
Interview with Zofija Drukteniene 
 
 
Ats.: Žydai žinojo. Žydai jau žinojo, kad bus karas ir žinojo, bet 
kada, 
kaip bus, kas užims, anie tiksliai negalėjo pasakyti. Nes čia 
važinėdavo, su prekėm savo. Susieidavo daugiau žmonių, anie daugiau 
žinojo, o mes kaime gyvendami, ką mes žinojom. Mes nieko nežinojom. 
 
Kl.: O iš kur jūs dabar žinot, kad žydai tada žinojo? 
 
Ats.: Ką? 
 
Kl.: Iš kur dabar jūs žinot, kad žydai žinojo? Kas pasakojo? 
 
Ats.: Žydelkaitės mums pasakodavo, kad tėtis parvažiavęs, ten vežė 
sūrius parduoti, vežė obuolius, sakė, "jau čia taip ir taip bus, taip 
ir 
taip bus". Tai mes žinojom, kad jau bus, o ar bus ar nebus, tiksliai 
mes 
tai nieko nežinojom. 
 
1:21 
 
Kl.: Tai jeigu žydelkaitės žinojo, tai jos galėjo pasakyti. 
 
Ats.: Žydelkaitės žinojo, o tai mes netikėjom, gal sakom, tik 
propaganda 
tokia eina, va. Neduok Dieve, tokių laikų, kad daugiau nei vienas 
nesulauktų žmogus. Kokie laikai baisūs prabėgo, neduok Dieve. 
 
Kl.: Jeigu žydelkytės žinojo, kad karas bus, tai ką jos sakė? Kas bus 
jeigu karas bus? 
 
Ats.: Jie taip sakė, jeigu rusas laimės, mes laimingi visi būsime, o 
jeigu vokietis užeis, jūs galėsite gyventi, o mes visi žūsime. Mes visi 
žūsime. Ir ko tas Hitleris ant tų žydų tautos taip buvo užsiutęs, ir ko 
jis dabar taip, tokią baisią kančią atnešė ir dar į visus kraštus. Juk 
ne vien Lietuvoj, visuose kraštuose, ir Lenkijoj. Kur tik įkėlė koją 
vokietis, ten visus žydus šaudė, visus žydus. Kas užstoja, visus 
sušaudė. 
 
Kl.: Ponia, dabar aš noriu, kad jūs pasakytumėte. Pasakykit savo vardą, 
pavardę. 
 
Ats.: Mano? 
 
Kl.: Vardas ir pavardė. 
 
Ats.: Mano Zofija Druktėnienė. 
 
Kl.: O mergautinė? 
 
Ats.: Ribokaitė. 
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2:35 
 
Kl.: Ponia, nu, kaip žydai prieš karą gyveno, sakykit. 
 
Ats.: Ponas, prieš karą čia Nemakščiuose gyveno kukliai, kukliai 
gyveno, 
milijonierių nebuvo. 
 
Kl.: Kokios šeimos būdavo? Kiek vaikų turėdavo? 
 
Ats.: Vaikų gausiai būdavo. Ne prie kožno jau, katrų musiet nebūdavo, 
bet katras jau - sveiki buvo, vaikų daug. Jie taip darydavo, kaip pagal 
Dievo įsakymus, kiek apaštalų anų, tiek vaikų būtų. Dvylika apaštalų 
Kristaus buvo ir jie norėdavo, kad kuo daugiau vaikų būtų, kuo daugiau. 
Penki, šeši mažai, aštuoni, devyni ir dvylika būdavo, ir dešimt, 
visokių, bet daugiausia būdavo, jau daugiau kad būtų vaikų, nes kad anų 
tauta neišnyktų. Anie nebuvo artojai žemės, mažai katras prie žemės 
buvo, bet daugiausia tokie, nu, anų tauta linkusi prie biznio buvo. 
Chot menkiausia, chot adata, chot siūlus tenai, pipirus tenai, silkes, 
muilą, tai kas, nu, tokią mažą tą galvikę, tai dažų ar tai bulkų ten 
kepdavo, parduodavo, tai arbatines kad su šitais. Tai vienas tik žydas 
bagotesnis čia jau buvo, kad turėjo restoraną, o taip, vaikeli... 
 
Kl.: Kaip jo pavardė buvo? 
 
Ats.: O, aš nežinau jo pavardės, neatsimenu aš tos pavardės, ot, ta 
boba 
tai žinos, pasakys ta boba, kur ateis va. O šiaip anie taip jau 
paprasti 
vargdieniai buvo, čia ne ką, kad jau bagoti buvo. Jie katras biednas su 
žydelkyte tekėdavo, o neturėdavo pinigų, tai jau dalią, duoti pasogą - 
sumesdavo visi žydai draugiškai, sumeta sumeta į tą, pasogą ir šitą, 
jie 
apsiperka viską. 
 
