
Interview with Vladas Kersnauskas 
 
Kl.: Tai dabar pirmiausia pasakykit savo vardą, pavardę. 
 
Ats.: Kersnauskas Vladislovas, Kazimiero. 
 
Kl.: Kelintais metais gimęs? 
 
Ats.: 1931 metais rugsėjo 28 dieną. 
 
Kl.: Tai greitai gimimo diena bus, ar ne? 
 
Ats.: Greitai, greitai. 
 
Kl.: Rugsėjo 28 dieną, o kur gimėte? 
 
Ats.: Geruliuose, ten čia, kaime ten prie pat Gerulių čia. 
 
Kl.: Tai čia Geruliai ir ten... 
 
Ats.: Čia Geruliai, Gerulių kaimas ir buvo, vadinosi. 
 
Kl.: Koks kaimas? 
 
Ats.: Gerulių. Čia Geruliai, kur žydai stovėjo. Ir ten Gerulių kaime aš 
ir buvau, už geležinkelio, nu, koks kilometras. 
 
Kl.: Nuo čia. 
 
Ats.: Nuo čia. 
 
Kl.: Pusę kilometro nuo čia va tuo geležinkeliu. 
 
Ats.: Jo, už geležinkelio ten. Bet aš bėgiojau čia, ką tu, bachūras, 
bachūras buvau, vienuolikos metų bachūriukas jau. Jeigu aš vienas pats 
nuvažiuodavau į Luokę pieno parsivežti, ką, į parduotuvę, tai jau aš 
dar tai buvau su galva, kažkoks toks. 
 
Kl.: Nu, o prieš karą prisimenat kokius nors žydus? Buvo pažįstamų žydų 
jūsų? 
 
Ats.: Nu, aš atsimenu, bet jau... Bankė buvo kažkoks jau. Turėjo savo 
parduotuvę, užeidavau, bet aš nedidelis toks buvau. 
 
Kl.: O vaikų neturėjot, draugų prieš karą, žydukų? 
 
Ats.: Aš neturėjau, neturėjau vat. Tiktai ten į Telšius kai važiuosim 
link... Tokių žydelių, kaip jau... Bočeliai nusiveš, mama nusiveš... 
 
Kl.: O Geruliuose nebuvo žydų? 
 
Ats.: Ne, nebuvo čia, negyveno prie mūsų iš viso. Tik čia vieni jau čia 
lietuviai, kaip ten... 
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Kl.: Nu, ir kada dabar tos čia žudynės Geruliuose prasidėjo? Kaip čia 
viskas ėjo? 
 
Ats.: Visų pirma, tas buvo... Čia stovėjo partizanai, nu, tai Lietuvos, 
kaip ten, žydšaudžiai. Nu ir, matytumei, anie suvežė su arkliais, tuos 
žydus suvežė su arkliais. Mašinų nebuvo tuo kartu. Ir anuos suvarė, 
varyte pavarė tas žydelkas ir žydukus tuos, mažus vaikiukus, tuos 
bachūriukus. 
 
Kl.: O vyrus žydus? 
 
Ats.: Ką? 
 
Kl.: O vyrus žydus? 
 
Ats.: O vyrus, sakau, čia Geruliuose... Kaip anuos parvežė, aš ten... 
Neteko man matyti, o tas žydelkas, mačiau, kaip anas parvežė. Būriais 
jas varė va tenais iš Telšių. 
 
3:11 
 
Kl.: Ir dabar tie vyrai buvo kada sušaudyti? 
 
Ats.: Tą patį metą va, ir viskas. Po tų moterų kaip buvo, tai šitas 
iššaudė tuos jau ir vyrus iššaudė. 
 
Kl.: O vyrųs šaudė po moterų? 
 
Ats.: Po moterų, po tų moterų, vat. Ir anuos buvo atvežę, tai aš 
nežinau, kai vyrus žydus... Ir aš ano dar paklausiau, to, kur buvo 
pabėgęs iš ten, vat. 
 
Kl.: Bet kai karas prasidėjo... 
 
Ats.: Ir kai karas prasidėjo... Buvo pasibaigęs karas po to... Dar tada 
ėjo tas karas, dar tada ėjo tas karas. Va aplink štai... baigėsi karas, 
keturiasdešimt penktais, tada baigėsi, vat. Nu, ir kaip užėjo 
vokiečiai, 
jau ir grobė, grobė tuos žydus va, ir, matai, į Rainius. Visa pradžia 
lygtai girdėjau ten, kaip per sapną, kad visa pradžia prasidėjo dėl to, 
kad ar Rainiuose žydai dalyvavo - lietuvius, kad šaudė Rainiuose, 
matai, 
ir kankinius šaudė, ten, kiek ten ar septyniasdešimt anų nukankintų 
yra. 
 
Kl.: Vien žydai juos kankino? 
 
Ats.: Nu, ir sako vat, lygtai žydai linkę buvo, prisidėjo žydas 
vadovauti ten visam tam paradui, vat. Ten kankinto, su taukais (?), 
matytumei, mušė ten ar ką, kad nebūtų cypęs, kaukęs (?). 
 
Kl.: Kada čia tas buvo? 
 
Ats.: Keturiasdešimt pirmais metais, prieš vokiečiams užeinant va tas 
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buvo, musiet, keturiasdešimtais metais, va keturiasdešimtais metais, 
tas 
buvo, prieš vokiečiams užeinant. Paskui, kai vokiečiai užėjo, tuos 
žydus 
pradėjo ten jau griebti ir varė, varė kasti tuos lavonus visus ir liepė 
plauti viską, sutvarkyti juos. Tuos žydus jau pradėjo kankinti 
vokiečiai 
užėję. Kam tuos iškankino lietuvius, o lietuvių ten, nežinau, ar 
septyniasdešimt, musiet, ten buvo iškankintų. Ir toks prasidėjo 
anekdotas. Bet anų visoj Lietuvoj yra, paskui kur, Šilalės rajone irgi 
ten yra... 
 
5:19 
 
Kl.: Visur čia yra. 
 
Ats.: Man teko ten važiuoti pro šalį, tai čia dar viena duobė yra, o 
ten 
aš žiūrėjau, ar keturios duobės yra, ir tos duobės po kokius 
penkiasdešimt metrų yra. Ten masiškai jau tų, dešimtim tūkstančių 
iššaudė. 
 
Kl.: Ir per karą matėt tas duobes Šilalės? 
 
Ats.: Po karo. Dabar čia, palauk, nu, jau panašiai šešiasdešimt 
penktais 
ar šeštais, važiavau pro šalį. 
 
Kl.: Kaip čia viskas prasidėjo, ką jūs matėt, reiškia? Nuo ko viskas 
prasidėjo? 
 
Ats.: Nu, čia suvarė tas žydelkas ir uždarė - daržinės didelės buvo, 
suvarė tas žydaukas ir anos ir buvo, ir kankino anas. Nekankinamos, bet 
anas neišleisdavo nei kur išeiti, Paskui tas žydas buvo, dar tas 
Blatas, 
buvo žydas, ir anas... Mane dar buvo mama atvedus, priėjo prie daktaro, 
prie to - mano akys dažnai raudonuodavo, silpnakraujystė buvo. Nu, ir 
mane mama atvedė, tai buvo žydė, Šapirai, abudu, Šapirienė, Šapira, bet 
aniems teko pabėgti. Kas anuos dabar čia jau perlaikė ir anie gyvi 
išliko. 
 
Kl.: Tai mama jumis atvedė kur? Čia į Gerulius? 
 
Ats.: Į Gerulius. Buvom čia ant viršaus, rūmai stovėjo, daktarui 
kambarį 
buvo davę, ir jis paprastai... Ano žydelkų gydant nemačiau, bet anas 
buvo Šapira. 
 
Kl.: O iš kur tas Šapira? 
 
Ats.: Ai, Blatas. 
 
Kl.: Ai, Blatas. 
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Ats.: Blatas yra. Bet nėra Blato, sakė, išvažiavo į Vilnių ir miręs, ar 
vėžiu, ar kas ten buvo. 
 
Kl.: O kur jisai prieš karą gyveno, tas Blatas? 
 
Ats.: Telšiuose, Telšių žydas buvo. Blatienė, Blatas buvo, anie 
daktarais buvo. 
 
Kl.: Tai mama jus ??? 
 
Ats.: Paskui jau po to Blatas, tas kaip mirė... Blatienė dar gydė, ir 
Blatas gydė, ??? žmones dar. 
 
Kl.: Po karo jau? 
 
Ats.: Jau po karo, po visko dar gydė, vat. Ir net buvo dar vienam iš 
zlasties žirkles palikęs. Sakė, kad anas greičiau nusprogtų. Toks 
Vaitkevičius nuėjo prie daktaro ir padarė operaciją, ir paliko žirkles, 
ir pradėjo rengti (?), pradėjo rengti (?), bet uždalyvavo čia prieš 
tuos 
šaudymus, ten. Nu, nešaudė patys, bet jau dalyvavo vienu žodžiu, ėjo su 
vokiečiais iš vieno. 
 
Kl.: Tai kas čia toks? 
 
Ats.: Vaitkevičius toks Kazimieras buvo. 
 
Kl.: Tai čia vietinis? 
 
Ats.: Vietinis, bet anas jau mirė, nebėra tų Vaitkevičių, vat. Ir tokia 
istorija yra. 
 
8:02 
 
Kl.: Tai čia Blatienė darė jam operaciją paskiau? 
 
Ats.: Aha. Po tos operacijos sakė, kad "tas rupūžė greičiau nusprogtų". 
Paskui nuvažiavo, ten išėmė tas žirkles, ir jis  liko gyvas. 
 
Kl.: O jumis kai nuvedė pas tą Blatą, pas daktarą, tai jisai gydė 
žmones 
dar? 
 
Ats.: Gydė, įleisdavo, dar aš vienas. Daugiau ten kaimynų eidavo pas tą 
Blatą, pas daktarą. Ir mane ten mama atsivedė, sako, silpnakraujystė. 
Anas pripažino silpnakraujystė, daktaras, sako, nieko nėra čia, sako, 
vaistų yra. Taip ir išėjo. Išrašė vaistų ir man suleido, nežinau, ar 
tris ampules tų vaistų ir po šiai dienai nieko ten raudono, ir nieko 
nėra, normaliai. 
 
Kl.: Tai Blatai, reiškia, buvo atskirti nuo visų žydelkų? 
 
Ats.: Nu, anie turėjo savo kambarėlį, ir visko duota. Atskirai anie 
buvo. Daktarai abudu, Blatienė ir Blatas. Buvo jie suvaryti į Gerulius. 
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Kl.: Tai ar jūs matėt, kaip tas žydelkas pradėjo vežti? Vat tą pradžią 
vežimo. Jūs čia turbūt vaikas buvot, vaikščiojot, viską aplinkui 
matydavot? 
 
Ats.: Nu, ten aš atbėgdavau, bet tiksliai jau, ten jau vieną būrį 
mačiau, kaip parvežė. Parvežė, paskui parvarė taip, kaip kokius 
belaisvius - tas moteris. 
 
Kl.: Pėškom? 
 
Ats.: Pėškom parvarė. Niekas ten... Tų mašinų nebuvo, niekas neturėjo 
tų 
mašinų, viskas su arkliais. Varys kaimynus, išvarys kaimynus parvežti. 
Parsivežė anos, turto turėjo, ir visko, ir patalynės turėjo, ir to 
aukso 
turėjo. Moteriškos bagotos buvo, klausykit, žydų familija buvo tyki, 
tyki katra vat. Ne kokie bezdelnikai, žemaitiškai šnekant. 
 
10:05 
 
Kl.: Juos sumaišytus varė? Vyrus, moteris, vaikus, visus varė šeimom? 
 
Ats.: Nu, vyrus iš karto, pirmiausia vyrus atskirai atitvėrė. Tik 
moteris va ir vaikus, bachūriukus tokius vat iki šešiolikos metų, 
septyniolikos. Ir paskui kaip šaudė jau tas žydelkas, buvom ir šaudymą 
(?) tą vakarą, kaip šaudė. Aš kaip ten su bachūrais atėjau, ir atvaro 
iš 
tos daržinės ten, nuo geležinkelio atvaro. Žydukas toks, parodyk, 
žalty, 
sako, auksą parodyk, parodyk tą auksą, sako. Nu, paleiskit mane, sako, 
nešaukit, aš parodysiu. Nuėjo parodyti ten auksą - toką dėželę - kaip 
tas. Nu, kaip to aukso, girdėjau, žodį vieną (?)... Partizanas nuėjo 
pasiimti tą dėžę. Tas vaikas norėjo kaip ir bėgti, kaip mane pamatė, į 
mane bėgti, tik trinkt po mano kojomis. Nu, kokie du metrai atstumo - 
krito vaikas - nušautas vaikas. 
 
Kl.: Iš vieno šūvio? 
 
Ats.: Iš vieno šūvio nušovė, ir viskas, iš automato, tik kaukšt, ir 
gatavas. 
 
Kl.: Tai kas nušovė? 
 
Ats.: Parti... Tie, katrie va dežuravo čia prie anų. 
 
11:24 
 
Kl.: Tai jie ten keli buvo ar vienas? 
 
Ats.: Du jie buvo. 
 
Kl.: Ar pažinojot jūs juos? 
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Ats.: Ne, nepažinojau, tiktai girdėjau, kad lygtai iš Viešvėnų buvo du 
tokie Šapai, broliai. 
 
