Mano jinai tokia vyresnė, sako, Jėzau, Jėzau, sako, 
vary žydelkas, jau kažkas bus. Tai, žinot, žmonės labai mažai buvo iš 
kaimų, čia miestelėnai buvo, tai mes... Vis tiek mums reikėjo eiti, mes 
gyvenom Seduvos pusėj. Išvarė, išvarė iš tų namų, tušti namai ten liko 
ir mes atėjom, čia radom žmonių. Radom žmonių tada visokių, jie tiktai 
žiūrėjo ir stebėjosi, kas čia yra, tai vat. Tos žydelkytės jau buvo čia 
visos, vėl pas tuos vyrus suvarytos. Mes pabuvom, aš, man atrodo, jums 
sakiau, toks buvo Gliaubertas, čia miestely gyveno, toks Mikas 
Gliaubertas. Tai va čia rabiną tą kažkur jis tampė, tą rabiną tampė, 
liepė jam dilgėles rauti. 
 
Kl.: Stop. Ponia, o dar pasakykit, vat tas tris savaites jūs nešdavot 
žydams maisto. 
 
Ats.: Aš esu tik vieną kartą nešusi tam, Sajai tokiam, bet žmonės irgi 
paslapčiom. Moterys eidavo paslapčiom. (Triukšmas). Moterys ėjo 
paslapčiom. 
 
Kl.: Papasakokit, kaip nunešėt maistą Sajai. 
 
Ats.: Bijodama nunešiau, jie tokie žydeliai buvo, jie mane pažino labai 
gerai. Ta mūsų močiutė ateidavo ir apsistodavo pas juos į turgų atėjus. 
Aš jiems pasibeldžiau ir tiktai tą sviestą pasitepti, nu, tokius 
gabaliukus ten, gal ką. 
 
Kl.: Kam padavėt? 
 
Ats.: Sajienei padaviau. Tokia iškirdus jinai buvo, Jėzau, jie taip 
varginai gyveno, tie žydeliai. Arbatinę tokią turėjo,jie taip blogai 
gyveno, o ta mama tokia buvo gera, ta motinėlė. Nu, ar ne mano čia mama 
pravažiavo? Aš jai taip įgrūdau ir per daržus, kiek galiu, atgal. Juk 
tai buvo visur, aš jums sakau, parašyta. 
 
Kl.: O pakalbėjot biškį ką nors? 
 
Ats.: Kad aš... Pakalbėjom šitą... Aš tiktai pasakiau, kad čia perdavė 
močiutė tau. Ji tiktai palingavo, pilnos akys ašarų, "ačiū, ačiū". 
Žinot, labai jau nusilenkė, labai padėkojo, ir aš tik, Jėzau, per 
daržus 
atgal ir išėjau. Daugiau aš nesu nešusi. Va šitaip buvo, tai 
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girdėdavom, 
kad žmonės šelpia. Šelpė, nešė, čia juk visos pilnos trobelės, čia 
sakau, kad čia lietuvių labai mažai buvo. Eina žąsys dar. 
 
17:07 
 
Kl.: Čia galim dabar, ar ne? Galim, jo? Ponia, tai dabar jūs pasakojot, 
reiškia, kai jau buvo suvaryti dabar į tą šulę. 
 
Ats.: Taip. 
 
Kl.: Tas moteris ir vaikus suvarė kartu su... 
 
Ats.: Paskutinę dieną kartu. 
 
Kl.: Kartu su vyrais? 
 
Ats.: Taip. 
 
Kl.: Kaip jie čia sutilpo? 
 
Ats.: To aš nežinau. Juk didelė buvo ta šulė, didelė buvo. 
 
Kl.: Kaip vyrai toj šulėj sėdėjo, jūs nematėt jau? 
 
Ats.: Ai. ne. Juk mes nepriėjom arti, ne. Jau mes, Jėzau, jau matom jau 
prie ko eina, klausyk. Mes nežinom. Daug žmonių va čia, ne tiek va 
miestelėnų buvo. Mes čia visi žiūrėjom ir visi tokie sustingę, visi 
sustingę. Nei tų kalbų nebuvo, nei nieko, tik žiūrim, nejau kas gali. 
Nu, buvo, atsirado vokiečiai keli, jauni tokie su aparatukais ir 
atsirado toks Gliaubertas Mikas, kur aš jums pasakojau. Atėjo jisai, 
tuojau iš karto, gyveno visi, aš nesuprantu kaip. Tai jisai tam rabinui 
žydui, jau išvarė, juos pradėjo išvaryti iš šulės čia į tą kiemelį iš 
karto. Tai jisai sako, nurauk tas dilgėles, jam sako, akmenis pakilnok, 
o tam eina prakaitas. Toks gražus, gražus tas rabinas, atsimenu, buvo. 
 
Kl.: Pavardę atsimenat to rabino? 
 
Ats.: Nu, kad ne, neatsimenu. 
 
Kl.: Kokio amžiaus jis buvo? 
 
Ats.: Nu, ne daugiau kokie keturiasdešimt, ne daugiau, maždaug. Ir, 
žinot, ir liepė jam pasilipti aukščiau, tam rabinui, ant kažko. Tada 
jau 
atsirado, kas ten pakišo ar kokią dėžę, ar ką, ir tas Gliaubertas 
pradėjo jam barzdą kirpti. Dar jisai sako, baisiai skaudės, sako, 
šitaip 
žydui nukirpti barzdą. Tai čia yra, nu, jau yra baisu, nu, didelis 
smūgis. Taip žmonės jau kalbėjo, žinot, ir senesnių buvo už mane, tai 
jau žinoma. 
 
19:20 
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Kl.: Ar daug žmonių žiūrėjo kaip čia kirpo tą rabiną? 
 