4:30 
 
Kl.: Tai jeigu jie dabar turėdavo daug vaikų, kai tie vaikai užaugdavo, 
ką jie darydavo? 
 
Ats.: Dabar, vaikeli, kad dabar tie laikai, būtų sulėkę tie žydai, čia 
lietuvių būtų mažai buvę, lietuvių. Jie būtų statę trobikę prie 
trobikės, namelį prie namelio statę ir jie draugiškai visi gyveno. Ir 
jie vat kokį nors čia bizniuką laiko, tai iš tų vat kas būdavo ir 
kriaučių būdavo, jie dirbti kur avalynę, tai ir šiaučių būdavo iš anų. 
Anie tokie vat būdavo, kad anie turi ką nors pragyvenimui, vaikeli, 
pragyvenimui ir gana. Aš sakydavau, kad lietuvis nemoka nieko, tikrai 
aš 
mįslijau, kad lietuvis nieko nemoka. Kad visi sėdi ir čia Nemakščiuose 
ir daugiausia čia būta, visur, atėję visur, visur būtų, būtų, tai va, o 
būtų vien žydų trobelės, būtų. Vaikeli, būtų išaugę (?) viską. 
 
Kl.: Tai kaip mes tada būtume gyvenę, tada prie žydų? 
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Ats.: Kaip? 
 
Kl.: Kaip mes būtume gyvenę, jeigu žydų nebūtų išžudę? 
 
Ats.: O kaip? Tai čia mūsų niekas nebūtų įkėlę koją, būtume ant ūkio 
gyvenę. Ir tam miestely, tu žinai, kad dabar kaip čia susidėję, aš jums 
pasakysiu. Čia mažai lietuvių ten buvo. Melioracija kaip dirbo, žemės 
ūkį griovė, dvigubus pinigus mokėjo. Ar mįslijat, kad čia žmonės būtų 
ėję? Tarybų valdžia trobų pristatė, namų pristatė, tarybų valdžia, ir 
davė ant dvidešimt metų ant išsimokėjimo. Nu, labai lengvai išsimokėjo, 
algą gaus, po dalį atskaito, po dalį atskaito, o savo toderyje jau sėdi 
žmogus, va. Kad dabar reikėtų pasistatyti, didelį pakaušį pakrapštytų 
žmonės, o čia tarybiniais laikais visi įsistatė žmonės. Čia tarybų 
valdžia pastatė, ar tai anie pasistatė, aš nusipirkau nuo žmogaus. Ir 
čia atsikėlė jau kaip tarybų valdžia išėjo, tai buvo atsikėlę buvo 
žmonės, ne, dar tarybiniais laikais atsikėlė žmogus, buvo iš kaimo. 
Kaip 
melioracija kėlė, žydų tuščia žemė, vien sklypai, čia aplinkui vien 
sklypai, geriausi sklypai žydų yra, žemės ten tų žydų yra. Pamūryti 
visi, dar ten vieni kiti neužstatyti dar yra. Visur, kur sustatė, ant 
žydų sklypų žmonės susistatė. Jie jau, tarybų valdžia statė ant tų 
pačių 
sklypų, va. Ar čia žmonės, mįslijat, patys pasistatė muriūkus tokius, 
viską, dabar negaliu pameluoti, aš jums teisybę sakau. 
 
6:49 
 
Kl.: Gerai ponia. O dabar jūs sakot, kad žydai žinojo.Kai karas jau 
prasidėjo, kad jiems bus blogai, jie žinojo. 
 
Ats.: Žinojo, žinojo. 
 
Kl.: Žinojo, bet neišbėgo? 
 