Kl.: Kaip? 
 
Ats.: Šapai, Šapai tokie, bet anie buvo paimti, buvo uždaryti, 
nuteisti. 
Nežinau, kiek anie ten buvo nuteisti, bet anie grįžo, vienas grįžo, o 
antro nežinau, kas jam buvo. Vienas dar ir dabar yra Telšiuose, tai iš 
tų buvo, o kiti, buvo dar daug... Visi lietuviai buvo, čia daug. 
Lietuviškai šnekėdavo. 
 
Kl.: Tai tas Biržuose gyvena, tai tas Šuopas yra, jo? Kaip jo... 
 
Ats.: Šapas, Šapas. 
 
Kl.: Šapas, jo? 
 
Ats.: Šapas. Jau anas parėjo iš to kalėjimo ir apsigyveno mieste, 
Telšiuose. Paskui buvo pradėję atkasinėti tas kapines. Žmonės, matai, 
kaip keravojo, pradėjo atkasinėti. Vieną sykį, kitą sykį. Pirmą sykį 
atsibudom rytmetį, nuėjom žiūriu, kas čia yra, atkasta duobė. Tos 
galvytės iškilnotos, iškilnotos. 
 
Kl.: Kaukolės. 
 
Ats.: Jo, kaukolės iškilnotos ir dantys išlupti, vat. Nu, ir nieko. 
Tuojau pranešiau aš policijai, atvažiavo policija, policijos 
viršininkas, rodos, jis buvo viršininkas. Viršininkas buvo atvažiavęs. 
Nu, sako, kas čia galėjo ten dirbti. Sakau, žinai kas, katrie žinojo. 
Katrie žinojo maždaug, katrie šaudė, anie žinojo, katros bagotesnės ir 
kur kuom tuo laiku. Ir atkasinėjo. Matyt, iš tų pačių, katrie šaudė 
čia, 
atkasinėjo.Ir vieną sykį atkasinėjo, paskui moteris ten vat atkasė, 
paskui jau apsiramino. Kaip pradėjo policija čia daugiau sekioti - 
katrie šaudė, nustojo ir daugiau nebuvo nieko. 
 
Kl.: Nepagavo nieko policija? 
 
Ats.: Ne, nepagavo nieko, vat. 
 
Kl.: Taip ir liko neišaiškinti, kas ten buvo? 
 
Ats.: Ne, nieko neišaiškino, matyt. Klausė paskui tos policijos, sako, 
nežinom nieko. 
 
Kl.: O tai jūs jau čia gyvenot tada? 
 
Ats.: Jo, gyvenau. Aš va parėjau į Gerulius. Nežinau, jau ženotas 
buvau, 
iš kariuomenės grįžęs penkiasdešimt, kai čia, penktais, musiet, 
penktais. 
 
Kl.: Ai, tai čia jau kur kasinėjo, tai po karo jau buvo? 
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Ats.: Jau po karo buvo, penkiasdešimš šeštais. Motin, kokiais laikais 
kasinėjo ten daug, daug. 
 
Kl.: Nu, tarybiniais laikais. 
 
Ats.: Nu, tarybiniais, tarybiniais laikais, vat jie ir paskui jau 
nustojo. Dabar jau niekas nekasinėja, nieko. 
 
Kl.: ??? nematydavot. Čia gi naktį tai gerai matosi, kad su šviesom kas 
nors eina. 
 
Ats.: Ne, vat kad ne. Niekas nieko, nei nejautė nieko, taip 
nutaikydavo, 
kad... Rado vieną sykį bonkas ten išgertas arielkos, kastuvus rado, 
batus guminius rado. Palikti - kaip kasinėjo, iš karto ligi tos vietos. 
Anos negiliai tebuvo va ten. Matai, anas kaip iššaudė, anos buvo 
pradėję, tie kūnai purpti, anas užkasė į žemę, kaip jos... O jas dar 
paėmė ir užkasė, apkasė su žemėm. Apkasė, ir ta duobė... Mat, anos 
pradėjo purpti, kraujas pradėjo lietis laukan, ir prasiskleidė ta žemė. 
Ir nieko, nieko nepadaro. Dabar atvežė negesintų kalkių ir apipylė 
kalkėmis ir paskui žemės ant viršaus. Taip pat buvo kaip bulboms 
kauburys, panašiai, vat. Kaip bulbas ar burokus pasodintum ir apkastum. 
Ir čia tokiu kauburiu buvo. Anas prišaudė pilną duobę ir paskui dar dvi 
dienas brinko, ir jos iškilo. 
 
Kl.: O jūs tą duobę matėt? 
 
Ats.: Matėm, kaip ana buvo trijų metrų, dviejų metrų gylyje ir trys 
metrai plotis, ne, keturi metrai plotis. Nu, o ilgumas panašiai... Kaip 
nueisim, aš parodysiu, pamatysim. 
 
15:53 
 
Kl.: Tai jūs po šaudymo prie tos duobės buvot nuėjęs? 
 
Ats.: Buvau, buvau. 
 
Kl.: Ką jūs matėt ten prie tos duobės? 
 
Ats.: Nu, kad jau buvo... Ką matėm? Tiktai buvo užkasta jau, kad jau 
taip... Tik pasakojo jau vat, kaip sakant, buvo pasakojančių kaimynų, 
katrie gyvena arčiau. Ir ten tokia politika buvo, kad anuos čia... Va 
čia viską, žmones varinėjo, varė, nori nenori, žmonės iškasė duobes 
anoms, paruošė. Jos pačios nekasė. 
 
Kl.: Kaip kasė duobę, jūs matėt? 
 
Ats.: Ne, nebuvau aš atėjęs, nebuvau atėjęs. Bet tiktai sakė, kad jau 
labai didelė duobė. Ir paskui pasakojo, kad, sako, varys. Varė ir pagal 
duobes, statė iš eilės ir paskui iš automatų išpers. Ir ta moteriškėlė 
pasakojo, kur buvo atvažiavus šviesiaplaukė čia iš Kauno, sakė, kad, 
sako, "aš nebelaukiau, kad mane nušaus, sako, aš virtau pirma ir paskui 
kilau, kilau į viršų, sakė, ir iškilau, naktį pabėgau". 
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Kl.: O kai jau prie tos duobės nubėgot, tai jau jinai buvo apkasta, 
taip? 
 
Ats.: Jau buvo apkasta va ten. 
 
Kl.: O kaip kalkes pylė ant žemių ar žemes nuėmė, supylė kalkes ir vėl 
žemes supylė? 
 
Ats.: Žemes biškį nuėmė, paskui apipylė kalkėm ir vėl apipylė žemėm. 
 
Kl.: Kad kalkės būtų uždengtos, jo? 
 
Ats.: Jo, kad būtų uždengtos, vat. Suėdė kalkės, nu, gal ir paliko 
dabar 
čia vieni... Nu ką, verta buvo atkasti, dar vaikų batelius radom ir 
radom moterų plaukai buvo - kasos, vat. Buvo išvertę, katrie atkasinėjo 
ten vat. Taip, kad kaukolių buvo labai daug išmėtyta (?). 
 
17:49 
 
Kl.: Na, o prie kapo buvot? Ar buvo ten dar kokie nors pasilikę daiktai 
numesti? 
 
Ats.: Ar duobėj, katrie atkasinėjo? 
 
Kl.: Ne, ne. Kaip po šaudymo jūs nubėgot prie kapo? 
 
Ats.: A, ne, ne, nieko nebuvo, niekas nei... Mat, anuos išvarė 
pusplikius, vat. Nieko nepasiėmė, su visais drabužiais įvirto, iššaudė 
ir viskas. Nieko nepaliko, nieko. Vaikus sumetė pusgyvius ir gyvus 
visai 
įmetė, vat. Ką su tom žydelkom? Anos nešdavos glėbiuos tuos vaikus 
visus. Galėjo nenutaikyti, nušauti tą vaiką. Kaip virs su visu vaiku ir 
įvirs. O paskui čia - toks prūdukas, paprūdys, tai aplink buvo 
vežimėliai sustatyti, ir vaikai laidės (?) pro tuos vežimėlius 
pradžioje, o paskui jau likvidavo tuos ir vaikus. Bet tuos vaikus 
paėmė, 
atskirai sukasė, duobes iškasė ir sumetė, ir viskas. Labai toks žiaurus 
vaizdas buvo. 
 
18:58 
 
Kl.: Tai jūs čia žudynių dieną, jūs čia buvot atbėgęs? 
 
Ats.: Buvau aš atbėgęs, kada anuos šaudė, tik va jau po iššaudymo. 
 
Kl.: Po šaudymo? 
 
Ats.: Po šaudymo. 
 
Kl.: O jūs šaudymo metu matėt? 
 
Kl.: Šaudymą ne, tik girdėjau labai aiškiai. Mat ten pat ypač. Kaip čia 
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gyvenau, aiškiai girdėjau ir cypesys, ir kliksmas buvo. Kad ten cyps, 
kad šauks, kad ten lermas (= triukšmas) būdavo. Eis, nuvarys... Iš tų 
daržinių turėjo atvaryti čia šaudyti. Nu, ir cypimas, kaukimas, ir 
išgirsti ta-ta-ta. Iššaudė tą būrį ir nuščiuvo, nieko, vėl kol surinks 
iš tų daržinių tas moteris ir tuos vaikus, vėl kol nuvarys, vėl 
cypesys, 
kaukesys, va taip ir darėsi. Panašiai čia ketvertą valandų taip jau 
blizgino. 
 
Kl.: Kelintą valandą čia prasidėjo viskas tas? 
 
Ats.: Nu, taip apie kokią vienuoliktą, dvyliktą valandą maždaug 
pradėjo. 
Iš karto, matai, ten, aš tai nemačiau, bet tas pasakojo, tie kaimynai, 
katrie arčiau buvo. Sakė, kad vokiečiai atvežė spirito bačkelę, gonkos 
tokios buvo, pasidėjo stalus. Vokiečiai atvežė spiritą, paskui ir 
užkandos atvežė ten tiems, kur šaudė, ir anie... Vokiečiai vieną būrį 
nuvarė, iššaudė ir paskui šaudė tie partizanai. Partizanais mes 
vadindavom, vat. 
 
Kl.: Pirmą būrį vokiečiai sušaudė? 
 
Ats.: Jie, pirmą būrį vokiečiai patys, parodė kaip šaudyti, kaip viską 
ir tuo kartu prasidėjo čia kautynės. O ten anie girti, daugiausia 
prigėrę ir ten nesiskaitė: į viršų šaudydavo ir į šonus. Jau nei 
negalėjai ten per daug prieiti prie jų - buvo sužvėrėję, kaip žvėrys. 
Nežiūrėjo, kas tu toks, gali gauti net visai nekaltas žmogus, vat. O 
ten 
turtą visų tų žydelių, turtą - buvo svirnas toks, ir tam svirne buvo... 
Seniūnas toks Jonušas, bet anas miręs yra. Anas paėmė tą turtą, sunešė 
į 
svirną ir uždarė po raktu. O kiek jis ten auksų pasiėmė tų žydelkų, 
nieko nežinom, matai. O anas to aukso turėjo va, ligi tiek. 
 
Kl.: Tai ką jis darė su tuo auksu, jis praturtėjo nuo to? 
 
Ats.: Nieko nepraturtėjo, ir paskui turėjo sūnų. Tas Jonušas turėjo 
sūnų, ir mokinosi ant vairuotojo, ir baigė mokslą. Paskui ten tie 
nuvažiavo mašina, pataikė - žydelis vairavo tą mašiną, ir kaip dėjo į 
stogą galvą, ir užmušė ano sūnų, to Jonušo. 
 
Kl.: Žydelis vairavo mašiną? 
 
Ats.: Jo. 
 
Kl.: Tas Jonušo sūnus ką darė? 
 
Ats.: O Jonušo sūnus... Tas buvo po karo jau, tas, skaityk, viskas. 
Žydas buvo vairuotoju toj mokykloj. Nu, ir ??? tą Jonušo sūnų, o tą 
Jonušą buvom išvežę į kalėjimą mes patys, seniūną. Paskui jis parėjo, 
tas Jonušas, tas sūnus... Tą auksą vėl... Kur jis buvo iškavojęs? Vat 
ir taip tas auksas ir paliko... Nu, dar turėjo jis ten, paskui sakė, 
lygtai radę, dar ten (?) buvo. Išsikėlęs jis buvo, gyveno netoli čia 
palei gelžkelį, tas Jonušas. O paskui išsikėlė į tuos, į Aliečius (?). 
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Bet rado ant žvyro, malkas (?), nebegyvą. O kas aną nudėjo, kaip aną 
nudėjo, nežinau. Sakė, lygtai nudėjo, atkeršijo, vat. Nu, žinai, kožnas 
vienas netylės (?), tokia prasmė buvo. 
 
Kl.: Tai šitą Jonušo sūnų, reiškia, tas žydas specialiai užmušė? 
 
Ats.: Nu, vat nesako ten specialiai, bet jau taip pataikė. Galbūt 
važiavo ir pritaikė... 
 
Kl.: Nu bet... 
 
Ats.: Į stulpą kažkaip važiavo iškišęs galvą, atsistojęs, statūs 
važiavo. Slidu buvo, kaip davė į stogą ir papuolė, galvą sudaužė ir 
pats 
žuvo. 
 