Ats.: Nu, matot, kad jau buvo pavakarys, jau kas ir buvo į bažnyčią 
atėjęs, tas buvo sekmadienis, juk sakiau. Nelabai ir bebuvo, ir 
miestelėnai čia keli, va taip. Kaip mes čia užkliuvom, pamatėm iš tolo, 
kaip mums ateiti, taip kiti. Nu, ten mes stovėjom ant to kalnelio taip 
toliau biškeliuką nuo čia. Va čia maždaug ta šulė buvo. Ir jis apkarpė 
jam tą barzdą ir po to... Ir dar vokiečiai filmavo, tas kirpo, tie 
filmavo, tie, reiškia, vokiečiai, kaip tas karpė barzdą, vokiečiai... 
 
Kl.: Ar juokėsi vokiečiai? 
 
Ats.: Žinoma, juokėsi. Nu, jau tik neverkė, visi buvo linksmi. 
 
Kl.: Patenkinti. 
 
Ats.: Patenkinti. Visi linksmi, patenkinti. Tik žmonės - mes visi buvom 
labai liūdni, ir tie patys žydeliai. Ir, žinot, ir po to greitai, 
greitai pradėjo juos statyti į eilę čia. Čia yra Šačių gatvė va dabar, 
ji tada vadinosi, ir čia kaip tiktai už tos balutės baigiasi tas galas 
tos šulės. Čia kažkur durys buvo. Juos pradėjo išvaryti į eilę, į eilę 
po keturis maždaug ar po tris į eilę, ir pradėjo varyti į tą pusę. 
Žinot, išvarė vieną partiją, mes sakom, Jėzus, Marija, kur, o čia yra į 
tą pusę žydkapis, toj pusėj. Juk žmonės protingi, sako, Dieve mano, 
varo 
į žydkapį. Išvarė tuojau pat, biškį jie galėjo paeiti, nu, kokia du 
šimtus metrų, tris šimtus, pradėjo kitą tą, pas mus vadindavo partiją, 
kitą tą žydų išvarė. Nu ir, žinot, tada jau mes pasitraukėm, ir kai mes 
paėjom ten toliau, mes jau girdėjom šūvius. Kai mes jau ėjom į tuos 
Lakaičius, nu, išgirdom šūvius, labai daug šaudyti pradėjo, labai, 
labai. Nu, ir paskiau kurie čia jau žmonės pabėgiojo, sako... Kai kurie 
visi per langus žiūrėjo, kurie jau paskiau pasakojo. Tai po to išvarė 
žydelkas, kai tuos visus žydus išbaigė. Juos kelias partijas, sakė, 
varė. 
 
21:41 
 
Kl.: Pirmi vyrai buvo? 
 
Ats.: Pirmi buvo vyrai. 
 
Kl.: Jie tam rabinui barzdą nukarpė? 
 
Ats.: Jo, tam pačiam. Jis į tą bilę papuolė ir jam nukirpo ir tą 
barzdą. 
Nu, nenukirpo, tik apibjaurojo tiktai, tai jau, žinot, taip. Su tokiom 
dar, ar jūs žinot, kas yra avikerpis? Nežinot. Nu, toks avikerpis, 
žirklėm tokiom va šitaip apkarpė. 
 
Kl.: Tos pačios didžiausios, tokios žirklės, kur jau visai bjauriai 
nukerpa. 
 
Ats.: Nu, ten jau žmogų... Žmonių neapkarpo, tik avis kerpa, vilną 
kerpa 
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su ta. Nu, ir vat, ir taip, sakau, kaip ta antra nuėjo, čia žmonės 
pradėjo skirstytis ir mes tik greit, greit paėjom mes ten maždaug... 
Nu, 
jau taip už miestelio paėjom, kol jie, matyt, ten susiruošė. Kol mes 
paėjom, bet mes išgirdom jau šūvius. Ir mes tik sakom, ačiū Dievui, kad 
mes išėjom, ačiū Dievui. Ir, žinot, ilgai, ilgai šaudė, kol mes dar ėjo 
ir ėjom, girdėjom. Nutils, nutils, praeina laikas ir vėl šaudo, nutils 
ir vėl praeina laikas, ir vėl. Ir paskui, matot, jau ten yra apie du su 
puse kilometrų, kur mes gyvenom, jau beveik ir trys bus vieškeliais. 
Vieškeliais du su puse. 
 
Kl.: Iš naujo. 
 
Ats.: Kaip? 
 
Kl.: Iš naujo. Padarysim tą viską, padarysim. Koks ten atstumas buvo, 
ponia, sakykit? 
 
Ats.: Kur? 
 
Kl.: Nu, sakot, reiškia, nuo tos vietos, kur jūs girdėjot jau tuos 
šūvius? 
 
Ats.: Nu, žinot, mes už Ylakių paėjom, nu, aš tai pasakyčiau, 
puskilometrį. 
 
Kl.: O iki to šaudumo vietos kiek buvo? Puse kilometro? 
 