Ats.: Neišbėgo, nu tai vat, rizikavo, gal to nebus. Juk žinotum, kad 
pavirsi, juk pats pamažu atsigultum į tą pelkę, ar tu žinotum ar tu 
virsi, ar tu nevirsi, nu. O tai visi, kas žydai buvo, kiti buvo 
partiniai žydai, tuo pačiu iš jaunimo jau. Jau komjaunuoliai buvo, o 
kiti tokie kaip dabar kaip tamsta, kaip kiti, jokios partijos neturėjo. 
Gyveno žmogeliai, vaikus augino, šeimas kūrė, o kiti dirba, savo darbus 
visi. O kas žinojo, velnias žinojo, kad tokie laikai ateis baisūs. Juk 
tai niekas nežinojo, niekas nežinojo. Ta Mikalda nevierija, kad taip 
šnekėjo, kad taip bus, nu, kad dalis žydų žus, va. Ir žuvo dalis žydų, 
ir lietuviai, sakė, išsisklaidys po visą pasaulį, žmonės ir žuvo, daug 
žmonių, ir mūsų žuvo daug žmonių. Išvežti, sušaudė ir šituose 
kalėjimuose sušaudė, badu išmarino. Taip, ir namuose čia į miškus bėga, 
o kas bėgo, tas durnai padarė, kas į mišką bėgo, tas durnai padarė. 
Mama 
sakė, vaikai, nebėkit, ir mūsų buvo pasimaišę eiti į mišką, lapelius 
išmėtė, išmėtė, neikit, ta geležinė uždanga greitai truks, neikit. Ne, 
šita okupuota Lietuva, nėra už ką tarnauti, mama pasakė, jau mama 
sirgo, 
ant lovos gulėjo, o vaikai, miške būsite, mište žūsite. Ant kelmo 
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niekas 
valdžios nesutvėrė, nesutversite nei jūs. Susenę visi dirbsime ir visi 
vyrai eis į armiją, jau jis buvo Lietuvoj atitarnavęs armijoj, bet jau 
liko metai ten, skaitosi, vyro brolis, mano brolis. Visi išėjo į armiją 
ir visi grįžo, visi grįžo, va, ir nei vieno nesužeidė, ir sesė grįžo. 
Jau, vaikeli, badas buvo, išbadėjo, jau sakydavo, sutino, nuo bado 
sutino, priėjęs rusas, "ty takoj žyrny, niemožies pachoditj, idi, idi", 
va. 
 
Kl.: Ponia, o kaip karas prasidėjo, tai jūs kur gyvenot? 
 
Ats.: Ten gyvenau. Karas kaip prasidėjo, aš tai, ne, aš tai tarnavau 
dar 
tais metais. 
 
Kl.: Tarnavot? Pas ką? 
 
Ats.: Keturiasdešimtais metais užėjo rusas. 
 
Kl.: Rusas. 
 
Ats.: Ar tarnavau. 
 
Kl.: O kai prasidėjo karas? 
 
Ats.: Dar... ne, jau buvau ženota. Prie tarybų valdžios aš ištekėjau. 
 
Kl.: Ir kur gyvenot su vyru? 
 
Ats.: Su vyru va taip in tėvą, prie jo tėvo ant dvidešimt penkių 
hektarų 
žemės Priešgaliuose gyvenau. 
 
Kl.: Tai kiek čia buvo iki ??? 
 
Ats.: Septyni kilometrai, septyni kilometrai. 
 
Kl.: Prisiminkit ponia, kaip pirmą kartą var kai jau karas prasidėjo, 
vokiečiai atėjo, iš karto greitai vokiečiai atėjo. 
 
Ats.: Tą pačią dieną atėjo vokiečiai. 
 
Kl.: Tą pačią dieną. 
 
Ats.: Pamatėm rytmetį anksti, pamatėm šeštą valandą ir dega, jau kad 
dega Tauragėje. Žydeliai važiuoja važiuoja, lėktuvai skraido, dūdija 
jau 
į plentą, dūdija, bet nepataiko, mašinos sustojo, pilnos susikibusios 
žydelkos, žydai, visi mauna ant Šiaulių, ant Rusijos. 
 
10:02 
 
Kl.: Su kuo jie važiavo? 
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Ats.: Su paputnom mašinom, prikrauna, rusai vežė, visus žydus vežė. Ir 
moteris, ir vaikus ir viską, prikrautas pilnas iki, kiek telpa, o savo 
kareivius, ėjo pėsti kareiviai. Apmuturiuotos kojos, nežinau, ar 
kruvinos kojos, patintos nuo batų. Jau sakom, dabar jau blogai, jau 
antrą valandą po pietų jau prie mūsų užėjo vokietis. 
 
Kl.: Ponia, pasakykit dabar, tai kodėl ??? 
 
Ats.: Mūsų būtų nepadegę, pamatė, kad rusai ant mūsų kiemo iš šulinio 
vandenį semia, trenkė ir tuos rusus ir mūsų trobą padegė. 
 
Kl.: Ir užsidegė. 
 
Ats.: Kai trobą padegė, dūmų pakilo daug, rusai ten sveiki ir išbėgo. 
 
Kl.: Ponia, sakykit, kodėl taip buvo, kad rusai savo kareivius varė 
pėsčius, o mašinom savo vežė žydus? 
 
Ats.: Ot, aš negaliu pasakyti, kodėl. Gal mokėjo gerai, gal... O kaip 
ten buvo, aš nežinau. Gal palaikė už savo, savo tauta, skaitosi, nu, 
nesuprantu aš to. Mano durna galva nesupranta. 
 
Kl.: Kaip žydai bėgo? Ar šeimom ar atskirai? 
 