Kl.: O tam žydui šoferiui nieko nebuvo? 
 
Ats.: Ne, nieko nebuvo, nieko. 
 
Kl.: Nu, tai įsivaizduokit dabar, reiškia, mes su jumis važiuojam. 
Reiškia, tai jeigu aš už vairo, nu, tai jeigu aš... 
 
Ats.: Nu, avarinis dalykas, klausyk. Visaip gali pakraipyt ana, ar 
negali pakraipyti? Gali viską padaryti. 
 
Kl.: Dabar aš noriu... Man dar įdomu buvo, kai jūs pasakojot, reiškia, 
kaip tą žyduką nušovė. Dar, reiškia, mes grįžkim ir ten daugiau 
papasakokite apie tą. Ir kokia čia diena buvo, ar čia buvo tą pačią 
dieną, kai šaudė jau visas moteriškas? 
 
Ats.: Jie buvo... Ne, jie antrą dieną aną rado, antrą dieną aną rado. 
Matai, pasislėpė daržinėj anie ten. Narai buvo sudaryti. Ten buvo 
šiaudų 
visokių, ten visokių. Jis buvo pasislėpęs ir aną rado vargšelį ir 
parvarė, vat, sušaudyti. 
 
Kl.: O jūs buvot atėjęs jau po šaudymo? 
 
Ats.: Mes buvom, jau po šaudymo buvo. 
 
Kl.: Atėjot pasižiūrėti? 
 
Ats.: Jo, pasižiūrėti. Mes atlėkėm su bachūrais vat. Kiti bachūrai ten 
toliau stovėjo, aš buvau va čia, pakūtėj stovėjau ir va ten tas 
bachūras. Tas bachūras bėgo ant manęs. O jam šaukė: "parodyk auksą". 
Sako: "jeigu paleisite, nešausite, sako, aš parodysiu". Nu, ir parodė. 
 
Kl.: Bijojo, kad nešaudytų? 
 
Ats.: Kad nešaudytų. Sako, būkit geri, nešaudykit, o tie vis tiek 
pasiėmė ir vis tiek aną nušovė. 
 
25:04 
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Kl.: O didelis jisai buvo? Kiek jam metų buvo? 
 
Ats.: Nu, taip panašiai kokį penkiolikos, šešiolikos metų, jau bajavas 
buvo. 
 
Kl.: O mušė? 
 
Ats.: Jie mušė, o su prikladu daužė, stumdė ir į pečius, anie 
nesiskaitė, vat. Girti, visą laiką daugiausia girti, girti, sužvėrėję 
buvo anie. Akys išsprogusios, atsiprašau, kaip šunų mirusios (?) 
 
Kl.: Tai jį ten mušė tie, kas tokie mušė? 
 
Ats.: Nu, tai partizanai tie, kaip anie. Nu, kalinių prižiūrėtojai, tų 
žydelkų, vat. Bet čia anie ir kariškai buvo vokiškai apsirengę, viską, 
bet tiktai lietuviai buvo, ne vokiečiai. 
 
Kl.: Uniformuoti buvo? 
 
Ats.: Uniformuoti, uniformuoti visi. Čia anie visi buvo daugiausia 
uniformuoti, nebuvo jau civilio nei vieno. Nu ką, vienas kitas ten iš 
tų 
vietinių (?) ten dalyvavo prie to, padėjo tiems partizanams ir viską, 
anuos šaudyti. Bet jau taip, civiliai kad šaudytų, niekas nešaudė jau 
tada, visi kariškiai, kariškai apsirengę šaudė. 
 
Kl.: Tai tą bachūriuką kas tie mušė? Tie Šapai, jūs matėt kaip mušė, ar 
ne? 
 
Ats.: Ne, tai nepažinojau aš anų iš viso. Ne Šapai ten buvo. 
 
Kl.: Ne vietiniai? 
 
Ats.: Ne vietiniai, ten nepažinojau, kas anie buvo. Ir aukštaičių buvo, 
ir žemaičių buvo, ir visokių. 
 
Kl.: Iš kitur atvažiavę. 
 
Ats.: Jo, ten buvo, čionai stovėjo, buvo didelis būtys anų čia dabar. 
Negaliu aš pasakyti, kiek jau anų buvo, bet didelis būrys. Kad, žinot, 
toks dar vyriškesnis jau būčiau buvęs, daugiau įsidėmėčiau. Dabar 
vienuolikos metų buvau. 
 
27:00 
 
Kl.: O tai šaudymo dieną, reiškia, jūs čia nebuvot atėjęs? 
 
Ats.: Ne nebuvau atėjęs, tik vakare buvau, į antrą dieną buvau. 
 
Kl.: Tai dabar tą vakarą jūs ir tą kapą matėt, kur pasakojot. 
 
Ats.: Nu, nu, nuėjom pažiūrėti. 
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Kl.: O tie vaikai, kur su vežimukais pasiliko? 
 
Ats.: Jie buvo, bet paskui į trečią ar ketvirtą dieną juos likvidavo. 
 
Kl.: O kaip juos likvidavo, matėt? 
 
Ats.: Ne, nemačiau, nemačiau. Vežimėliuose vaikai buvo. Nu, tos 
ateidavo 
bobos, vežimėlius veždavosi sau. Nu, čia atvažiuodavo iš gyvenviečių, 
kur, ir veždavosi tuos... Vežimėliai švariai, kaip reikiant padaryti. 
Nauji ir senų buvo, visokių. Ir vaikų buvo tuose vežimėliuose. 
 
Kl.: Ai, tai tuos vežimėlius, tai čia vaikai būdavo? 
 
Ats.: Vaikai, jo, vaikai vežimėliuose. Kitas gyvas, kitas pusgyvis ten, 
vat. 
 
Kl.: Tie, jau lietuviai veždavosi juos. 
 
Ats.: Tie lietuviai važdavosi. 
 
Kl.: O kur juos veždavo? 
 
Ats.: Sau parsiveždavo. Buvo suvaryti, neturėjo po karo, biedni buvo, 
žinai, lietuviai irgi nebagoti. 
 
Kl.: Ai, tai ne su vaikais, tušti tie vežimėliai? 
 
Ats.: Taip, tušti buvo. Katras su vaiku - neteko matyti, bet sakė, kad 
paimdavo, išmesdavo lauk iš vežimėlio, pasiėmė tą vežimėlį ir vsio. O 
tą 
vaiką pames paprūdyje ir... Toks žiaurus vaizdas buvo bendrai paėmus, 
taip. 
 
Kl.: Tai reiškia, vietiniai žmonės ateidavo, reiškia, ir jiems 
reikėdavo 
tuos... 
 
Ats.: Nu, jie pasiimdavo ir sau. Ir puodus, ir visokių dalykų, ir 
kaldrų 
visokių, ir čecholų visokių ir nešdavosi į namus, jie. O kitus 
uždarė... 
Tas apylinkės pirmininkas uždarinėdavo svirnelyje (?). Bet paskui juos 
likvidavo. Gal išvežė kur ar ką, ponas, negaliu aš pasakyti tų dalykų. 
 
Kl.: O tai kaip čia taip išėjo, kad moteris sušaudė, o pasiliko vaikai 
vežimėliuose? 
 
Ats.: Nu, matai, katrie... Visai tos moterys... Kiti buvo... Jau dvi, 
trys dienos tas vaikas negyvas, prieš šaudymą dar buvo. 
 
Kl.: Negyvi tie vaikai. 
 
Ats.: Anie negyvi. Nu, ir buvo sustatyti pagal prūdą ten, kai 
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vežimėlius 
leido ir buvo didelis būrys tų vežimėlių paprūdyje, čia daugiausia, 
vat. 
 
29:40 
 
Kl.: Jūs tuos vežimėlius matėt? 
 
Ats.: Mačiau, tuos vežimėlius mačiau. 
 
Kl.: O ten girdėjosi kokie nors garsai iš tų vežimėlių? 
 
Ats.: Kad neprisimenu, nieko negirdėjau, negaliu pasakyti jau to 
dalyko. 
 
Kl.: Buvot priėjęs pasižiūrėti? 
 
Ats.: Taip, ir vienam gale, kitam gale galėjai vaikščioti (?). Prieš 
vakarą jau buvo tas laikotarpis, taip kad... 
 
Kl.: Bet jeigu motinos dar gyvos buvo, jau jie dvare buvo uždaryti, 
taip? 
 
Ats.: Tose daržinėse moterys buvo. 
 
Kl.: Daržinėse. 
 
Ats.: Uždarytos. 
 
Kl.: Gerai. O tai kaip tuos vežimėlius iš jų atėmė? 
 
Ats.: Anos pačios atvarė. Kaip jau vaikas numirė tam vežimėly, ir 
atvarydavo čia prie to prūdo ir sustatydavo. Iš tų daržinių, vat. Tokia 
politika yra. 
 
30:33 
 
Kl.: Tai ten labai daug vaikų mirdavo? 
 
Ats.: O, Jėzus, Marija. Kai kurie ir seni mirdavo, ir visko ten buvo. 
Kitas išbūdavo ir kelios dienos numiręs, senikė kokia. Man teko per tų 
pamaldų (?)... Mama atvedė žydelkas, apie dešimt buvo anų parsivedusi. 
Nu, ir atvedė, kak ras buvo tas jau vakaras, prieš saulėlydį. Visos 
buvo 
į vakarus atsiklaupusios keliais ir toks užesys taip, kaip bitės kad 
užtų už-už-už. Tiktai va taip ir meldėsi. Ir veizieti... Nei nekreipė 
dėmesio... Mums atidarė tas partizanas duris daržinės ir įėjom. 
Suskaičiavo, kad dešimt, sąrašą turėjo jie, ir man turėjo raščiuką. 
Palikau ten raščiuką ir atsiskaitė, skaitosi, kad "jau pristatei" mane 
va taip. Niekas neleido ten laisvai išeiti niekur, nei niekur, jei 
pabėgs jų katra... Pabėgdavo, pabėgdavo, ten anas pagaudavo, vis tiek 
anos grįždavo, vat. 
 
Kl.: Tai čia jūs buvot, kada jau mama parvedė jau atgal? 
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Ats.: Buvau pas ją pats įėjęs į daržinę, mačiau aiškiai. Trys laiptai 
padaryti, skaitosi. Vienas, skaitosi, buvo padarytas, paskui antras ir 
trečias, iš trijų narų buvo sudarytas. Mediniai narai ten sudėti iš 
pagalių, iš lentų, iš visokių tokių paplenčių, vat. 
 
32:05 
 
Kl.: Ar buvo kas paklota ant tų narų? 
 
Ats.: Nu, anos pasidėjo savo patalynę ten. O taip niekas neklojo. Savo 
ką turėjo... 
 
Kl.: Tai dabar, o ant vieno naro gulėjo po vieną ar po kelis greta? 
 
Ats.: Ne, kaip ant to stalo kad sudėta, kur in tas. Maišės per vieną - 
jos neturėdavo nei kokio gulto kožna. Anos biednai gulėdavo visos... Ir 
viskas, vat. 
 
Kl.: O dabar tos daržinės nebijojot, kad gali... 
 
Ats.: Ne, nebėra. Tik aš galėsiu parodyti vietą, dvi daržinės buvo, ir 
viskas. Paskui buvo tokios oficinos - ten valgyti virdavo joms, davė ir 
valgyti po biškį joms. Viena ten, kur buvo pabėgus ten, sakė, kad 
dalyvaus virtuvėje - virdavo valgyti. Jauna pacanė, mano metų buvo, 
trisdešimt pirmų. Jinai man pati sakė, kad trisdešimt pirmų esu, 
virdavau valgyti. 
 
Kl.: Jai dešimt metų buvo, dar maža mergaitė. 
 
Ats.: Nu, irgi ten mano metų, vienuolikus metus ėjo. Vis tiek, matai, 
pacanka kieta. Ir taip pabėgo, išliko gyva, gyvena ant Kauno, kaip 
sakiau, vat. 
 
Kl.: Nu, o kaip ten jos prausdavosi, taigi... 
 
Ats.: O prausimas toks. Upė yra, netoli upė, į tą upę nueis ir... Kita 
prausiasi, kita nesiprausia, taip anas ir kankino. Aptekdavo vabalais, 
nueis, išsirengs, matyt, tuos vabalus pasidėjusios ant akmens ir muš, 
ir 
ten, žinai. Oi, žiaurus vaizdas buvo, ką tu. 
 
33:49 
 
Kl.: Matydavot jas ? 
 
Ats.: Nu, Vieną sykį ėjau pro šalį, anos sau deda tuos vabaliukus, deda 
ant akmens ir muša su akmeniu. 
 
Kl.: Nu, o kaip jūs vat... Jūsų mama kaip tas moteris pasiėmė? 
 
Ats.: Nu, čia tai aš prie komendanto, man... Anos, matai, atbėgdavo, ar 
viena, ar dvi atbėgdavo pas mano mamą. Jos buvo pažįstamos, iš Telšių 
miesto. Ir prašydavo atėjus pas komendantą darbams, ir leisdavo 
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komendantas, vat. Nu, ir tas komendantas išrašydavo leidimus tuos, kad 
galit pasiimti jau. Ar penkias, ar šešias parsivesdavo, va. Ir anos 
rėks, rėks, buvo nuo Nevarėnų, iš Nerimdaičių, žinai, tos moterys 
visos, 
aplinkinės čia buvo. Maldaknygę pasiims mama, jau skaitys ir melsis, 
vat. Bet vis tiek, sako, sušaudys, anos jau numanė, matyt, kad jau 
šaudys, vat. Sako, nieko nebėra, išeities jokios, ir viskas. Taip anas 
ir iškan... 
 