Ats.: Ne, daugiau. Daugiau, nes žinot, nelabai šitas vietoves žinot. 
Čia 
yra tiesiai Seda, Sedos kelias. Mes pagal Sedos vieškeliu turim eiti. 
Nu, o čia jau yra į pietus, tai buvo toks jau trikampis, jau čia 
susidarė. Nu, susidarė gal koks kilometras ir, žinot, šitaip yra baisu, 
kad paskiau taip aptils ir vėl. Ir kai mes nuėjom, mes nelabai tų šūvių 
girdėjom, bet kai žmonės, kurie čia miestely gyveno, jie jau buvo seni, 
jau jų ir nebėra. Tai jie šitaip sakė, kad išvarė tas žydes, jos tiek 
cypė, jos tiek šaukė ir kada jos kapinėse - labai ten šaukė, girdėjosi 
labai toli. Labai, sakė, ir kaime, kurie arčiau gyveno, girdėjosi tas 
jų 
klyksmas. Buvo toks žydas vienas Joselovičius, gydytojas. Čia miestelio 
gydytojas. Nu, ir kažkaip jo iš karto, jo nesuvarė - toksai žydas, nes 
buvo sergančių ir iš tų pačių partizanų. Kiti buvo kažkaip sužeisti, ir 
jis juos gydė. Nu, taip iš tų kalbų tiktaim kiek girdėjau. Ir atsieit, 
kai jis prašėsi, kad jau jį, atvarė jį čia, jau čia buvo, atsieit, ir 
žydelkų nebebuvo ar buvo, negaliu pasakyti. Bet kada jį atvedė jau į tą 
žydkapį, tai jisai tik prašėsi, "vyrai, aš jumis gydžiau iki paskutinės 
minutės, jūs mane užkasit". (Triukšmas). 
 
25:13 
 
Kl.: Ponia, dabar jūs dar kartą papasakokit. Reiškia, tas 
Viosolavičius. 
 
Ats.: Buvo gydytojas. 
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Kl.: Gydytojas buvo. 
 
Ats.: Jis gydytojas va, buvo čia miestelio gydytojas. 
 
Kl.: Kiek laiko jį laikė dar... Jau jį laikė dar, kai buvo visi 
sušaudyti? 
 
Ats.: Ne, ne, tą patį vakarą, bet jį laikė namuose. Jis galėjo būti ir 
neturėjo teisės niekur išeiti, bet jisai gydė. Jis buvo kaip daktaras. 
Sakau, leido tuos pačius, partizanai ten, atsieit, buvo susirgę ten ar 
sušaudyti, ar apšaudyti, nebežinau, nu va. Ir paskutinį vakarą, kad vėl 
sakė, buvo žydai ar visi sušaudyti, ar ne visi, jį atvarė. Ir jis 
prašė, 
kad, vyrai, jūs mane užkart, irgi va tik tiek ką girdėjau. 
 
Kl.: Kaip užkartų? 
 
Ats.: Nušautų, kad nesikankintų. Vyrai, jūs mane iškart nušaukit, kad 
nesikankinti, nes kažkokiom, atsieit, lėštom, lėštom. Ar buvo tokios 
kulkos, kurios sudrasko žmogų? 
 
Kl.: Buvo. 
 
Ats.: Nu vat, atsieit, kad su tokiom šaudė, kad kalbėjo, kad su tokiom 
šaudė. Tai jisai jau buvo girdėjęs, kad galima iš karto. Ne, jau 
mokintas žmogus, iš Kauno, kauniškis, irgi labai gražus žydas. Buvo 
labai geras, labai jis čia gerai gydė visus žmones. Nu vat, ir jo galas 
toks buvo. Tai vat, apie žydelkeles, tai priešaušry dar pradėjo, 
pabaigė, sakė, sušaudyti. 
 
26:43 
 
Kl.: Dar visų nesušaudė tą vakarą? 
 
Ats.: Kad, matyt, kad turbūt jiems jau, kaip čia žemaitiškai sako, 
"širdis aptižo", turbūt jie nespėjo. Ar žinot, kas tas yra žodis 
"širdis 
aptižo", bloga jiems jau, matyt, pasidarė, kad jie kažkaip paryčiu dar 
pabaigė. Taip sakė, kad kaimynai dar girdėjo cypiančius, tas moteris. 
Ką 
dar galiu pasakyti? Tai vat, buvo šitaip. Baisi buvo duobė, baisu buvo 
pavakary. 
 
Kl.: Tai jiems kai aptižo širdis, reiškia, jie tiesiog ne... 
 
Ats.: Ne, jie, matyt, patys pailsėjo ir vėl, matyt. Atsieit, girti 
buvo, 
taip kalbėjo, kad visiems davė išgert ar vokiečiai, ar kas ant to... 
 
Kl.: O kai varė, kai jūs matėt, tai jie... Jautėsi, kad jie pagėrę yra? 
 
Ats.: Kad, žinot, kad į tuos varytojus ten... Nelabai daug, keli 
vokiečiai buvo, juos varė. Mes jau bežiūrėjom į tuos žydelius, o į tuos 
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mes jau nebekreipėm dėmesio. Juk mes sustingom, juk matėm prie ko... 
Nes 
jau ėjo tokios kalbos, kad juos išžudys visus. 
 
Kl.: O kariškių buvo vokiečių prie to varymo? 
 
Ats.: Buvo su uniformom. O kaip mes juos atskirtume. 
 
Kl.: Jie savo fotografavo? 
 
Ats.: Tie patys, tie patys. Gal aš negalėčiau pasakyti kiek, gal jie 
penki buvo ar keturi, jauni. Uniforma jų, žinot, jau žalia tokia ta, 
žinot, uniforma. Čia nėra ko aiškinti, bet jie, man atrodo, nebuvo 
kokie 
vyresni. Kad jie buvo ne kokie nors, na, oficierai, kaip juos vadindavo 
ar ką. Man atrodo, kad jie iš tų paprastesnių buvo. 
 
28:29 
 
Kl.: Ir ką jie darė? Jie irgi varė, ar jie tik paskui ėjo? 
 
Ats.: Ėjo šalia, ir su šautuvais ėjo ir jie. Jie taip ėjo, o tie iš 
vienos pusės, tik šunų nebuvo, žinoma, kaip va dabar varo. Ir išvarė 
šitaip. 
 
Kl.: Ar mušė tuos žydus kai varė? 
 