Ats.: Šeimom, šeimom bėgo. Ir žydelkos, katros netilpo, pėsčios, Dieve, 
bėgo, pėsčios bėgo, ant Rusijos bėgo, ir niekas nestabdė. Kad ir 
vokietis užėjęs buvo, dar bėgo plentais, tai pėsti... 
 
Kl.: O vaikus kaip, ar vedėsi, ar nešėsi? 
 
Ats.: Kaip mašinoj, tai jau nematė. Mašinos taip važiavo, tai tik 
taikydavo iš lėktuvų, kaip į plentą duos jie in tas mašinas, bet nė 
viena prie mūsų nenuvirto mašina ir nė vieno nesužeidė. Paki (?) leido 
ant kiek galėjo, ant kiek galėjo greičiau, nu. Bet kaip vokietis užėjo, 
dar pusmetis, dar tais metais nešaudė, bet vo... Žydai dar kiti ėjo, o 
kiti taip sustojo, kiti grįžo atgal į savo trobeles. 
 
11:55 
 
Kl.: Kodėl jie grįžo? 
 
Ats.: Galvojo gal nieko nebus, gal taip praeis. O kaip klaidą padarė! 
Kad jie būtų visi išėję nors ligi, Rosiją kad būtų dasisiekę. Juk 
galėjo 
dar tada eiti, niekas nestabdė plentu žmonių, apsirengė. Niekas 
neklausė, kokios tu nacijos ir kas tu toksai ten, niekas neklausė. Bet 
kai žmogus nežino, musiet turėjo tokia lemtis būti, kad turėjo žmogus 
jau čia ir numirti. 
 
Kl.: Ponia, o kai vokiečiai užėjo, kada jau jūs pirmą kartą pamatėt tas 
skriaudas žydų? 
 
Ats.: Nu, tais metais nešaudė, antrais metais šaudė. 
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Kl.: O prieš šaudymą ar buvo, kad juos muštų, stumdytų, varytų. 
 
Ats.: Ne, ne. 
 
Kl.: Nieko nedarė. 
 
Ats.: Nieko nedarė, nieko nedarė ir niekas net nešnekėjo. Jau antrais 
metais pradėjo, vaikeli, jau čia rašinėti, pradėjo tuos žydus, vaikeli, 
jau tokias žvaigždes geltonas kabinti. Kas su žydais ten susirišo ir 
tuos į getą suvarė, ir tuos kartu. 
 
13:02 
 
Kl.: O kas buvo su žydais susirišę? 
 
Ats.: Va čia tokie Žiliai buvo susirišę, jiems padėdavo, ir tuos 
suvarė, 
bet jie... 
 
Kl.: Lietuvius suvarė į getą? 
 
Ats.: Ir lietuvius tan getan suvarė, bet jie per drataviną nakčiu 
išlandžiojo ir žydų daug išlandžiojo. 
 
Kl.: Tai kur čia getas buvo? 
 
Ats.: O čia šitaip, dabar viskas kaip sudeginta, ne, aš nemoku jums 
papasakoti. Ta boba kai ateis, jums pasakys kokioj čia toj vietoj buvo, 
aptvertas vielomis buvo, daržinė dar tokia buvo ir ten juosius suvarė 
visus. 
 
Kl.: Tai juos ten labai suspaudė turbūt. Kiek ten buvo žmonių? 
 
Ats.: Nu, tai vaikščiodavo, taip ir dar tolo vaikščiodavo, bet išlįsti 
negalėdavo. Sustatė žmones, sustatė... Savanoriais ėjo... Bagoti 
žydai... Vienu žodžiu, savanoriai žmonės. Dabar tu mane samdytumei, 
tai, 
aha, tu man gerai moki, einu, aš saugosiu ten, ten ir ten žmogų, kad 
jis 
iš ten neišlįstų pro tą dratą, nu. Aš to negalėčiau padaryti, aš šito 
negalėčiau padaryti, aš ne tokia gimusi esu. 
 
Kl.: O vokiečiai saugodavo žydus kartu su savanoriais? 
 
Ats.: Kaip? 
 
Kl.: Ar vokiečiai tuos žydus saugodavo? 
 
Ats.: Nu, buvo ir vokiečių, saugodavo, vienas kitą saugodavo. 
Daugiausiai kad tų, kaip sustatė tuos žmones, kad tų vokiečių daug 
nebuvo, keli tiktai buvo, o kaip reikėjo šaudyti, daugiau atvažiavo 
vokiečių. Juk sakau, vieną partiją šaudo vokiečiai, niekas 
nepaveiksluoja, antrą partiją šaudo lietuviai, o vokiečiai 
paveiksluoja. 
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Kaip pamatė, kad paveiksluoja, kaip davė su kulka į aparatą, su kulka 
ir 
rusiškai sako, kaip mūsų, sako, savo nepaveiksluoji, kad mūsų 
paveiksluoji, tai jisai sako, paveiksluok ir savo. Tai paskui 
nepaveikslavo nei vienas. 
 