35:04 
 
P E R T R A U K A 
 
Kl.: O tai sakykit dabar, jūs ten buvot vieną kartą, tam dvare, ar 
kelis 
kartus jūs ten buvot? 
 
Ats.: Ten kas antrą dieną atlėkdavau aš į tą dvarą, atlėkdavau su 
draugais tokiais. Bachūrų daug čia buvo tų dirbusių. Kumečiai to dvaro 
buvo ir tos šeimos, susidraugavau su visais ir aš, vaikas. 
 
Kl.: Į vidų įeidavot? 
 
Ats.: Kur? 
 
Kl.: Į vidų to dvaro? 
 
Ats.: A, įeidavau paskutiniu laiku taip jau. Bet jau po šaudymo tiktai. 
 
Kl.: Po šaudymo? 
 
Ats.: Po šaudymo. 
 
Kl.: O prieš šaudymą kodėl neidavot? 
 
Ats.: Prieš šaudymą ten neįleisdavo tų, taip jau bachūrų vadalotis (= 
valkiotis). Jau pradėdavo šaukti, "ko vadalojiesi, ko nori, ką", šiaip 
ar taip. 
 
Kl.: Tai jūs buvot tiktai vat tą vieną kartą, kai mama paimdavo... 
 
Ats.: Nu. 
 
Kl.: Kai mama sugrąžindavo... 
 
Ats.: Nu, buvau, matai, sakau, prie daktaro atėjęs Blato to, daktaro, 
vieną sykį. Paskui buvau atėjęs, kaip jau ėjau prie komendanto pasiimti 
tų moterėlių, vat. 
 
1:50 
 
Kl.: Ai, pasiimti ar pasiskolinti? 
 
Ats.: Pasiimti. O grąžinti - jau atvesi į daržinę, paleisi ir eisi į 
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namus, ir viskas. Parodys tiktai dingti nuo daržinės, ir viskas. 
 
Kl.: Jūs kai atėjot jau pasiimti tų moteriškių, tai jos jau rengėsi? 
 
Ats.: Liepė dokumentus pasiimti, leidimą gavo komendanto, tas 
sargybinis 
ateis, paduosi popierėlį, paskui pasiimsi tas moteris ir parsivesi į 
namus. 
 
Kl.: Jūs įėjot į tą, reiškia, į tą daržinę? 
 
Ats.: Į tą daržinę. 
 
Kl.: Jos ten meldėsi, ar ne? 
 
Ats.: Jau meldėsi, kai atvedėm. Kad dienos laike nesimeldė, tik vakare. 
Vakare anos meldėsi, anos pamaldžios buvo, prie saulės leidimosi. 
 
Kl.: Kiek laiko jos išbūdavo pas jus, kai jūs paimdavot jas? 
 
Ats.: Nu, ant ryto pasiimsi, iš vakaro jau šešiose turėjo būti, 
atvesti, 
vat. 
 
Kl.: Miegoti jos, reiškia, čia turėjo. 
 
Ats.: Jo. Turėjo vežti, niekas neleido, vat. Turėjo atvežti, ir viskas. 
 
Kl.: O kaip... 
 
Ats.: Anos parsinešė kiaušinius, matai, ir sviesto nuo mūsų, ten. Eina 
po kaimus... Nueis pas kaimynus, nusipirks ten kiaušinių, pinigų anos 
turėjo. Negaliu sakyti, kad anos buvo... Jeigu katra neturėjo, bet anos 
draugiškai gyveno ir maitinosi, o ką. Duonelę pirkdavo, ir krautuvė čia 
buvo, toj daržinėj padirbta, vat. Atveža maisto jau ten iš miesto, duos 
duonos ten, šio to. 
 
Kl.: Kokius produktus jūs duodavot jiems? 
 
Ats.: Ar toms žydelkoms? Nu, mes daugiausiai kai parsiveždavom iš kaimo 
kiaušinių, sviesto ir sūrio ten vat. Nu, ir pieno pasiimdavo, 
grietinės. 
Ir va tokis maistas ten. 
 
3:44 
 
Kl.: Tai čia jau savo jūs duodavot tuos produktus? 
 
Ats.: Nu, savo, savo. 
 
Kl.: Savo kiaušinius, savo pieną. 
 
Ats.: Anos duodavo pinigų, anos su pinigu nesiskaitė didelei, turėjo 
pinigų. 
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Kl.: Kokiais pinigais jos mokėjo? 
 
Ats.: Anos mokėjo, nu, tais čirvoncais daugiausia, paskui markėm. 
Markės 
buvo, frontavinė markė buvo. Ana, netikroji markė ta buvo vokiečių, 
buvo, skaitosi, frontavinė, karinis pinigas. Lietuvoj iš pradžių 
tikrųjų 
markių nebuvo, tik buvo atskiros markės, tai tom markėm va mokėdavo. O 
to pinigo kiek čia buvo, Jėzus, Marija, suplėšytų čirvoncų dar tų 
ruskinių, ojei, ojei, laidės tenai. 
 
Kl.: Kur čia buvo tie suplėšyti pinigai? 
 
Ats.: Nu, ruskiniai čirvoncai, čirvoncais vadino. 
 
Kl.: Kur jūs matėt juos suplėšytus? 
 
Ats.: Čia paprūdy laidėsi, laidydavosi ant kelio, visur. Nebeegzistavo 
tie pinigai. O kur anos dės? Anos turėjo tų pinigų, vat. 
 
Kl.: Tai čia sugavo tuos, kas plėšė tuos pinigus? 
 
Ats.: Ne, suplėšė ir davai. Ir taip pamesdavo. Tų auksinukų dar rasdavo 
ten. Ir prie daržinės rasdavo, paskui rasdavo ir paprūdy. Dar džiu... 
Tas buvo musiet šešiasdešimt antrais metais. Vieną darželį ravėjo ten, 
aš brigadininku dirbau, tai ir ravėjo darželį, dar rado du auksinukus 
žemėj. To pinigo čia buvo aukso, tai, Jėzus, Marija, ir dabar dar anų 
yra Geruliuose, įkastų ir pakavotų, bet dabar rasi, vat. Nu, gal kas 
galbūt kokį prietaisą turėtų, gal dar galėtų rasti, ten daugiausia po 
sodu, po medžiais. Va taip. 
 
Kl.: Nu, o jos kai ateidavo pieno, kiaušinių, tai jos mokėdavo tais 
čirvoncais? 
 
Ats.: Čirvoncais. 
 
Kl.: Tie čirvoncai dar veikė? 
 
Ats.: Veikė jie, dar veikė. Kaip ten buvo aš negaliu pasakyti, bet anos 
užmokėdavo labai gerai čirvoncais, paskui, musiet, parvedė anas ant 
markių ar kaip tas, negaliu to pasakyti va tiksliai. Žinai, dar jaunas 
vyras buvau, negaliu to pameluoti. 
 
Kl.: Išpirkdavo visą maistą, ar ne? 
 
Ats.: Išpirkdavo anos maistą. 
 
Kl.: O sviestą, jūs sakėt? 
 
Ats.: O sviestą aš iš Luokės pieninės. Nuvažiuoju, nuperku po 
penkiasdešimt, po šimtą kilogramų aš į savaitę po kartą, po du kartus 
važiuodavau. Buvo paskirtos dienos, nuvažiuodavau, nusipirkdavau iš 
pieninės, parsiveždavau tą maistą. Tuo metu nebuvo tų šaldytuvų, nei 
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nieko. Parveži kaip kokį, atsiprašau, molį, o ten po gabaliuką ten 
atsisverdavo, atsisverdavo vat. Atsisverdavo anos, svarstykles turėjo. 
 
Kl.: Svarstykles turėjo? 
 
Ats.: Turėjo svarstykles. Pasverdavo tai pusę kilogramo, tai kilogramą, 
kiek jau anos norėdavo. Ar draugėms parnešti pareidamos, anos 
prisinešdavo, kad vos tik paneša. 
 
7:02 
 
Kl.: Tai jums gerai išeidavo. Jūs ten pigiau pirkdavot. 
 
Ats.: Anos sumokėdavo kaip reikiant, vat. 
 
Kl.: O jos mokėdavo brangiau už tas prekes? 
 
Ats.: Brangiau. Nu, anos beveik pačios kainą nusistatė, ir aš vežiau. 
Biednai mes gyvenom su mama, tėvuko neturėjau vat, ir su mama vienudu 
gyvenom, taip ir vertėmės. Mama kaip turėjo tas drauges, tada pas ją 
anos pirkdavo. Išvežtos į kaimus, sakau, ir kaimuose prisipirkdavo ir 
kiaušinių, ir visko. Rusai parves pas mamą vakare, vakare turės mama 
pristatyti. 
 
Kl.: Tai čia jums visai neblogai išėjo, kad jos čia suvarytos buvo? 
 
Ats.: Nu, ką, nieko ten ne, iš tokių dalykų nieko gero neišėjo, nebuvo 
išėję. Nenuplėši nuo moteriškų... 
 
Kl.: Kai žmogui bėda, tai... 
 
Ats.: Nieko, tokia bėda, klausyk, kur ten plėši. 
 
Kl.: Bet tai man keisčiausia, kad jos vokiškų pinigų turėjo, jeigu jas 
čia suvarė tuo metu? 
 
Ats.: Aš nežinau kaip anoms išėjo, bet anos turėjo vokiškų pinigų, vat. 
 
Kl.: Nu, o auksiniais mokėdavo pinigais, daiktais kokiais, žiedais, ten 
auskarais? 
 
Ats.: Kad negaliu pasakyti, neteko man matyti. Mama tokiais dalykais 
neužsiėmė ir... 
 
Kl.: Bet jeigu jos neturi pinigų, tai gali... 
 
Ats.: Tai gali anos, gal daug kam paliko. 
 
Kl.: Ar jos auksą ant savęs nešiodavo? Reiškia, turėdavo žiedus 
auksinius, auskarus. 
 
Ats.: Turėjo žiedus, visko. Jau paskui prieš šaudymą, sakė, kad, aš tai 
nemačiau, bet sakė, kad turėjo nusimauti visus tuos žiedus, viską. Bet 
anos tuos auksinukus, daugiausia katruos turėjo, kad anos dėdavo į 
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trusikus. Įsiūdavo, susiūdavo, susiūdavo į trusikus tokiais lopais ir 
kaip varė šaudyti, net dar katrie tie buvo duobkasiai... Sako, lygtai, 
pasakodavo, bet aš negaliu pasakyti, kad įgręždavo (?) savo auksinukus 
ir rasdavo trusikuose, vat. Žinai, žmonės buvo sunaglėję, palikę kaip 
žvėrys, klausyk, tie patys civiliai žmonės palikę tokie kaip laukiniai, 
nesiskaitė su kitas kitu, nu ir... 
 
Kl.: Tai čia duobkasiai trusikuose rasdavo aukso? 
 
Ats.: Nu. Tai pasakojo, man neteko matyti jau, kad jau, bet pasakojo. 
 
Kl.: Tai prieš šaudymą liepdavo tuos trusikus nuimti? 
 
Ats.: Ne, su trusikais šaudė, bet anie kaip nuvarys ten būrį. Iššaudys 
ir nebestovės prie tos duobės ir anie tuo tarpu, tie duobkasiai, 
paimdavo ir patikrindavo tuos trusikus. 
 
Kl.: Ant lavonų, reiškia. 
 
Ats.: Ant lavonų. Masiškai šaudė, čia apie 1600 sušaudyta. Šešis šimtus 
išvarė - jaunas tas mergaites - į Telšius. Davė vokiečiai prikazą, 
skaitosi, aniems pasitenkinti reikia jaunų moterų. Ir išvarė. Bet anas 
paskui iššaudė, nežinau, ar Rainiuose, ar kur iššaudė tas moteris. 
Neparvarė į Gerulius. Išvarė ir išvarė. 
 
Kl.: Tai čia jaunesnes, gražesnes atskirai. 
 
Ats.: Jo. jo, atskirai. Išrinko, išrinko iš tų šešių... penkių 
tūkstančių jaunas ir išvarė, varė tenai į Telšius. 
 
Kl.: Jūs matėt, kaip jas varė? 
 
Ats.: Varė. Važiavo per lankas dvi, pro fermą, paskui tos žydelkelės 
važiavo ir, nežinau, ar keturi, ar penki partizanai varė. 
 
Kl.: Su šautuvais varė? 
 
Ats.: Su šautuvais, jo, su automatais. 
 
Kl.: Kiek čia laiko buvo vat tas mergytes kai išvarė prieš sušaudymą, 
kiek laiko dar buvo? 
 
Ats.: Musiet, dar savaitės bėgyje buvo panašiai, vat. Savaitės bėgyje 
buvo ir už savaitės pradėjo šaudyti tas senesnes, vat. Bet ir buvo 
jaunų 
mergelkų ir visokių, visokių ten buvo. 
 
Kl.: O tarp tų jaunesnių, kur nuvarė į Šiaulius, ar buvo su vaikais, 
jaunesnių moterų? 
 