Ats.: Ne, ne, to tikrai nemačiau, kad muštų. Ko nemačiau, nemačiau, 
nemušė jų niekas. Tik tiek, kiek tas, sakau, tą barzdą kad čia karpė 
tie, ir niekas nemušė. Tada jo niekas nemušė, o paskui jie kaip... Už 
ką 
juos muš, kad jie visi nuėjo kaip avinėliai. Galbūt jums neteko, ačiū 
Dievui, matyti, kaip varo žmogų mirčiai. Jie ėjo tokie paklusnūs. Aš 
taip dabar dažnai pagalvoju, kodėl jie nė biškio nesipriešino. Galbūt 
nors vienas būtų galėjęs pabėgti, nors vienas galbūt. Kodėl jie taip, 
kaip avinėliai nuėjo galvas nuleidę. Nueėjo ir nuėjo, o mums, kurie 
matėm, kad atminty. Ne, ne, nemušė tikrai. Ėjo jie paklusnūs, ėjo jie į 
mirtį taip, kaip jau visai... Aš nesuprantu, kodėl taip žmonės galėjo 
nusižeminti? Nu, jie jau čia buvo išbuvę tris savaites, matot, 
uždaryti. 
Irgi pusiau alkani, niekas jų nemaitino. Gal ne, turbūt kas nors 
maitindavo juos. Gal kas nors maitindavo, jie nebūtų išbuvę tiek. 
 
30:05 
 
Kl.: Ar kalbėjo jie ką nors, sakė ką nors, kai varė? 
 
Ats.: Ne, kai juos varė, jokių kalbų nebuvo. Jie nieko tarp savęs 
nekalbėjo. Aš sakau, lygiai taip... Jeigu jums teko kada nors matyti 
tokias nuvargusias aveles einant. Taip jie ėjo galveles nuleidę, nė su 
kuo jie nesišnekėjo, nei nesišnibždėjo, nekalbėjo. Kiekvienas ėjo 
liūdnas, su savim, susikaupęs ir visi nuėjo į tą pusę. Ir jau mes tų 
žmonių daugiau nebematėm, jau visi išėjo mirčiai. Jie žinojo, kur jie 
eina. 
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Kl.: Na, o buvo kas nors iš tų vietinių žmonių, kas, jie taip... Einam? 
Ponia, aš dabar noriu jūsų paklausti. Ar jūs vat po to sušaudymo jau 
matydavot tuos žmogžudžius miestely? 
 
Ats.: Tuos vokiečius? Aš tuos grynai tuos žudikus, aš negaliu pasakyti, 
aš nebemačiau. Aš nebuvau žydkapy, kaip aš galėjau juos matyti, tuos 
žydšaudžius. 
 
Kl.: O tuos, kurie varinėjo, jūs matydavot? 
 
Ats.: Va tą Narvilą dar matydavau. Nu, buvo tokių, visokių buvo. Man 
tiesiog sunku prisiminti. 
 
Kl.: Ar jie pasakodavo, kaip tem viskas buvo? Patys tie žydšaudžiai. 
 
Ats.: Nu, matot, kad ne. Tik vienas toks durnelis, aš jums esu sakius, 
tik vienas toks durnelis išsišoko. Kai mes jau po šaudymo grįžom su ta 
vėl kiauliukų šerti ir, žinoma, ir pasidomauti, kas čia dedasi. Žinot, 
jaunoms kaip rūpi, kas čia dėjosi. Mes tada ėjom, žinom, kas čia bus. 
Gal nei tų kiaulių mūsų nebebus, nei nieko. Tai vienas toks atsirado, 
vienas iš tų, žinot, turbūt jis ir šaudė. Jis mumis pasitiko ir sako, 
toks Jančauskas Vincas. Jis pasitiko mus ir sako, "visą naktį pyliau 
žydus ir turto nebegavau žydų". Reiškia, kaip jisai, atsieit... Per tą 
naktį juk tu jau žydų viską išnešei. 
 
32:40 
 
Kl.: Kaip jisai sakė jums? 
 
Ats.: Jisai sakė, visą naktį žydus pyliau, sako, ir turto žydų 
nebegavau. Blogai pasakiau? 
 
Kl.: Nu, ir toliau. 
 
Ats.: Nu, gal jis ne taip norėjo visiškai pasakyti, gal visiškai ne 
taip. Man atrodo, kad jis girtas buvo ir apsimetė taip. Girtas buvo ir 
apsimetė, man taip atrodo. Nieko keisto ten nebuvo. 
 
Kl.: Nu, o kaip ten tas vyko šaudymas, ar jisai pasakojo? 
 
Ats.: Ne, nesakė nieko. Nieko nesakė. 
 
Kl.: Nu, tai išeina, kad jeigu jisai negavo, tai kiti gavo turto? 
 
Ats.: Nu, taip pasakė, kad vienu žodžiu išnešė žmones tuos... Nu, kažką 
negali išnešti. 
 
33:37 
 
Antra kasetė (be vaizdo) 
 
Ats.: Tas toks. Žydeliai daugiau gyveno ir sugyveno su tais žmonėmis 
čia 
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taikiai. Viskas buvo gerai. 
 
Antros kasetės pradžia (su vaizdu) 
 
Kl.: Ponia, tai vat, dabar aš noriu... Tas Jančiauskas jums pasakė, kad 
visą naktį šaudė, jokio turto negavo, o kiti gavo kokį nors turtą žydų, 
paėmė? 
 
Ats.: Kas nešė, aš nežinau, kas išnešė, daugiau miestelėnai. Gal ne 
partizanai ir ne tie, čia patys miestelėnai, žmonės. Juk pas visus 
atsirado visko, jau mes matydavom. Eina pasipuošusios su tokiais, 
kurios 
niekad nieko neturėjo. Nepasakyčiau, kad tie nešė. Nešė patys 
miestelėnai. Pamatė, kai išvarė ir vat, ir sakė, kad aš sakau, kad mes 
atėjom kitą rytą, buvo baisu. Mes ėjom per tą miestelį ir mes 
apstingom. 
 