14:50 
 
Kl.: Kas taip davė su kulka? 
 
Ats.: Iš tų žydšaudžių. 
 
Kl.: O kuris? Gal pavardę žinot? 
 
Ats.: Kad nežinau tos pavardės, tik man papasakojo čia katrie kasė 
duobę. Mano pusbrolis kasė duobę. Ėjo pasižiūrėti žydų, kas ten šaudo 
(?) tokie. Jis, jo draugas dar, pusbrolis, mano pusbrolis. Čia už 
Nemakščių tuojau gyvena. Jis netoli tų žydšaudžių duobės, jis gyvena 
tokioj trobikėj, dar ir dabar ta trobikė tėra. Tai ėjo į krūmus, kad 
jie 
būtų nerūkę, būtų niekas nematę, o kad pypkoriai buvo, į krūmus sugulė 
tankius (?), dūmai pradėjo eiti iš to, iš tos pypkės, vokiečiai ten 
pažiūrėjo, kas čia gi biskutį dūmai. Eikit, lopetas padavė, eikit 
kasti, 
eikit žydų kasti. Tai mano pusbrolis dvi savaites negalėjo nei užmigti, 
nei valgyti, tai dar negaliu, sako, man vaidenasi, sako, žydų verksmas, 
žydų aimanos. Vaikeliai, sako, dvi partijas iššaudė, vaikelius iki 
trijų 
metų, sako, tam kampe stovėjo ir sako, kada mane šaus, kas mane šaus, 
kada mane šaus. Tai paskui, sako, iš brauninko davė, tas vaikas 
nuvirto, 
atėjo ir sako, ar jį ten sužeidė ar jį amžinai, sako, nušovė, negaliu 
pasakyti, sako, nu. Ir, sako, dabar prikasėm, prikasėm, sako, jau 
dabar, 
sako, jau reikės parūkyti. Jau visi tie žydšaudžiai nuvažiavo, sako, 
atsisėskim, sako, biškį parūkykim. Man pusbrolis tiesiai pasakojo, 
dabar 
jau miręs yra, jis dabar jau prieš keturis metus miręs yra, čia 
Nemakščiuose palaidotas yra. Sako, atsisėdom parūkyti, žiūrom, sako, 
kad 
kruta, duobė kruta, kiaum, kiaum, sako trys galvos ir iškyla žydų, 
sako, 
dabar šnekam, ką darom, ką darom, kas čia dabar, sako, gausim. Mes tik 
žvalgomės, ar žydšaudžiai, ar vokiečiai nemato. Iškišo, prašo, 
paleiskit 
mumis gyvus, paleiskit, sako, aš bijau jo, jis bijo manęs, jis mane 
paleis ir aš noriu paleisti, sako, jis manęs bijo, aš jo bijau. Jis 
sako 
dabar, sutariam, gerai, bet čia išlipsite, kas gyvi esate išlipsite, 
bet 
nepasirodykite, kad, sako, gal mes čia atsigulsime į jūsų vietą, sako, 
mes atsigulsime, Eikit, kur jūsų rankos, kojos neš ir čia nesirodykit. 
Sako, prisiekit mums amžinai, kad, sako, daugiau jūsų, skaitosi, jūsų 
nematysime, ir davė į gilumą, sako, miško ir dingo, ir dingo. Kur jie 
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buvo, kur jie, kaip sako, prisiglaudė, kaip, kur nakvojo, sako, mes 
nežinom. Ir vienas tai, sako, raišas nuėjo, sako, antram per petį čia 
peršauta buvo, visas sveikas vyras buvo, o trečias, sako, nežinau kur, 
sako, bet visi purvini išlindo iš po žemių trys vyrai ir, sako, ir 
dingo. Praėjo daug metų jau, juk rusas čia mus okupavęs va iki 
penkiasdešimt metų ir mes jau galvojom, kad tas rusas amžinai čia 
paliks. Kam gali galvoti, kiek ėjo frontų, ilgiau nebūdavo kaip, ar 
girdi, kokį metus, du užėmę kito krašto žmones. O dabar tiek metų 
išbuvę, tai reiškia, mes čia būsime visam amžiui. Jau dabar kaip 
pripratom, mums tai gerai buvo jau. Pradžioje sunku buvo, o kaip 
pripratom jau, savo tvarką paėmė. Pavalgę buvom, apsirengę buvom, algas 
gaudavom, mes prie fermų dirbdavom, vyras, vaikai ganė karves, mes 
šėrėm, melždavom karves, nuo melžimo karvių štai vat ir ranka kokia, 
koks guzas išėjo va. Nuo melžimo penkiolikos karvių rankiniu būdu, 
reikėjo primelžti per penkiolika metų, va. Nu, tai užteko, bet pavalgę 
buvom, karvę leido laikytis, arus gaudavom, šešiasdešimt arų, ganykla, 
pašaras, užteko, jau mes nebiedavojom. Nu, ir dabar, ar girdi, kad 
dabar 
tas laikas ateis, o velnias ten mįslijo, niekas nemįslijo, mumis 
žmogeli. Ir dabar praėjo kiek laiko, ėmė kasinėti žydus stribų vaikai, 
Iš Nemakščių stribų vaikai ėmė kasinėti žydus, ėmė kaukoles mėtyti, 
dantis lupti, katrie auksdiniai buvo, stribų vaikai. Ot, užmiršau 
pavardę, matai, kad daug metų praėjo, jau mano amžius didelis, aš 
primirštu, primirštu, mano žmogeli. Ir dabar jiems, paskui pranešė 
valdžiai žmonės, vyriausybei, atvažiavo, uždraudė, kad nekasinėtų. 
Galvass mėtydavo, vaikeli, su pagaliais daužydavo kaip futbolą, jie ir 
rasdavo, jie dar tų ir pinigiukų rasdavo kai prie ko. Nu, ir, vaikeli, 
ir uždraudė, praėjo, nežinau, kokie, koks tai laikotarpis, kad 
ekspedicija atvažiavo, kad ji, vaikeli, kokia - musiet ten žydų buvo ar 
kas. Iškasė visą, visą duobę, fotografavo jie kaulelius, kiek vaikų tų 
skaičiavo, kiek tų moterų, čia vyrų nebuvo. Vyrai prie Viduklės ten 
sušaudyti buvo, čia vienos moterys ir vaikai čia buvo sušaudyti, 
Nemakščiuose. Tai jie išskaičiavo, kas kokių metų maždaug, žinai, kaip 
jie, ekspertas žino, an to mokslą ėjęs yra. Nu, jie ten skaičiavo, jie 
atgal paskiau užkasė, anų nieko nekėlė, sudėjo, užkasė, padėjo po... 
Ten 
iš akmenų ten tokį pomniką pastatė, ir dabar ten tebėra tasai pomnikas. 
 