Ats.: Ne, ne, vienos - kur varė į Telšius, ten visos buvo jaunos tokios 
mergelkos, jau po aštuoniolika, po dvidešimt metų visos. 
 
Kl.: Nevedusios. 
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Ats.: O tų senių... Vaikų neturėjo, visos buvo. 
 
Kl.: Kokioj nuotaikoj jos ėjo, jos smagios buvo? 
 
Ats.: Ne, kur tau ten nuotaika, žinai, kokia nuotaika. Jau mato, kad 
jau 
eina į žudynes. 
 
11:47 
 
Kl.: Bet dar žudynės nebuvo prasidėjusios? 
 
Ats.: Ne, nebuvo. Dar po to, prieš žudynes anas išvarė į Telšius. 
 
Kl.: Nu, o čia prieš laiką tokių pavienių žudynių ar būdavo tam dvare? 
 
Ats.: Kad ne, netekdavo girdėti, negaliu pasakyti. Negaliu pasakyti to 
dalyko, vat. 
 
Kl.: Tai jos čia taip ramiai, nu, sunkiai, bet ramiai gyveno? 
 
Ats.: Nu, anas ir mušdavo taip prisigėrę ir, žinai, kaip - visaip 
būdavo. Ir gaudavo mušti, ir dar norėjo pasitenkinti, tie partizanai. 
Jaunos moterys buvo, gražių moteriškų buvo, ojoj, jaunos mergiukės, 
tikrai kad... Parsivesdavau, toks bachūriukas dar, ten man... Buvo 
gražios ir buvo šviesiaplaukių, visokių buvo, va taip, gražių mergelkų 
buvo. Partizanai čia kiek norėjosi, tiek anie jau tenkinosi, tenkinosi. 
Nu, katra nepasiduoda, tai jau muša aną. 
 
Kl.: O kitos pasiduodavo? 
 
Ats.: Nu, ką darysi, jau ką darysi. Taip ir kankino, ir kankino visas 
moteris. 
 
Kl.: Tai kur čia jie prievartaudavo tas moteris? Ar viduj ten? 
 
Ats.: Nu, anie pas save į pakrūmę kur, vat. Vedės (?) į savo kambarius, 
kur turėdavo. Stovėjo čia jų štabaso, tų partizanų, va taip vat. Kiek 
ten anų buvo, negaliu pasakyti. 
 
Kl.: Bet jau būdavo matyti, kad jau vedasi? 
 
Ats.: Neteko matyti, bet jau taip pasakodavo tie kaimynai, katrie 
arčiau 
jau buvo. 
 
13:34 
 
Kl.: O kaip mušdavo, matydavot? 
 
Ats.: Ne, neteko ten matyti jau, neteko. 
 
Kl.: Na, o sakykit, tamsta, va dabar vat kai mama ateidavo jau pasiimti 
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tų moteriškų, ar jau žinodavo, kokias turi pasiimti, ar tiesiog ateina 
ir ten jau vietoj susikalba? 
 
Ats.: Ne, matai, jau anos buvo susitarę ir anos jau... Kažin kaip ten 
??? negaliu teisingai pasakyti, kad anas, nežinau, pasiėmė. Gal du 
kartus buvo pasiėmus mama tas moteris. Jaunos tos moterys, viskas kaip 
reikiant. 
 
Kl.: Tai jūs su mama buvot, kai jau pasiimdavot ar kai atiduodavo? 
 
Ats.: Kada atiduodavo. 
 
Kl.: Kai atiduodavo? 
 
Ats.: Kada atiduodavo. 
 
Kl.: Parvesdavot. 
 
Ats.: Parvesdavom. 
 
Kl.: Nu, o ką jos dar darydavo? Tai jos visą dieną pas jus išbūdavo? 
 
Ats.: Nu, jos eidavo. Kitur į kaimą nueis, kiaušinių ten nusipirks. 
Toliau ten gi kaimas buvo, matai, Geruliuose ten ne mes vieni ten 
gyvenom. Ten buvo daugiau šeimų tų kaime, trobų tų. Ir išeidavo, ir 
pareidavo. Pavalgydavo, mama išvirdavo valgyt joms, pavalgydavo pietus. 
Jos ten jautėsi kaip namiškės. Daugiausia tas pačias parsivesdavo, tos 
pačios pažįstamos buvo. 
 
Kl.: Ai, pažįstamos? 
 
Ats.: Jo, pažįstamos mamos. Ir paskui draugė kokia - savo draugę 
pasiimdavo ir bendravo. 
 
Kl.: Nu, o paskui, kai jau buvo tas šaudymas, tai jūs sakėt, reiškia, 
jūs nematėt, jūs namuose buvot. 
 
Ats.: Nu, aš tiktai girdėjau, kai jau pradėjo šaudyti. Buvo vienuolikta 
valanda dienos, pradėjo pyškinti anuos. 
 
15:29 
 
Kl.: O nesinorėjo čia atbėgti, pasižiūrėti? 
 
Ats.: Ne, negalėjau prieiti. Baugu buvo prieiti. Kauks, ten už 
kilometro kaukė. Ziun, ziun, zys. Iš automato kaip duos, ten apasna (= 
pavojinga) buvo vaikščioti jau. 
 
Kl.: Tai paskui sakėt, ketvirtą valandą... 
 
Ats.: Jie kaip jau anuos iššaudė, jau ką ten, ir tos kulkos jau... 
Pradėjo ir žmonės daugiau judėti, o taip žmonės bijojo, aplinkiniai 
eiti 
tuo momentu. Jie girti buvo, be sąmonės, automatą pasiėmę trrr-trrr į 
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aukštį. Ir iš kur tu žinai, kad jis ant tavęs pakreips, ir viskas. Ir 
visi bijojo, bijojo, tuo momentu bijojo vaikščioti. Po to jau viskas 
ten... Pradėjo vaikščioti. Ir paskui rinkosi, buvo kas pasislėpęs ten 
už 
medžio, kas šiene, kas ten kokioj pašiūrėj, vat tas. Kai ras, jau, 
sakydavo, "kur tas auksas"? Daugiausia jie reikalavo aukso, tie 
partizanai. Nu tie, matyt, bachūrai, anie žinodavo ten. Daleiskim, 
motina yra... Tas bachūriukas žino, kur ta mama pasidėjus tuos pinigus. 
Ir reikalavo tuos pinigus kad atiduotų. Pasakys, kad "mes tavęs 
nešaudysim", o vis tiek nušaus, ir viskas. Nepaleido nei vieno, vat. 
 
Kl.: O jums tas vat bachūriukas, kurį nušovė. Tas žydukas jums buvo 
matytas, pažįstamas? 
 
Ats.: Ne, nepažįstamas. Mane sugavo partizanai, sako, "ir tu žydas" 
man, 
??? Ne, ne žydas, ponuli, ne žydas, ne... Ir nieko, paleido mane. 
 
Kl.: Galėjo ir jus nušauti. 
 
Ats.: Nu, galėjo nušauti, bet kad kažkaip dar turėjo sąžinę. O taip 
galėjo nuperti. Kaip žydą - ???. Tą žyduką, sakau, keli metrai nuo mano 
kojų, ir va. Skrito vaikas, ir viskas. Paskui kur aną dėjo, aš jau 
negaliu pasakyti, nu, nunešė ton duobėn, įkasė, ir viskas. Suvarydavo 
žmones, norėjo nenorėjo, duobkasius, taip va: iš kaimų buvo surinkti 
duobkasiai ir turėjo kasti. Ir aniems mokėjo, nežinau, kiek, po kiek 
mokėjo, negaliu pasakyti, jau už tą darbą, vat, seniūnas. Skaitosi, 
seniūnas turėjo surinkti žmonių, kad ten toms duobėms iškasti, aplinką 
suvtvarkyti. Viskam vadovavo seniūnas. 
 
18:12 
 
Kl.: Nu, o daugiau jūs matėt, vat? Jūs įėjot kada į tą jau dvarą, 
reiškia, po sušaudymo kelintą dieną, kai tą žyduką matėt? Čia buvo 
jau... 
 
Ats.: Į antrą dieną, sakau, po šaudymo į antrą dieną. Tą patį vakarą aš 
nebegalėjau, jau į antrą dieną atėjau. Bijojau. 
 
Kl.: Ką jūs pamatėt va tam dvare? 
 
Ats.: Nu, ką... 
 
Kl.: Tą žyduką nušovė, dar ką nors? Kaip atrodė tas viskas? 
 
Ats.: Nu, šičia nieko daug negalėjau įsikalti, žinot, dar toks vyras 
tebuvau ir tas pats. Nu, ir nieko negalėjau aš... Žiaurus vaizdas. Eina 
prisigėrę ten šūkaudami tie partizanai, vat. Kuris nutvers ten žyduką 
ar 
žydelką tie pasislėpę kur, mušdavo ir kankindavo, ir nušaudavo. 
 
Kl.: Ir kaip nušaudavo, matėt? 
 
Ats.: Ne. 
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Kl.: Matėt, kaip tą žyduką nušovė? 
 
Ats.: Tą žyduką mačiau aiškiai, jau tiksliai. O tas tai pasakojo, čia 
kaimynas sakė, taip kankino. Katrą jau sugaudavo, tai gaus mušti. Ir 
daugiau reikalaudavo, kad pinigų duotų, parodytų auksą, vat. O tie 
turėjo aukso to iš kur, tai nežinau. O tą žydelį mačiau, kaip tas 
laikrodis didumo, tokia dėžikė. Tarškino tas vienas. Vienas varė tą 
žyduką, o kitas tarškino ant aukšto pasiėmęs iš daržinės ten. 
 
Kl.: O vokiečiai ten buvo, sakykit, va šitam dvare? 
 
Ats.: Ne. Iš karto atvažiavo, pabuvo... Komendantas buvo. Pas mus 
lietuvis buvo komendantas. 
 
Kl.: O kas komendantas buvo? 
 
Ats.: Negaliu pasakyti pavardės, bet lietuvis komendantas ir seniūnas 
kartu dalyvavo. 
 
Kl.: Čia Jonušas buvo? 
 
Ats.: Jonušas, jo. Bet ano nėra, seniai jau anas miręs, ir matyt, 
kad... 
 
Kl.: Nu, o tos žydelkos, kur gyveno tam dvare, toj apsaugoj kas buvo? 
Ar 
vokiečiai stovėdavo apsaugoj? 
 
Ats.: Nu, prie šaudymo (???) ten daugiau visko. O taip jau nebūtinai, 
kad ten jau vaikščiotų susirinkę. Vienas kitas vaikščiodavo, bet 
kartais 
vienas, kartais du. O ten patiltėje jos prausdavosi, viską - vaikščioja 
vienas koks sargybinis su automatu, pasiėmęs. 
 
Kl.: Tai jie surinkdavo, nusiprausti nuvesdavo. 
 
Ats.: Leisdavo nuvedę nusiprausti. Šito čia nebuvo, prūdas čia buvo, 
bet 
tam prūde ten jau bjaurus tas vanduo. Anos nesiprausdavo, eidavo į upę 
tą. Ten buvo labai tokia lyguma dar, nueis anos susėda sau, susės ant 
akmenų ir sėdės moteriškos. Ir rėkia, ir dainuoja, ir kaip ten, ir 
rėkia, ir dainuoja, visko ten buvo. 
 
Kl.: O kokį vandenį jos gerdavo? Čia buvo šulinys koks? 
 
Ats.: Buvo. Nu, vandenį, negaliu pasakyti, kad... Šulinys tebuvo ten 
visam dvare. O kur anos? Musiet, iš upelio nešdavosi atsigerti. 
Negaliu, 
to dalyko negaliu pasakyti jau tiksliai. Bet taip jau pilna jau ???, 
taip ir buvo, vat. Iš upelio to nešdavosi. 
 
21:45 
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Kl.: Tai dabar, reiškia, pagal laiką, reiškia, kada jas čia suvarė? 
Kada 
suvarė ir kiek laiko jos išbuvo? 
 
Ats.: Anos panašiai apie du mėnesius išbuvo, ne daugiau. 
 
Kl.: Reiškia, suvarė, kiek laiko buvo nuo karo pradžios praėję? Maždaug 
savaitė, kelios savaitės, mėnuo? 
 
Ats.: Tai, musiet, kada karas... nebuvo... Ne, nebuvo pasibaigęs karas. 
Tebėjo vokiečiai į Rusiją, tie ėjo su ruskiais, ten buvo, o čia į dvarą 
varė jau... Zonoje, skaitosi, išvalytoje zonoje. 
 
Kl.: Nu, gerai. O paskui jau sušaudė jas visas, reiškia, po sušaudymo 
kada? 
 
Ats.: Mėnesį kokį? 
 
Kl.: Mėnesį. 
 
Ats.: Yra ten, dabar negaliu tiksliai pasakyti, buvo, kad ten ant 
lentos. Ar nežiūrėjot vakar ant lentos, nėra? 
 
Kl.: Ten parašyta žydiškai. Lietuviškai ten parašyta tiktai fašizmo 
aukoms ir nieko ten daugiau nėra, o žydiškai... Nu, gal... ten žydiškai 
reikia pasižiūrėti. Nu, pažiūrėsim, gerai. 
 
Ats.: Nu, pažiūrėkit. 
 
Kl.: Gerai. Matot, aš, reiškia, dėl ko klausiu. Reiškia, sušaudė tas 
moteriškas dvare. O kada vyrus šaudė? 
 