1:23 
 
Kl.: Palauki. Palaukim biškį, tegul nuvažiuoja. Tai va. Tai jūs atėjot 
į 
miestelį kitą rytą jau po tų žudynių? 
 
Ats.: Taip. Ėjom vėl tų kiauliukų šerti ir pasidomauti kas čia yra. 
Buvo 
baisu. Ėjom mes per miestelį, nei vieno gyvo žmogaus nematyti, ir visi 
lietuviai, matyt, bijojo, visi. Tik mes tokios drasios, kur čia 
drasios, 
bet einam ir viskas. Kai reikia, jau einam. Be to, ir taip buvom 
pasižiūrėti, kas čia dedasi po tos nakties. Žinot, kai mes pamatėm tuos 
visų namų langus tuščius, be užuolaidų. Užuolaidų nebuvo. Buvo langai 
atidarinėti, mėtėsi kaip kokie škarmalai, kaip dabar negražiai sakoma 
yra. Gal kokie, gal ten rūbeliai ar kas nors ir, žinot, labgai buvo be 
užuolaidų. Baisu buvo. 
 
Kl.: O anksčiau būdavo su užuolaidom? 
 
Ats.: Nu, taip. Kiekvienas juk žmogus, jeigu jis gyveno, jis turi kad 
nors kokias užuolaidėles. Juk mes matydavom, kaip buvo ir kaip tada 
buvo. Jau po tos nakties jau buvo viskas išdraskyta. 
 
Kl.: O kaip durys buvo namų? Atidarytos ar uždarytos? 
 
Ats.: Visaip buvo, visaip buvo. Ir atidarinėtų buvo, ir langų 
atidarinėtų, ir matyti ar kokį vyną jie gėrė, kad ir stiklų pridaužyta, 
išgerta. Matyt, gal jie turėjo vyno, tie žydeliai ar kas nors, kad 
ten... Nu, kaip nematysi, kad viskas pasikeitė, viskas. Visi tokie 
žmonės, patys tokie buvo kaip numirę ir ten viskas taip ir atrodė, kaip 
numirę. 
 
Kl.: Tai stiklų buvo pridaužyta gatvėj? 
 
Ats.: Nu, tiek daug ne, bet bonkų, bonkų. Bonkos kelios buvo 
sudaužytos, 
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nežinau, iš kur, ar jie ten tų... Žinot, kad nu, vienu žodžiu aš kažko 
negaliu pasakyti, nes aš miestely negyvenau, tik prabėgdavau. 
 
3:22 
 
Kl.: Tai jūs atėjot tą pirmą rytą, jau buvo... 
 
Ats.: Taip. 
 
Kl.: Jau buvo kai kurie namai atidaryti, viskas. 
 
Ats.: Ne kai kurie, bet jau buvo viskas išnešta. Taip kalbėjo žmonės, 
kad jau nieko negavau. Per tą naktį miestelėnai išnešė, per tą naktį 
miestelėnai išnešė, taip sakė. Kai mes atėjom, Jėzau, žiūrim, kas čia, 
kas čia, ir matėm dar, kad kažkur kitas, vienas nubėgo su kokiu 
ryšulėliu. Dargi nesupratom iš karto. Kai nuo Sedos jau atėjom, ten, 
žinot, čia yra, daugiau jų gyveno toj pusėj Sedos, pusėje mažiau ten 
teturėjo tų ten. Tai bet jaunos ten pastebėjom, kad kažkas nubėgo su 
ryšeliais per... Nu, aš nebenoriu, aš noriu ir pateisinti tuos žmones, 
Jie biedni buvo visi, visi buvo biedni, bet tokiu momentu tai negalima. 
 
Kl.: Nu, čia kiekvieno sąžinės dalykas. 
 
Ats.: Tiktai, tiktai. Juk neturėsi nei duonos kasnio, bet juk tai 
neisi. 
Nieko nepadarysi, taip vaizdas buvo labai klaikus, tai labai, labai. 
Žmonės žadėjo, jie taip apie pietus, kai mes grįžom namo, vienas 
kito... 
 
Kl.: Ponia, aš dar norėjau paklausti. Jūs sakėt, kai grįžot namo, kas 
buvo? Čia biškį nuvažiavo ta mašina. 
 
Ats.: O kas? 
 
Kl.: Jūs sakot, kai jūs grįžot namo. Paaiškinkit. 
 
Ats.: Kai grįžom namo, žinot, žmonės, jie tokie išsigandę. Pradėjo 
lietuviai jau, žinoma, ne žydai, jau katrie likę. Čia jų labai nedaug 
ir 
buvo, lietuvių. Jau pradėjo iš kur išeiti, reiškia, išeiti išsigandę, 
tai kitas per langą žiūrėjo, tiesiog buvo jie kaip pritrenkti. Ir mes 
einam ir mūsų pradėjo klausti, iš kur jūs, kaip. Nu, taigi mes, aš 
nežinau, ką mes ten pasakėm, pasakėm tik, žinoma, teisybę. Pradėjo tie 
žmonės pavakary, kai mes grįžom, tuos kiauliukus pašėrėm, mes čia dar 
ir 
pabuvom, reikėdavo tiems paršiukams ką nors išvirti. Daržas buvo biškį, 
niekas... tas žoles jau neravėjom tom dienom, to daržo. Bet kai mes 
grįžom, žmonės jau pradėjo iš... miestelio pradėjo žmonės išvaikščioti, 
išeiti jau pasižiūrėti, kas yra. Ir taip klausinėjo vienas kito, kitas 
sakė, aš girdėjau šaudymą, ir aš girdėjau. Kur tau miestelėnai 
negirdės, 
jeigu čia už kokio, nu, nepilno kilometro, gal kilometras kur tie 
žydkapiai. 
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Kl.: Kaip žmonės vertino tą dalyką? Ar buvo, nu, žinoma, reiškia, nu, 
kaip gali tą vertinti, bet gal buvo tokie, kurie sakė, kad gerai, kad 
žydams... 
 