Kl.: Už Nemakščių. 
 
Ats.: Aha, už Nemakščių, ten va tokiam pušynuke. 
 
21:05 
 
Kl.: Ką pirma sušaudė? Ar vyrus prie Viduklės ar moteris, vaikus prie 
Nemakščių? 
 
Ats.: Pirma vyrus išvežė ant darbųir sušaudė prie Viduklės ar už 
Viduklės. Aš nežinau kur tie vyrai yra, bet moteris tai paskui čia 
vežė. 
Kaip atvažiavo vežti moteris, pasakė, vežam, dabar ruoškitės visos, 
vežam prie vyrų ant darbų. Visos puolė, vaikeli, šeima su savo šeima, 
pilna mašina, netelpa į mašiną, dar kelia vaikus, dar pati įlipus. Tik 
pavažiavo gal kokį, neišėjo nei puse valandos, tik išgirdom ta-ta-ta, 
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vaikeli, iš automato eina. Antrą kartą sugrįžta ta pati mašina, kad 
taip 
greitai, nei viena boba neliko, nei vienas vaikelis neliko susikabinę, 
verksmas, šauksmas, nesūnas. Aš tą dieną buvau Nemakščiuose, kada anas 
vežė. 
 
Kl.: Tai jūs čia matėt tą viską? 
 
Ats.: Mačiau, kada vežė, mačiau. Sustojo mašina, liepė lipti, nelipa, 
tai pradėjo duoti iš bizūno, kad liptų. Nebelipa, antra mašina nebelipa 
iš viso, nu, čia girdi, kad šaudo. Jau čia jos suprato, kad nebe prie 
vyrų, bet jau mums jau mirtis atėjo. Nu, ir jau, vaikeli, jau antrą 
mašiną po prievarta jau čia pakrovė, po prievarta, ir išvežė. Ir paskui 
praėjo kiek tai laiko, atvažiavo ekspedicija, tyrė viską ir iš po to 
dar 
praėjo kiek tai metų, aš nebeatsimenu dabar kiek tų metų praėjo, 
atvažiavo su juoda volga trys vyrai, ponai, gražūs ponai, pasipuošę, 
dikti storuliai tokie. Ir klausia, kur čia gyvena Klapatauskis, tas 
mano 
pusbrolis kur gyvena. Paklausė, žmonės pasakė kur gyvena, nuėjo prie 
Klapatauskio, sako, sūnus pažįsti. Tas mano pusbrolis ir sako, kaip aš 
galiu nepažinti, sako, jau dabar... Jis galvojo, kad iš ministerijos 
kokie atvažiavo valdininkai kaipo kolūkio, o jis brigadininku dirbo. 
Kaipo kolūkio reikalai ir gerai, ir pasakė, pasižiūrėk, vienas ir sako, 
pasižiūrėk į mane gerai. Sako, žiūriu, nežiūriu kam, sako, ponas 
buinas, 
gražus, sako, žmogus ir viskas. Sako, juk tu mane išleidai iš duobės, 
sako, anas plumpt ir nukrito. Nusigandau, sako, dabar mįsliju, dabar 
jau 
man bus, dabar man bus taip, kaip žydams buvo, antras sako, juokiasi 
atsistojęs, trečias mašinikėj, sako, sėdi, visi trys. Sako, va šitai 
visi esam trys. Kur tas, to pavardę sakė, Jablanskis ar Damanskis, kad 
to pavardę sakė, kur tas yra, ar gyvas yra. Ne, sako, Viduklėj dirba, 
sako, čia prie sėklų, čia kaip, nu, prie grūdų sandėlyje. Sako, bet jis 
pasikeitė pavardę, sako, kad nedirba ta pavarde, sako, žinom, žinom, 
kad 
pasikeitė pavardę, žinom, kad pasikeitė pavardę. 
 