Ats.: Tuos vyrus, sakau, jau moterys buvo iššaudytos, tuos vyrus tuo 
kartu... Anuos parvežė iš kažin kur, ir anie patys duobę išsikasė ir 
uždarė anuos, palaikė, nežinau, ar parą, ar kiek ten išbuvo anie, čia 
uždaryti, ir paskui anuos nuvarė. Išsikasė duobę patys, dieną iškasė, o 
vakare sušaudė, taip jau buvo, musiet, kokios septynios ar... Nu, jau, 
vienu žodžiu, pradėjo temti, toks laikotarpis, vat. 
 
Kl.: O ką jūs matėt? Kaip atvežė juos, jūs matėt? 
 
Ats.: Ne, neteko matyti. 
 
Kl.: Namuose. 
 
Ats.: Neteko matyti to dalyko, neteko matyti. 
 
Kl.: Nu, ir kas tuos vyrus šaudė? Vokiečių ten buvo prie to šaudymo? 
 
Ats.: Ne, vokiečių nebuvo, tie tik partizanai buvo, lietuviai buvo. 
 
Kl.: Kaip tie partizanai atrodė? Tai jie buvo uniformuoti? 
 
Ats.: Uniformuoti. 
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Kl.: O civilių buvo jų tarpe? 
 
Ats.: Ne, civilių nebuvo, visi kariškiai buvo. 
 
Kl.: Kalbėdavo lietuviškai? 
 
Ats.: Lietuviškai. Anie buvo, kaip anie skaitėsi, kaip savanoriai prie 
vokiečių, vokiečiams padėjo, padėjėjai vokiečių. Čia, matyt, komandą 
duodavo iš rajono. Štabas buvo vokiečių Telšiuose. Čia, nežinau, kas 
tas 
buvo viršininkas, buvo paskirtas koks nors, tai aš jau tiksliai 
nežinau. 
 
Kl.: Jūs sakėt, reiškia, tie Šapai buvo. Kas dar iš tokių pažįstamų 
buvo 
tarp tų partizanų? 
 
Ats.: Kad daugiau nieko... Šapai tai jau buvo ten. Vienas dar buvo, čia 
buvo po visko jau, buvo parėjęs iš kalėjimo, dar anas čierką gėrėm. 
 
Kl.: Ką jis pasakojo, tas Šapas? 
 
Ats.: Ne, nenori ir į kalbas eiti, nė krust, nenori sakyti. 
 
Kl.: Tai reikėjo paklausti? 
 
Ats.: Ojei, nesakys, nesakys, neina nei į kalbas. Gėrėm dar čierką 
mieste prie ano. Nieko anas nešneka ir nieko nesužinosi iš ano, vat. 
 
Kl.: O ką jisai pasakė apie savo gyvenimą? Kaip vat jisai prie to 
šaudymo buvo, paskui į kalėjimą pakliuvo? 
 
Ats.: Ten negalėjo... Šnekam... negaliu pasakyti. 
 
Kl.: Apie ką kalbėjot? 
 
Ats.: Ne, neatsimenu to dalyko. 
 
Kl.: Neatsimenat. 
 
Ats.: Jo, daugiau nieko nežinau. 
 
Kl.: Gerai. Tai dabar einam pasižiūrėti į tą... Į tas vietas 
pasižiūrėti, kur dvaras buvo, vat tas kapas kur buvo, tie vežimukai 
buvo? 
 
Ats.: Nu, tai vat, galim pasižiūrėti. 
 
Kl.: Reiškia, jam buvo labai įdomu, reiškia, kad jūs buvot susitikęs 
tuos kelis žydus, kurie išsigelbėjo iš žūdynių? 
 
Ats.: Ai, čia tie. Ai, šitas, tas vyriukas, sakau, tas buvo 
šešiasdešimt 
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trečiais metais. Atėjo kaimynas, - jis buvo apsiženijęs už lietuvės - 
ir 
to kaimyno žmona buvo ano, kur gyveno, sesuo už to žydelio kur buvo 
ženotas. Nu, ir anas atėjo, sako, kas čia buvę iš geruliškių seniausias 
- jis nori pasikalbėti. Nu, ir atėjo tas žmogus. 
 
26:39 
 
Kl.: Gal atsimenat pavardę? 
 
Ats.: Ką? 
 
Kl.: Pavardę atsimebat? 
 
Ats.: Ar to žydelio? 
 
Kl.: Jo. 
 
Ats.: Kad nebeatsimenu, kad tada pamiršau. 
 
Kl.: Iš kur anas buvo? 
 
Ats.: Anas sakė, Šiauliuose gyvena. 
 
Kl.: Šiauliuose. 
 
Ats.: Bet anas už lietuvės buvo ženotas, ir anas sako, "kas žino, sako, 
kas žino, sako, apie tuos visus Gerulius". Nu, ir tas biskį... Sako, 
čia 
Kersnauskas, brigadininku dirba, sako, anas jau geriausiai žino tas. 
Nu, 
ir anas iš batų bunkelę. Išgėrėm ten, gėrėm po bonkelę. Žmogus rėkė, 
rėkė visą laiką ir sako: "mus išrėdė, varė ten, keturi partizanai ten 
atvarė, sako, nuvarė ant tokios kalvelės, anuos išrėdė po baltuoju ir 
nuvarė į tą mišką. Ten pat pamiškėj anuos ir išrėdė. Nu, ir nuvarė į tą 
duobę, prie tos duobės, sako, ir pradėjo šaudyti. O aš, sako, nieko 
nelaukdamas šokau į pušį ir įšokau į pušį, žinai, plikas, sako. Įšokau 
į pušį, anie, sako, šaudė, šaudė, bet dėkui Dievui, sako, kad va 
nepataikė". 
 
27:53 
 
Kl.: Bet partizanai matė, kaip jisai įšoko į medį? 
 
Ats.: Ne, nematė, bet anie dar patikrino, skaitosi, kad nebūtų ko nors. 
Dar šaudė anie, bet, sako, pro šalį vis pralėkė, manęs nepalietė, sako, 
kai palindo (?). Iššaudė ir paliko. Paskui anuos užkasė - žmones pavarė 
apylinkės pirmininkas vat, lavonus užkasti, ir viskas, ir užkasė. "Nu, 
ir sako, kaip jau nuėjo anie, aš iššokau iš tos pušies ir kažkur kelnes 
surado, paskui kitų baltinius rado, ir ten slapstėsi". Bet kur paskui 
anas dėjosi, pasakojo jis viską, bet aš negaliu pasakyti, tiksliai 
davinių negaliu pasakyti. 
 
Kl.: Tai jisai buvo į kurį šaudymą pakliuvęs? 
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Ats.: Čia buvo po moterų, kaip šaudė tuos žydus vyrus jau. Čia buvo, 
matai, jau augęs vyriokas, matai. Jau anas, anas jau kokių dvidešimt 
metų buvo, toks vyras. 
 
Kl.: O prie to šaudymo, kaip jis pasakojo, buvo vokiečių? 
 
Ats.: Ne, nebuvo, lietuviai buvo. Lietuviai viską, sakau. Vokiečiai 
neegzistavo čia, tik davė komandas, ir viskas, vat. Tai tokia politika. 
 
Kl.: O čia tuos vyrus šaudė tie patys, kur šaudė Gerulių dvaro, ar kiti 
šaudė? 
 
Ats.: Tie patys, tie patys jau čia stovėjo, štabas buvo anų. Nežinau, 
kiek anų buvo, ar trisdešimt, ar penkiasdešimt anų, neprisimenu, 
negaliu 
pasakyti. 
 
Kl.: O kur buvo štabas? 
 
Ats.: Tas štabas ir buvo čia Gerulių. 
 
Kl.: Irgi tam pačiam dvare? 
 
Ats.: Tam pačiam dvare. Čia didelis - daug pastatų buvo. Dabar čia 
nieko 
nebėra jau. 
 
Kl.: Tai jie dabar, kai iššaudė moteriškas visas, jie ir pasiliko dar, 
jie buvo? 
 
Ats.: Nu, anie buvo ir, nežinau, už kelių dienų tuos žydus parvežė. 
Surinko, surinko kur jau, ir parvežė, paskui anuos iššaudė. 
 
30:01 
 
Kl.: Nu, o paskui, kai vyrus iššaudė, ką jie darė? 
 
Ats.: Nu, paskui jau pasibaigė viskas, ir anuos iškėlė, išėjo. O kur 
anie išėjo, kaip anie išėjo, negaliu pasakyti. 
 
Kl.: Greitai po to. 
 
Ats.: Jo, po to šaudymo ir nebuvo. 
 
Kl.: Nu, o kai jie saugojo tą visą dvarą, tas moteriškas dar, kai jie 
čia atsikėlė. Jie vaikščiodavo po kaimą, ateidavo jie pas jus, 
matydavot? 
 
Ats.: Ne, neteko. Prie mūsų nebuvo atėję jie ten, negaliu irgi 
pasakyti. 
 
Kl.: Susitikdavot jūs juos? 
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Ats.: Ne. Gal kur nors eisiu, susitiksiu juos, o kaip anie, vietos 
neužteko. 
 
Kl.: Ką jie kalbėdavo, ką jie sakydavo? 
 
Ats.: Ai, kas juos žino, ten anuos. Vis tiek anie žino, kad toks vyras 
dar neturėtų... 
 
Kl.: Kokio amžiaus jie buvo? 
 
Ats.: Panašiai po kokius dvidešimt penkis, po trisdešimt metų, tokie 
vyrai buvo. Nu, kai jau ėjo prie vokiečių į kariuomenę, skaitosi, į 
karinį dalinį. Kaip karinis dalinys, skaitėsi. 
 
Kl.: Kaip kareiviai, reiškia? 
 
Ats.: Jo, kaip kareiviai ėjo. Aš nežinau, ar savanoriai skaitėsi, ar 
kažin kaip. Negalės eiti jie į frontą, tai ėjo į tokias pareigas, ir 
viskas. O taip anuos į frontą, visi jauni yra... 
 
Kl.: Kaip jums atrodo, jie galėjo būti ženoti ar neženoti? 
 
Ats.: Kad negaliu pasakyti, musiet, kad ne. Turbūt kad šeimų anie 
neturėjo. Kad čia... Bendravo (?), buvo (?), bet anie ne... Būtų su 
šeimomis buvę, ne kaip, o šeimų čia anie neturėjo jokių. 
 
Kl.: Nu, taio vat. Tai šitas buvo, kur iš vyrų išsigelbėjo, šita 
moteriška, kur jūs sakėt, kad ant jos krisdavo, jinai vis išlipdavo. 
Tai 
jūs tą moterišką irgi matėt? 
 
Ats.: Nu, tai ta moteriškė buvo atvažiavusi pati po to visko, jau ana. 
Nežinau, kokiais čia metais buvo atvažiavusi. Nu, ir pradėjo pasakoti, 
sako, kad iš tos duobės. Pradėjo pasakoti, dar toks kaimynas ar yra dar 
gyvas, sako, aš esu buvus, sako, nueisiu. Sakau, nebėra gyvųjų tarpe. 
Ji 
pradėjo pasakoti, bet, skaitosi, ten iššaudė, lipau, lipau į viršų ir 
palikau gyva. 
 
Kl.: O kaip jos nenušovė? 
 
Ats.: Nu, vat. Anie, matai, toje duobėje nebešaudė. Krūvoj (?) kaip 
šaudė, tą grupę sušaudė, ir daugiau nešaudo. Matai, ana nesulaukė tos 
kulkos, jis pirmiau krito ton duobėn. O aš dar jaunas buvau, tai 
pacanas 
buvau, ir prasibundam, kad mes jau verkiam, ir nepalietė mus nei 
kulkos, 
anei niekas, tiktai kruvina buvau, Jėzus, Marija. 
 
Kl.: Bet juos turėjo žemėm užpilti? 
 
Ats.: Nu, anuos tą vakarą neužpylė. Sušaudė, ir paliko anos atvirai ir 
paskui... Nežinau, anuos, sakė, kad lygtai ar keturios, ar penkios 
pabėgo iš tos duobės, išliko gyvos dar. 
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Kl.: O ką jinai apie patį šaudymą pasakojo? Kaip varė, kaip statė, kaip 
tas šaudymas visas buvo organizuotas? 
 
Ats.: Nu, tų būrių organizacija tokia, sakau, kad ims, varys iš 
daržinės. Iš daržinės surinks būrį ar po penkiasdešimt, ar po kiek ten 
anų suvarys ir nuvarys prie duobės ir sustatys iš eilės, statydavo. 
 
Kl.: Po kelias? 
 
Ats.: Nu, į eilę sustatys. Tą eilę eis su automatais, grajydami (= 
grodami) suvirs. Paskui tie, katrie šaudė, parėję gers arielką, o 
kiti... Tie taip ir kaitaliojosi, pamainom tuos šaudė. Ir va tokie... 
 
33:50 
 
Kl.: Na, o jeigu katras neužmuštas bivo, duobėj pribaiginėjo? 
 
Ats.: Kad anie neturėjo laiko ir anie nežiūrėjo ten. Va ten, sakau, kad 
dar išliko, o kiti nutroško, klausyk, prispaudė, ir kraujuose kur 
bepabėgsi. Va tai taip ten. 
 
Kl.: O vaikų ten paliko atskirai? 
 