Ats.: Nu, negirdėjau tokio, nežinau. Ar bijojo sakyti, ar...Vat, už ką, 
juk jie buvo mums draugiški. Aš nežinau, už ką galėjo, nesakė. Nebuvo 
tokių žmonių, kad paimtų, išgalvotų, kaip gerai, kad tokiems ir reikia. 
Juk visi čia sugyveno draugiškai. Reikėdavo ar pinigų pasiskolinti ir 
atbėgdavo pas žydelius, pasiskolindavo. Ir štai va taip... Šalta. 
 
6:45 
 
Kl.: Šalta. Ponia, aš dar noriu paklausti vat apie tuos visokius. Nu, 
tai gerai, ryšuliukai, ryšuliukai. Kąč su tuo venzluku galima 
nusinešti, 
o visokie gi vat jeigu stalai, kokios nors spintos, tokie stambesni 
dalykai. Ar juos kaip nors pardavinėjo, ar buvo čia?.. 
 
Ats.: Nebuvo girdėti parduodant, bet išnyko. Išnyko, ir paskiau ėjo 
tokios kalbos, kad kas prabagotėjo. Juk tai kaime niekas baldų neturėjo 
tokių gerų, tai vat. Nu, kalbėdavo, bet taip mes, matot, nematėm, kad 
vežė baldus. 
 
Kl.: Pas ką nors vat į namus užeini, matydavot, kad žydiški baldai geri 
stovi ar indai žydiški kokie nors? 
 
Ats.: Nu, kad aš sakau, kad mes žydų miestely niekur neužeidavom vis 
tik. Ne, tokias kur mes pažindavom, aš susipažinau su Vareikaite, 
turėjo, taip, turėjo gal tik drabužėlių, tiktai pastebėjau, baldų ne. 
Taip žmonės kalbėdavo, kad, atsieit, iš kaimo turi keturis arklius, 
atvažiavo, prisikrovė, išvežė. O kur jį nutempė, baldą? Juk niekas 
nenorėjo, kad matytų turbūt, aš taip supratau. 
 
Kl.: Jeigu turbūt kokią spintą veši, tai čia bus įvykis. 
 
Ats.: Taip, taip. Ne. ne. Ne, tokių nemačiau, kaime būčiau, žinočiau, 
vat kelis pažinau. Ir jie kaip gyveno taip kukliai, taip ir gyveno, 
nieko pas juos... Aš sakau, lietuviai nesidžiaugė, lietuviai labai 
apgailėjo, tiesiog mūsų ten tas papunėlis atsisėdo prie stalo galo, 
"Dieve, Dieve, sako, gerai nebaigsis". Aš pati kokią savaitę negalėjau 
valgyti. Nu, negalėjau pavalgyt, man buvo baisu, geriau nematyti tokius 
vat vaizdus. 
 
Kl.: Ponia, dar noriu paklausti. Ar buvo, kas gelbėjo žydus? Ar 
išsigelbėjo kas nors, gal pabėgo iš to šaudymo, iš duobės ar iš 
sinagogos, ar slapstėsi? Ar buvo tokių, kurie pabėgo čia? 
 
Ats.: Nu, ne. Aš pati esu sau sakius, kad aš padėjau vieną išsaugoti. 
 
8:53 
 
Kl.: O kaip padėjot? 
 
Ats.: Nu, tokią žydelkytę padėjau išsaugoti. 
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Kl.: Kaip jos vardas, pavardė? 
 
Ats.: Jinai gyvena Izraely. Nuo Šaros (?) nepasiėmiau... Izraely gyvena 
jinai, skuodiškė. 
 
Kl.: Neprisimenat pavardės? 
 
Ats.: Nu, jinai dabar Charvit, dabar Charvit yra. 
 
Kl.: O tada buvo? 
 
Ats.: Tada jinai buvo, žinot, kaip jinai buvo, ji man ir sakius, bet aš 
pamiršau. Kad nežinai, tai geriau nesakyk. 
 
Kl.: Kaip ją išgelbėjot? 
 
Ats.: Paprasčiausiai. Jinai mokėsi, buvo įstojus į universitetą. Kaip 
ji 
man paskui sakė, Kaune mokėsi universitete, o tėvai buvo šitie, nu, 
vienu žodžiu skuodiškiai. Ir tėvus jau paėmė iš Skuodo jau iš karto. 
Kadangi juos iš karto nepaėmė, bet juos sulaikė, paėmė getas. Ten jau 
Kaune iš universiteto ją į getą paėmė. O man labai gerai, kad šitaip 
biškį lyja. 
 
Kl.: Pasislėpkim, tikriausiai. Pasislėpkim. Tamsu. 
 
Ats.: Ar tamsu jums? (Pauzė) Paėmė į getą tą Esterą. 
 
Kl.: Kaune į getą? 
 
Ats.: Kaune į getą paėmė. Praėjo geras laikas ir... 
 
Kl.: Kaip jos vardas buvo? 
 
Ats.: Estera, Estera ???. Kada jūs skambinsit, aš jums galėčiau, aš 
galėjau tą telefoną pasiimti. Ji man rašo, dabar dėkoja, mane angelu 
vadina, žinot, kad aš... šitaip va buvo, jinai... 
 