24:10 
 
Kl.: Klapatauskis pasikeitė pavardę? 
 
Ats.: Ne, tas kur žydus šaudė, kur žydus šaudė. Jis nespėjo išbėgti, 
Jablanskis, Jablanskis. Tas nespėjo išbėgti, nu tai ir, vaikeli, ir jis 
paskui pasikeitė pavardę, dirbo viršininku prie grūdų sandėlyje. 
Nuvažiavo, Klapauskis, mano pusbrolis pasakė, sako, jis yra pasikeitęs 
pavardę. Jie sako, tas yra, sako, dar vienas, o kur kiti, sako, kitų 
nei 
vieno, sako, nebėra, kiti išmirė, kiti, sako, išbėgo į Ameriką. 
 
Kl.: Tai Jablanskis tai buvo jo tikra pavardė, jisai šaudė. 
 
Ats.: Jablanskis tikra, o kokia ta uždėta pavardė, sakė, aš neatsimenu, 
vyrai, aš neatsimenu. Nu, tai ir nuėjo, ir tam sandėly, tam sandėly ir 
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ten jį ir tas nepažino. Sako, išsiganę visi, atjaunėję tie vyrai, sako, 
storiausi, buiniausi, gražiai pasipuošę. Lengva mašinėle, sako, visi 
prie grūdų sandėlio išlipo, viskas, atvažiavo, skaitosi, jau čia 
priiminėti ką nors ir patikrinti, nu. Prašom į mašinėlę, mes norėjom su 
tavim pasišnekėti, dabar, sako, atsisveikink su Lietuva. Tai sako, 
puolė 
ant kelių, klaupėsi, dovanokit, sako, o kai mes maldavom, klaupėmės ant 
kelių, ar tu dovanojai. Ar tu dovanojai, sako, kai mūsų moterys 
klaupėsi 
ant kelių, vaikai, sako, prašė, ar tu dovanojai, sako, atsiimk, ką 
užsitarnavai. Ir mašinėlė ir dingo, ir šiandien niekas nežino, kur jie 
nuvežė, kas ten, kur jie jam padarė. Gal užmigdė, gal sušaudė, gal ant 
amžių, nežinau, vienu žodžiu dingo ir dingo, dabar dingo. 
 
Kl.: Nebuvo jo jau Nemakščiuose. 
 
Ats.: Ir nebebuvo, jis nesugrįžo į ją, vat. Tai kada tuos žydus čia 
tikrina, žydelkas, tuos vaikus, taigi tie visi trys buvo, ir tie dar 
čia 
buvo, čia va paveikslavo, viską darė. Nu, jie paskui sakė, jau niekur 
nevešim, dabar taip ar taip, jau tiems kauleliams vis tiek. Nu, ir ten, 
kur sušaudė, tą vietelę atgal užkasė. Einu grybauti, vat ir penktadienę 
buvau grybauti, ir atsisėdau ant kelmelio, pasėdėjau, mįsliju, Dieve, 
Dieve, kiek čia verksmo, kiek čia aimanų, kiek čia baimės, kiek čia 
vaikelių prisiglaudusių prie motinos, Dieve, dejavo, verkė. Nu, kai 
kurie išbėgo, yra, nu. Aš užmirštu pavardę, čia yra žyduką Viduklėj 
užauginęs, jis yra apsiženijęs, ne Glokmaniukas, kažin kaip. Mergytes 
turi dvi, yra išsimokslinęs, ir mergaitės dirba mūsų bažnyčioj. Ten 
Viduklėj groja, vargonininkauja, kita ištekėjusi, už lietuvio yra 
ištekėjusi. Paskui viena žydukė išbėgo, čia priglaudė Adakave dvi. 
Žydikės dvi ištekėjo už lietuvių, vaikelius užaugino gerai, nu, mūsų 
tikėjimą priėmė. 
 