Ats.: Ne, nepaliko, viską kartu varė. Vaikus vedėsi būriai, mažus ant 
rankų nešėsi. Šaukė (?). Tie vaikai, žinai, kiek, gal ir gyvi krito į 
tas duobes, ten visų nenušovė. Ant rankų nešiojo, o čia iš nugaros 
šovė, 
ir anos ant pilvo krito. 
 
Kl.: Kas čia jums pasakojo? Kas čia matė tą dalyką? 
 
Ats.: Nu, ten ta pati pasaakojo, ta žydelkelė. 
 
Kl.: O kaip ją galima surasti? Kaip jos pavardė? 
 
Ats.: Kad aš nežinau. Ana sakė iš Kauno, sako, vat. Kažkaip sakė, bet 
aš neužsirašiau, ana iš Kauno yra. Ir už ruso. Gal ana Rusijoj, gal 
kur, 
ten už ruso buvo ženota. Tas rusiškai šnekėjo, viską. 
 
Kl.: Nu, čia Davidavičiaus reikės paklausti. Davidavičius ją žinos 
tikriausiai. 
 
Ats.: Nu, vat tas. 
 
Kl.: Kauniškis, kur aš sakiau. 
 
Ats.: Jo, Su anuo jau, anas turi žinoti aną moterį. Anie buvo 
atvažiavę, 
buvo. Dar žadėjau ir antrą metą atvažiuoti. Pirmiau juk suvažiuos čia 
anos, šventė kaip bus anų. Suvažiuos, matyt, po penkiolika mašinėlių, 
po 
dešimt mašinėlių. Dabar jau visai mažai beatvažiuoja. Atvažiuoja kai 
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kokios šventės, bet jau kai rugsėjo ta pirma, tai jau mažai visai. 
 
Kl.: Tai kas čia rugsėjo pirma yra? 
 
Ats.: Nu, anų dar yra šventė. Atvažiuoja pagerbti su kuo nors, ir 
suvažiuodavom, Jėzus, Marija, ir vat. Nu, daugiau nieko nežinau. 
 
Kl.: Tai gerai. Tai dabar einam į vietą. 
 
Trečia kasetė 
 
Kl.: Bet čia jau nelabai kas išlikę yra dabar iš to. Dabar sakykit, 
reiškia, kokioj vietoj mes čia esam? Kas čia buvo? 
 
Ats.: Čia buvo... Mes esam prie štabo kampo, kur buvo vokiečių štabas, 
kur vokiečiai stovėjo, nu, tie partizanai kur stovėjo, toj vietoj esam, 
vat. Čia dvaras, Gerulių dvaras buvo, Gerulių dvaras. 
 
Kl.: Nu, tai dabar bandykim, reiškia, žiūrėti. Pirmiausia kur jūs 
gyvenot? 
 
Ats.: Aš gyvenau už geležinkelio, už geležinkelio pusę kilometro. Čia 
tiesioginiai taip paėmus, netoli ten pamiškiuko, bet čia arčiau, dar... 
Už geležinkelio pusė kilometro. 
 
Kl.: Dabar sakykit, reiškia, vat kas čia vat šitam dvare, reiškia, kai 
čia buvo žydelkos uždarytos? Ar jūs jau ir iš namų matydavot, ar jums 
reikėdavo eiti? 
 
Ats.: Reikėdavo eiti. 
 
Kl.: Iš namų nesimatė? 
 
Ats. Ne, nesimatė. Tiktai viskas, garsas girdėjosi, viskas, visas 
garsas 
girdėjosi. 
 
Kl.: O kokius garsus girdėjot? 
 
Ats.: Nu, klegesys, kaukesys, kad ten šaudė tą dieną, daugiau nieko. 
 
1:48 
 
Kl.: Šaudymo dieną? 
 
Ats.: Ir šūviai girdėjosi. 
 
Kl.: O prieš tai, kol jos čia gyveno, jūs girdėjot ką nors iš namų? 
 
Ats.: Ne, negirdėjosi, jau anos tykiai, nešūkaudavo. Paskui žinai... 
Niekas nekreipė ten dėmesio, vat. 
 
Kl.: Nu, o dabar tai vis tiek jūs ateidavot pasižiūrėti? 
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Ats.: Ateidavom, ateidavom, bet ten per daug laisvai niekas neleido 
vaikščioti ten prie anų. Vokiečių stovėdavo štabas ir niekas neleisdavo 
prašaly vadalotis. 
 
Kl.: Vokiečiai saugojo? 
 
Ats.: Nu, tie partizanai. 
 
Kl.: Tai jūs juos vokiečiais vadinat, ar ne? 
 
Ats.: Ai, vokiečiais. 
 
Kl.: Vokiečiais vadinat. 
 
Ats.: Ai, kaip jau vokiečiais... Tie lietuviai bjaurūs žmonės, anie 
pradavikai paskutiniai, taip paėmus logiškai, Nu, ir kam reikėjo 
šaudyti, kišti nagus kur nereikia. Kad jums reikia, tai šaudykit. Aš 
taip pripažinčiau, va. 
 
Kl.: Padarytumėt? 
 
Ats.: Nu, ir nereikėjo kišti nosies kur nereikia, vat, o mes... Mūsų ta 
tauta biškį tokia, kažkokia. 
 
Kl.: Dabar sakykit, o čia va visa ta dvaro teritorija, kur jau laikė 
tas 
žydelkas, jinai buvo kaip nors aptverta? 
 
Ats.: Ne, nebuvo, visai laisva buvo, visai laisva. Ėjo, bendravo. Dvi 
daržinės buvo ten va pastatytos. Nu, tos daržinės ilgos labai, sakau, 
ant trijų narų buvo tos daržinės padarytos. Nu, apie, jau puspenk... 
beveik 5000 gi sutalpint tai reikia patalpos! 
 
Kl.: Tai kur buvo tos daržinės, dabar parodykit? 
 
Ats.: Nu, panašiai, kur bulvės ten matyti, tai stovėjo, vat. 
 
Kl.: Bulvės kur matyti? 
 
Ats.: Jie ten, už to arklio va ten. 
 
Kl.: Už arklio? 
 
Ats.: Jo, ant to kalniuko. 
 
3:22 
 
Kl.: Vat kur tas arklys, reiškia, ten. 
 
Ats.: Už arklio kalnelis buvo. Ten ir dabar dar yra krūmelis, viskas 
ten 
yra. 
 
Kl.: Kiek buvo tų daržinių, kuriose gyveno žydelkos? 
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Ats.: Dvi, dvi daržinės buvo. 
 
Kl.: Kokio didumo? 
 
Ats.: Didumo tai panašiai kokį šimtą metrų ilgis buvo kiekvienos 
daržinės ir plotis kokį aštuoni. Dešimt metrų, panašiai. 
 
Kl.: Tai jos vienodos buvo, tos daržinės? 
 
Ats.: Vienodos buvo daržinės, vienodos buvo, vat. Ir ten parduotuvė 
buvo 
dar tokia. Taline (?) vadinosi, kažin kaip. ???, kaip ten ??? ten 
sukasdavo ir ten padarė krautuvę, parduotuvę. Ir buvo ta parduotuvė. 
 
Kl.: Ir parduotuvė jau buvo, reiškia, šitom, tom žydelkom apsipirkti? 
 
Ats.: Nu, jau atveždavo, ir žydelkos, ir taip žmonės ateidavo ten. 
Leisdavo apsipirkti čia vietiniams, katrie gyvendavo čia pat. Mes jau 
neidavom pirkti. 
 
Kl.: Ir tos žydelkos eidavo į tą parduotuvę. 
 
Ats.: Eidavo. 
 
Kl.: Iš tų daržinių. 
 
Ats.: Iš tų daržinių. Tos daržinės galinės, tos apvalios tokios buvo 
kokį dešimt metrų ant aštuonių, vat tokios. 
 
Kl.: Ir ta parduotuvė buvo ir prieš karą, ir paskui, kai tas žydelkas 
sušaudė, buvo dar? 
 
Ats.: Kaip užėjo keturiasdešimtais metais rusai, anie padarė tą 
parduotuvę. Jau prie rusų, keturiasdešimtais kaip užėjo rusai, ir 
paskui 
ana laikėsi, ta parduotuvė. 
 
Kl.: O kai tas žydelkas sušaudė, jinai toliau veikė, ta parduotuvė? 
 
Ats.: Ne, neveikė nieko, neveikė nieko. 
 
Kl.: Kas ten pardavinėjo toj parduotuvėj? 
 
Ats.: Kad negaliu pasakyti, to negaliu pasakyti. 
 
Kl.: Jūs jau ten nepirkdavot? 
 
Ats.: Ne, nepirkom. 
 
Kl.: Gerai. Tai buvo, reiškia, dvi daržinės. Dabar tos daržinės, jos 
buvo vienodos? 
 
Ats.: Vienodos jos buvo. Didelės daržinės, aukštos, lubos storos. 

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.: Bet kaip į daržinę gali... Tai, žiūrėkit, jeigu čia buvo virš 
5000, 
tai pustrečio tūkstančio reikėdavo į daržinę sukišti? 
 
Ats.: Nu, ir gulėjo va taip, kaip musės. Taip buvo supakuotos. 
 
5:25 
 
Kl.: O praėjimas platus buvo tarp...? Kas ten buvo, praėjimas, takas? 
 
Ats.: Takelis buvo, praėjimas pro tą daržinę, viskas, daugiau nieko. 
 
Kl.: Tik takelis? 
 
Ats.: Takelis. Ir ten buvo narai sudėti, ir anos gulėjo tenai, ir, 
atsiprašau, ten nulėks ir kiti apsikakos, ir visko, visaip buvo. 
 
Kl.: O kas numirdavo, kur dėdavo tuos žmones? 
 
Ats.: Nu, negaliu irgi pasakyti. Nu, musiet, anuos likviduodavo ar į 
žemę užkasdavo, ar kaip, aš negaliu pasakyti. 
 
Kl.: Ten vat jūs tada, kai užėjote į tą daržinę, ten jau buvo tas... 
Pagrabas buvo, ar ne? Tą lavoną matėt? 
 
Ats.: Ne, anos meldėsi, pamaldos anoms vykdavo. 
 
Kl.: Bet dėl tos numirusios? 
 
Ats.: Ne, ne, nežinau, to negaliu pasakyti, vat. Tik anos labai 
pamaldžios, kiekvieną vakarą būdavo pamaldos. Prieš saulėlydį 
melsdavosi, ir daugiau į vakarus, visų žvilgsniai būdavo į vakarus, 
vat. 
 
Kl.: Ai, čia tokia vakarinė malda? 
 
Ats.: Vakarinė, tik į vakarus, anos pačios sakydavo. 
 
Kl.: Tai tos daržinės stovėjo viena prie kitos? 
 
Ats.: Nu, viena prie kitos. 
 
Kl.: O jos buvo mūrinės ar medinės? 
 
Ats.: Medinės, lentelės į rinkį, apipielytos (?) lentom, ir viskas. 
Durys buvo, viskas, kad tvarkingai buvo, kaip reikiant dvaro. Buvęs 
jisai dvaras, vat čia, nežinau, ar... 
 
Kl.: Kaip čia dabar ta apsauga stovėjo, sakykit? 
 
Ats.: Kad anie čia maišėsi, eidavo... Aš... 
 
Kl.: Bet tokio nebuvo, kad stovėjo patrulis, vaikščiojo? 
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Ats.: Ne, būdavo, ten prie daržinių stovėdavo sargyba. Prie daržinių 
stovėdavo sargyba po du, po tris anie stovėdavo. Negaliu irgi taip jau 
tiksliai pasakyti, bet stovėdavo ginkluoti ir žiūrėdavo anas vat, tas 
moteris. O daugiau aš nežinau. 
 
Kl.: Nu, o dabar sakykit, vat, tą jau, reiškia, kur jas sušaudė, 
parodykit? Kur tas buvo, reiškia, kapas? 
 
Ats.: Kapas, sakau, ten apačioj yra už tų medžių, ten nuvesiu, vat. 
 
Kl.: Už tų medžių? 
 
Ats.: Jo. 
 
Kl.: Tai čia dabar jas, jas... 
 
Ats.: Anas varė... Va tenai keliukas buvo toks, keliukas, ir tuo keliu, 
keliu ir ten nuvarydavo į... 
 
Kl.: Keliu varydavo? 
 
Ats.: Keliu varydavo. 
 
Kl.: O kodėl negalėjo čia tiesiai pravaryti? 
 
Ats.: Ne, čia... Nu, matai, čia maišysis viskas, po medžiais - jiems 
atrodė... tuo keliu išvarys ir nuvarys keliu. Ir nuvarydavo ten prie... 
kanaliuku. Kanalas ėjo ten šalia. 
 
Kl.: Aha. Tai jūs dabar parodykite. Reiškia, daržinė stovėjo tenai, 
reiškia, kaip jas varydavo? Parodykite, reiškia, kaip jas varydavo į 
šaudymo vietą, pro kur? 
 
Ats.: Iš tų daržinių į takelį ir keliu, keliu aplinkui va šituo, kur 
eina keliukas. Ir atvarydavo ten link kanaliuko ir pro kanaliuką 
parvarydavo čia šaudyti, vat. 
 
Kl.: Pro kanaliuką parvarydavo? 
 
Ats.: Kanaliukas ten prie žydų kapų, vat. 
 
Kl.: Aha, aha. 
 