Kl.: Iš kur jūs pažįstamos buvot su ja? 
 
Ats.: Aš taip... Aš jums pasakysiu, kaip aš susipažinau. Jinai, kaip 
juos atvežė į Tryškius, durpynai tokie, juos atvežė ten durpes čia 
kasti 
ir jinai sako... Mes buvom tiek išsekę visai, žydai pradėjo mums, ne 
žydai, vokiečiai pradėjo jau rūšiuoti, žinot, stipriuosius, nes 
stipriuosius, vienas ten du, sakykim, į dešinę, į kairę. Ir kažkaip jai 
tą naktį pasisekė pabėgti, tai Esterai, ji man kiek sakė. Jinai pabėgo, 
ir tas buvo, tas buvo prieš pat Kalėdas, ir jinai iš tų Tryškių, 
Tryškiai yra, atrodo, jo, ten durpynai. Tryškiai už Telšių, ne 
Tirkšliai, Tryškiai. Jinai parėjo pėščia. 
 
11:03 
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Kl.: Į čia? 
 
Ats.: Taip. Jinai žinojo, kad reikės eiti link Skuodo, tas buvo 
keturiasdešimt trečiais metais, lig tol dar buvo išbuvusi, 
keturiasdešimt trečiais. Ir jinai sako, aš atėjau jau į tuos Ilakius. 
Jau ėjo ir ėjo, buvo nuvargusi, nu, žinoma, ką čia besakyti, kaip 
smulkė 
beatrodė. Ir aš matau, kad žiburėlis dega, kaip jinai sakė žemaitiškai. 
 
Kl.: O jūs prieš karą nebuvot pažįstamos? 
 
Ats.: Nei biškį, nei biškį. Ir ji sako, aš užbėgau, jau vis tiek man 
gyventi ar mirti. Sako, aš įėjau pas tokius žmones, moteris su dukra 
buvo. Ir sako, aš paėmiau viską ir pasakiau tiesiai, jau aš nebegaliu, 
jau aš mirštu visai. Tai ta moteris ir sako, ar tu turi kokią ar 
pažįstamą ar ką nors. Mano, sako, tėvai Skuode, nu sako, Skuode jau 
nebėra, ta moteris jau girdėjo. Tas buvo keturiasdešimt pirmais, o 
čia... 
 
Kl.: Ai, tai jinai pasakė, kad jos tėvai?.. 
 
Ats.: Skuode. Ir dabar ta moteris šitaip, "aš, sako, negaliu tavęs, 
sako, vaikeli, laikyti". Pas mane ateina ta moteris, jinai nuėjo, ta 
moteris, pas kleboną. Čia toks atrodo, kad Gasiūnas, pavardė buvo. 
Atėjo 
pas tą kleboną pasitarti, ką daryti, yra toks ir toks žmogus pabėgęs iš 
geto. Ir tai tas klebonas sako, "aš irgi negaliu". Tada tas klebonas 
turėjo daug žemės, daug šeimynų. Tai dabar jisai, žinot, atvedė ją pas 
tą kleboną. Ar tu turi, sako, aš pažįstu, tu gi Žukauskas, sako, čia 
Gintalaičių kaime, nes jis buvo dėstytojas, o jinai ten mokėsi. Jinai 
jau buvo baigusi, sakau, ten vidurinę, viską. Sako, jis man dėstė ir 
gyvena čia, sako, mano dėstytojas čia gyvena, trys kilometrai maždaug 
iš 
čia. Tai va, tas kunigas išsišaukė tą Žukauską ir nakties metu perdavė 
tiems Žukauskams tą mergaitę. Tas buvo Kūčių vakaras, kai ją... O aš 
vasarą, aš biškį siūti mokėjau, siuvėja buvau šiokia tokia. Ir mane 
pasikvietė pažiūrėti šį bei tą, ir aš vieną dieną įeinu, ji slapstėsi, 
slėpė, nežinojo nei šeimyna, nei niekas, dvaras ten buvęs toks, Ir aš 
dabar įėjau, žinot, kaip ir jauna, kažko užsivilkti. Taip į veidrodį 
pasižiūrėjau ar čia, nu, mieravausi aš tų jų drabužių. Ir aš pamačiau 
šitokią baisią merginą.Aš neatsimenu, bet man jinai sakė, tu taip 
pradėjai šaukti, kad baidykle, baidykle. Žinot, kas yra baidyklė, tai 
yra šmėkla. Ir aš paskui, buvo tokie su laiptais... 
 
13:49 
 
Kl.: Palaukim biškį. Tai kodėl jinai jums pasirodė baidyklė? 
 
Ats.: Kad jinai buvo visa nuskarus, nuplyšus. Niekas jai nieko nedavė, 
nei jokio drabužio, patys jie baisiausiai bijojo. Kaip jinai atėjo su 
tais skarmalais... 
 
Kl.: Biškį palaukim. 
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Ats.: Kiti buvo. 
 
Kl.: Biškį palaukim. Tai jeigu jinai buvo nuskarusi, tai jinai buvo ką 
tik atėjusi? 
 
Ats.: Jinai buvo jau atėjusi Kūčių vakarą, o aš buvau maždaug rugpjūčio 
mėnesį, gal liepos pas juos. Jinai iš to tebebuvo apskarusi visai. 
Slėpėsi, žinot, dviejų aukštų ten toks namas, jinai slapstėsi. 
 
Kl.: Tai ką, negalėjo žmonės jos aprengti? 
 