Ats.: Jo. 
 
Kl.: Gerai. Dabar sakykit, tamsta, reiškia, vat antrą dieną jau kai jūs 
atėjot į šitą... Reiškia, pro kur jūs įėjot, reiškia, ir ką jūs 
pamatėt? 
 
Ats.: Tai aš atėjau čia šitą tiesioginiai ten per gelžkelį, atėjau čia 
į 
šitą... 
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8:45 
 
Kl.: Per gelžkelį? 
 
Ats.: Per gelžkelį ir čia šitą, atėjau per tą mišką. Čia buvo medžiai, 
dabar nieko nebėra, čia buvo medžiai kaip reikiant. Kiek anų ir 
išvirtusių, kiek išpjovė, išdžiūvo anos. 
 
Kl.: Koks čia laikas buvo, reiškia, kiek valandų buvo maždaug taip jau 
apytikriai, kai jūs jau atėjot? 
 
Ats.: Nu, naktį, prieš vakarą. Buvo kokios penkios, šešios. 
 
Kl.: Bet jau pavakarys buvo, po pietų? 
 
Ats.: Po pietų. 
 
Kl.: Ir ką jūs čia pamatėt? Parodykit. 
 
Ats.: Nu ką, biskutį, tie partizanai girti vaikščiojo, o šitą... 
Judesys, nebeįsivaizduoju aš kaip... 
 
Kl.: Ir ką jie veikė, tie partizanai? Girti vaikščiojo. 
 
Ats.: Nu, vaikščiojo, šūkavo tarp savęs. O ką jiems? Prigėrę, nu kaip, 
čia girti, gėrę buvo visą laiką. 
 
Kl.: Tai čia nuo to šaudymo jie buvo girti? 
 
Ats.: Jo. Anie čia to spirito turėjo, čia buvo bačkikė atvežta. 
 
Kl.: Kur dabar tą vaiką nušovė ir kaip? Papasakokite. 
 
Ats.: Tą bachūriuką, sakau, iš tos daržinės atvarė ir atvarė. Aš ten 
prie kalno stovėjau, kur tiesiai ant tako yra, panašiai kur aukščiau 
šiaudų žagiukas vat yra, šiaudai kur yra. Aną iš ten atvarė, pristojo, 
atvarė mušdami, ir, "parodyk auksą". Anas sako, einam, sako, ir aną 
nusivarė atgal ten, tą žyduką, ton daržinėn ir paskui vėl parsivarė. Ir 
netoli, sakau, vat kaip tie, šitą - usnys tos - nušovė po mano kojom. 
 
Kl.: Bet nušovė ten, prie ano kampo, reiškia? 
 
Ats.: Jo, prie to, kur žagas yra, kur tas žagiukas šiaudų. 
 
Kl.: Kada jie jau jus paėmė, pačiupo, kada jau paleido? 
 
Ats.: Nu, būdavo, anas ateina, mane pagrobė, sako, "ai, reikia ir tave 
nušauti", sakau, "aš ne žydas tesu, aš taip atėjau", sakau, ir viskas. 
"O ko čia, sako, velnių vadalojies, dink, sako, iš tos zonos", sako. Ir 
aš taip... 
 
Kl.: Tai čia tie jus pagąsdint norėjo? 
 
Ats.: Nu, pagąsdint. 
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Kl.: Taigi suprato, kad jūs ne žydas? 
 
Ats.: Nu, aš dėjau pūgą į šalį, ir viskas. Ir va tokia politika buvo. 
 
Kl.: Nu, o dabar sakykit, jūs ten pasakojot, kad tas moteris 
gvaltavojo. 
Jūs matėt, kaip gvaltavojo jas? 
 
Ats.: Ne, nemačiau, negaliu sakyti, bet tik pasakojo kaimynas, katras 
čia gyveno. Kumetynas buvo, nežinau. Ar aštuoni kumečiai buvo to dvaro? 
 
Kl.: Ar kas nors dar gyvi yra? 
 
Ats.: Ne, kad šitą, nebėra tų žmonių. Kiti išėjo visai kitur, o katrie 
yra, seniukai buvo, jau išmirė. Nebėra, nėra, sakau, nebėra, mažai yra 
iš tų. Nežinau, ar katrą berasite, kas čia buvo. 
 
11:36 
 
Kl.: Tai ką pasakojo tie kumečiai? Ką jie matė? 
 
Ats.: Ėjo, kankino, ir viskas. 
 
Kl.: Kokius jie matė kankinimus? 
 
Ats.: Tai vat. Šauk... ir mušdavo, ir šiaip, ir taip darydavo tie 
partizanai. 
 
Kl.: Tai aš dabar galvoju, kad jeigu jie tą žyduką mušė po sušaudymo, 
tai kol tie žydai turėjo būti... Tai turbūt jie irgi tas žydelkas, tuos 
vaikus, argi jie jų nemušė, netardė, kur jie paslėpė tą auksą? 
 
Ats.: Nu, žinau, kad ten... Aš šalia anų nestovėjau, klausyk, aš 
negaliu 
tiksliai pasakyti, vat. Kur ten pasakysi, kur ten anie... 
 
Kl.: Nu, aš taip įsivaizduoju... 
 
Ats.: Jo, tik taip įsivaizduoji... Bet anie vis tiek ten darė kažkokius 
apklausimus ir jeigu neprisiduodavo ten, sakė, ir mušdavo. Vat ir taip, 
tas yra dalykas. 
 
Kl.: O štabas, reiškia, čia buvo? 
 
Ats.: Štabas, jo, štabas. 
 
Kl.: Dabar kai jumis pas tą daktarą atvedė, kur jūs ėjot tada? 
 
Ats.: Čia buvo šitaip panašiai kaip tavenzykla, ten įėjom į kambariuką. 
 
Kl.: Tai čia štabo name tas kambarys buvo? 
 
Ats.: Jo, čia štabas buvo, daktaras buvo, pas Blatą. Blatas ir Blatienė 
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buvo tie žydeliai. 
 
Kl.: O tie partizanai kur miegodavo? 
 
Ats.: Aniems atskiras buvo kambarys, turėjo tokį. Čia buvo daug 
kambarių, tas didelis... Aš ten gyvenau, nežinau, ar penkiolika metų 
išgyvenau čia šitam, tam pastate. Bet jis užsidegė čia, sudegė dabar. 
Sukasė čia viską, jie žemę, ir palaidoti visi. O čia pastatas buvo 
didžiausias, juk čia dvaras trijų šimtų hektarų plotis buvo. Didelis 
dvaras Beresnevičių, o tie Beresnevičiukai yra abu Amerikoj. Buvo dar 
atvažiavę, bet prie manęs neužėjo. Anie buvo kokių septyniolikos metų, 
o aš vienuolikos buvau metų. 
 
Kl.: O kaip čia išėjo, kad čia vat visas dvaras buvo tuščias, kad kad 
čia buvo žydelkas galima suvaryti dvare, apgyvendinti? 
 
Ats.: Ko čia nėra buvę! Tai čia yra didelis istorinis dalykas, čia 
visko 
buvę. Keturiasdešimtais kaip užėjo rusai, čia darė aerodromą, dirbo 
aerodromą. Čia buvo suvežta ar penki, ar šeši tūkstančiai tokių, nu, 
juodų žmonių. Jau anie tą kalną (?), nei šiokie, nei tokie, kur dirbo 
tam aerodrome. Ir anuos varė tan aerodroman po kelis tūkstančius. Vakar 
išvarys, rytmetį išvarys, vakare parvarys. Anie akmenis skaldė ir dar 
ten aerodrome, jau buvo padarę tą aerodromą. 
 
Kl.: Kai vokiečiai užėjo, tai tas dvaras buvo apleistas? 
 
Ats.: Po to užėjo vokiečiai. Vokiečiai parėjo, kariškiai stovėjo. 
 
14:29 
 
Kl.: Tas dvaras gaspadoriaus neturėjo? 
 
Ats.: Ne. Ponia buvo, prie vokiečių ponia buvo. Ponia ta išbėgo, išbėgo 
su vokiečiais. Paskutinės dienos, ir išbėgo su vokiečiais. 
 
Kl.: Tai čia kai tos žydelkos kai gyveno, čia irgi ponia buvo? 
 
Ats.: Ponios jau nebuvo, nebuvo ponios, buvo išbėgusi. Ana čia pabuvo 
kelias dienas ir, kaip užėjo vokiečiai, ir išvažiavo. 
 
Kl.: Tai dvaras buvo paliktas visai? 
 
Ats.: Paliktas likimui. Ten buvo ir ūkvedžiai, ir visokie ten palikę ir 
daugiau čia... Čia dar ilgai, ilgai čia daug, daug. Istorinis toks 
dalykas yra, istorinis. Negali visko atsiminti, galvoj... 
 
Kl.: Nu, jūs ir taip labai daug gerai atsimenat. 
 
Ats.: Nu, tai aš jaunas, matai, vyriokas buvau. 
 
Kl.: Ir kai papasakojot, čia viskas tiesiog prieš akis ir stojasi. Va 
dar čia kai atsistojom, tai visai viskas. 
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Ats.: Nu, va. 
 
Kl.: Gerai. Ačiū labai. 
 
Filmavimo tęsinys 
 
Ats.: Nu, kad šitą, yra prūdas. Čia šitą, už šitų medelių į pakalnę yra 
toks prūdas ir ten paprūdyje buvo sustatyti vežimėliai. Vat panašiai 
tiesioginiai, vat ant tos kalvukės. Čia toj aikštelėj, už tų medukų ten 
vat. 
 
Kl.: Kiek ten buvo tų vežimukų sudėta? 
 
Ats.: Ką ten, negaliu pasakyti. Ten buvo ne sudėta, sustatyta buvo, 
kitas apvirtęs, kitas su vaiku, kitas... 
 
Kl.: Bet su negyvu vaiku ar...? 
 
Ats.: Su negyvu. 
 
16:03 
 
Kl.: O gyvų vaikų ten buvo? 
 
Ats.: Kad negaliu pasakyti. Musiet, kad ne, kad nebuvo, kad anie iš 
bado 
buvo... 
 
Kl.: Tai kada jūs pamatėt tuos vežimukus? 
 
Ats.: Nu, jau po šaudymo, buvo iššaudyti, ir aš tada pamačiau. Ir daug 
buvo šitų vežimėlių. 
 
Kl.: Nu kiek, penkiasdešimt, šimtą? 
 
Ats.: Nu, kokį penkiasdešimt, gal ir daugiau buvo vežimėlių tų. Anos 
buvo, parsivežė tuos vaikus su tais vežimėliais. Anos ir važinės, eis, 
dūks (?), tos moteriškos. 
 
Kl.: Ai, tai kol jos gyveno, tai jos tuose vežimukuose tuos vaikus 
vežiodavo? 
 
Ats.: Jo, vežiodavo su vaikais. 
 
Kl.: O paskui? 
 
Ats.: Pirkdavo sviestą, pirkdavo pieną, vat. Eis, kumečiai turėdavo 
karves, pirks ir pirks. Taip valdiškai niekas nedavė, niekas nieko, 
vat. 
Turėdavo savo lėšom anos maitintis ir tuos vaikus maitinti, kol išžudė, 
kol iškankino. 
 
17:01 
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Kl.: Jau čia maisto niekas nedavė? 
 
Ats.: Niekas ten. 
 
(Balsas iš šalies) 
 
Kl.: Va mano draugas klausia, kaip jums atrodo, va tie vaikai 
vežimukuose, kur buvo? Jūs ten matėt, kad negyvi buvo? 
 
Ats.: Nu, negyvas vaikas į skudurus suvyniotas. Nu, klausyk, kaip koks 
katinukas arba koks nors... 
 
Kl.: Kaip jums atrodo, nuo ko tie vaikai numirė? 
 
Ats.: Nu, daugiau iš ko gali numirti? Kaip anie nemirs, kad jie iš bado 
turėjo mirti. 
 
Kl.: Jo. 
 
Ats.: Tiek nepasitenkins, klausyk, tokios šeimos nepatenkinsi, kad 
užtektų ir pieno ten. O vaikui pagrindas pienas. 
 
Kl.: Bet jie nebuvo užmušti, tie vaikai? 
 
Ats.: Ne, ne. O kaip? Gal kiti ir nutrenkė prisigėrę, tai gal su kojom 
spyrė, ar šiaip, ar taip. Bet tų, čia daug tų prilaidotų vaikų, čia 
visokių yra. 
 
Kl.: Prilaidotų? 
 
Ats.: Jo. Koks numirė, palaidojo, ar užmušė, ar ką nors partizanas. 
Nesiskaitė, žvėriški jie, Ir čia dar ir to aukso po tais medžiais 
įėjęs koks. Čia buvo dar tokios oficinos, dar čia va tokios buvo. Ten 
kurtkutės buvo tokios, tos oficinos (= virtuvės) buvo, virto, ten 
gyvuliams maistas, vat. Kiaules laikė, mat, tas dvaras čia turėjo ir 
kiaulių, ir gyvulių turėjo, ir ragočių, vat. Ir čia vat miežių buvo, 
Jėzus, Marija, dabar čia jau nieko nebėra. Nu, ir ką, viskas ar ne? 
 
16:48 
 
Kl.: Viskas. Ačiū jums labai. 
 
Ats.: Prašom. 
 
Kl.: Dėkui. 
 
Ats. Ačiū. 
_ 
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