Ats.: Už tai, kad negalėjo. Ir ji už tai man ir dėkoja ir dabar jinai 
man dėkoja. Žinoma, ji man tokio siuntinuko neatsiunčia, aš jau labai 
ir 
nenoriu. Ji man pati, bet kartais atsiunčia laiškelį ir ką, ir dėkoja. 
Sako, ar tu atsimeni, aš sakau, žinai ką, aš nelabai, tai jinai sako, 
kad aš pasakius, kaip jūs laikot šitaip jauną mergaitę, jeigu žmonės 
baidosi, aš taip pasakius. Aš sakau, ne mano charakteriui, sakei, 
sakei, 
sako. Tai va, tai ponas atidavė kelnes jai, kas ten kažkokias, ir aš, 
matot, kaip mokėjau siūti, tai jinai, atsimenu, kad tai buvo mano pirma 
suknelė, su kuria aš ir išvažiavau iš čia, iš Lietuvos. 
 
Kl.: Jūsų rankom pasiūta. 
 
Ats.: Taip. Kažkokius batukus aš jai atidavus ar ten ką, bet aš čia 
nenoriu girtis, aš čia nenoriu nieko čia pasakoti, tik ką jūs mane 
klausiat, tai tik pasakau, va taip va. 
 
15:25 
 
Kl.: Man viskas įdomu. Juk, matot, čia yra svarbu ir ką žmonės tiems 
žydams persekiojamiems padarė gero, irgi svarbu. 
 
Ats.: Bet, žinot, šitaip. Aš jos nemaitinau, maitino tas, tie 
ūkininkai. Jisai buvo jau senas dėstytojas, gyveno čia savo namuose, 
gerai gyveno, turėjo šeimyną. Dukrą savo turėjo, kuri buvo, mokėsi 
kartu 
su ta, su ta Estera. Tai vat, aš tik pagalbininkas buvau. Ir jinai kaip 
mane jau, kai jau mes suėjom, man pasakė, tu nešauk, prašau, nešauk, 
gink Dieve. Mane sulaikė, ten viena žinojo ta tarnaitė tokia, mes sau 
žydelką slepiam. Nu, juk buvo visur pranešta, jeigu sužinos kas kur, 
juk 
visus sušaudys, kas ten kiek yra. Nu ir, žinot, kurgi kaip čia jau ir 
sakysi, nekri... Nešaudė, juk nesakysi. Tai va. Dabar kai jau užėjo, 
vėl 
varė lauk vokiečius, tas buvo spalio mėnesio septintą ar kada, 
keturiasdešimt ketvirtais septintą spalio iš čia varė jau, Sedoj. 
Pradėjo juos čia šaudyti ir jie bėgo ir subėgo į mūsų tuos namus, 
dviejų 
aukštų tas namas pilnas vokiečių, o mes tą žydelkytę turim. Atbėgo tas 
pas mus išsigandęs, jau kažkas jam buvo šešiasdešimt du, gal trys 
metai, 
tas ponas, ką daryti. O jinai, ačiū Dievui, nebuvo labai tokia tipiška 
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žydelkytė. Ir dabar mes su ta jau viena tarnaite, sako, vežkit pas tokį 
Malūką, veskit. Nu, žinot, ten taip pro antrą pusę, tie vokiečiai gal 
tvarkėsi, bėgo apsigyventi čia laikinai, kol čia tas frontas. Nu, bet 
jie ir negyveno, tuojau pat tą vakarą ir išbėgo, nešaudė tų rusų. Ir 
mes 
ją nuvedėm pas Malūką tokį... (Triukšmas). 
 
17:11 
 
Kl.: Stop. 
 
Ats.: Taip. Žinot... Jau galiu, ne? 
 
Kl.: Pas tą Malūką, reiškia? 
 
Ats.: Jo. Bet, žinot, aš atsiminsiu visą gyvenimą. 
 
Kl.: Bet tie vokiečiai ją matė vis tiek kažkokiu momentu? 
 
Ats.: Kad gal ne, jie tik kraustėsi. O aš sakau, jinai nelabai, jau 
buvo 
aprengta šiek tiek, ji nelabai tipiška. Tai mes užuolankom tokią 
išvedėm, Jėzau, juk čia viskas grėsė, Dieve mano, ir per tokį sodą, yra 
toks didelis sodas, išvedėm. Ir kai mes bėgom pas tą Malūką grioviais 
pasilenkdami, ar žinot, kas yra grioviai, tokie iškasti. Nu, kaip čia 
nežinosi žmogus. Nu ir va, tai man, aš visą gyvenimą prisiminsiu. Man 
atrodė, kad mumis su šunimis vejasi ir tuoj sugaus. Taip bėgom susigūžę 
mes visos trys, nu ir ką, nuvedėm pas tą Malūką. Antrą dieną jau buvo 
čia rusai. ??? septintą spalio vakare juos išvarė vokiečiai, o jau ant 
rytojaus jau mes turėjom rusus. Ir tuoj Estera ir parėjo pas mus vėl. 
Jeigu ką, jai ten pas tuos Malūkus irgi, čia mus visus pažino. Ir 
jinai, 
žinot, išvažiavo, pabuvo, ir jinai kažkur išvažiavo, ar į Mažeikius. 
Jinai susirado draugų, va tokius savus, savo tautos. 
 
Kl.: Išsislapsčiusi. 
 
Ats.: Išsislapsčiusi jinai. Nu, kažkaip į Mažeikius buvo nuvažiavusi, 
kur, į Skuodą buvo nuvažiavusi. Ji viską sužinojo, kad nebėra. Skuode 
žydelius visus šaudydavo, bet daug ką ir Dimitravoj. Jos tėvai yra 
sušaudyti Dimitravoj. Ji tą žino, jau, reiškia tą. Nu, ir kur aš čia 
benuklydau. Kuom reikės nueiti. 
 
19:00 
 
Kl.: Nu, ir viskas. Stop. 
_ 
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