27:05 
 
Kl.: Ponia, jūsų pusbrolis kai matė, ką jisai matė, ką jisai pasakojo? 
Kaip tas šaudymas vyko prie duobės? Ką jisai prisiminė? 
 
Ats.: Kas? 
 
Kl.: Tas pusbrolis. 
 
Ats.: A, pusbrolis? 
 
Kl.: Kurį pavarė ten duobes kasti? 
 
Ats.: Viską jisai prisiminė. 
 
Kl.: Ką jisai matė? 
 
Ats.: Jis viską matė. Sakė, viską darė lietuviai, vokiečiai negirti, o 
lietuviai visi girti. Duodavo spirito vokiečiai, kad prisigertų 
lietuviai, ir sakė, šaudė ir, sako, tokie žiaurūs pasidarydavo, kad 
vienas kitam žiaurūs, sako, būdavo ir žiaurūs. Tai parėjo ir sakė, 
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Viešpatie, kaip gyvas ant svieto, dar to nebuvau matęs, kad žmogus 
žmogų 
Nemakščiuose pažįstami, augo, čia pat, ir, sako, šaudo vienas kitą, ir, 
sako, brolis brolį, skaitosi, šaudo. Nu, tai vat, jis pasakojo, kas 
tokie šaudė, viską, va taip eile. 
 
Kl.: Kas tokie šaudė? Vietiniai ar... 
 
Ats.: Nu, tai pasakojo. 
 
Kl.: Kas buvo tie žydšaudžiai? 
 
Ats.: Tai šaudė Voznys Stasius, šaudė Žiliukas Antanas, šaudė Šimaitis 
Vacius, šaudė Tolišius Kazimieras. Jau visi išmirė, o Tolišius išbėgo į 
Ameriką, išbėgo ir ten miręs yra, Kazimieras. Marcinkevičius su savo 
sūnumis šaudė. 
 
28:25 
 
Kl.: Kaip Marcinkevičiaus buvo vardas? 
 
Ats.: Nežinau, aš vardų nežinau. Vaistininku dirba, didžiausią čia 
vaistinę turėjo Nemakščiuose. 
 
Kl.: Tai jūs pas jį vaistus pirkdavot. 
 
Ats.: Aha, tai jis su sūnum išbėgo į Ameriką. Vaikas tai turėtų dar 
būti 
gyvas, vaikas, o tėvo, tai jau sakė, tėvas miręs yra. 
 
Kl.: Tėvas su sūnum šaudė. 
 
Ats.: Tėvas ir sūnus, aha, jie gerai, ir vaikas tas šaudė, abudu. 
 
Kl.: Nu, kas dar? 
 
Ats.: Nu, tas Damanskis šaudė. 
 
Kl.: Damanskis. 
 
Ats.: Daugiau aš nebeatsimenu dabar čia tuos, kur... Čia daug nešaudė 
tų 
lietuvių, daug čia nebuvo. 
 
Kl.: O kaip Damanskio vardas buvo? 
 
Ats.: Nežinau tų vardų, ir nežinau. 
 
Kl.: Tai čia jau Nemakščių. 
 
Ats.: Nemakščių, Nemakščių. 
 
Kl.: Nu vat, o kiti žydšaudžiai iš kur buvo? 
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Ats.: Kiti žydšaudžiai tai iš Skaudvilės, tai jie iš toli. Buvo 
Vitauskis, miręs, va dabar du metai kaip mirė Amerike, du metai. 
 
Kl.: Kaip vardas? 
 
Ats.: Vladas. Paskui kunigo brolio vaikas Skinderis, kunigo brolio 
vaikas šaudo. 
 
Kl.: Katro kunigo? 
 
Ats.: Jis, tas kunigas miręs yra, kur bažnyčią statė, va. Ir tas tėvas 
miręs, ir jis. Jis atsėdėjo kalėjime dešimt metų už žydų šaudymą 
Rusijoj. Pinigų parsivežė, nusipirko Tauragėje namą, turėjo sūnų vieną 
aštuoniolikos metų. Kaip buvo vaikas, aštuoniolikos metų nuo tėvų 
išbėgo. Paskui, tu man ne tėvas ir ne motina, aš jums ne sūnus, jeigu 
jūs šitaip galėjot daryti, aš jums ne sūnus, neieškokite manęs ir 
nerasite, aš išeinu savais keliais. Ir kur jis dabar yra, tas sūnus, 
nei 
tėvas nežino, nei motina, ėjo ir išėjo. 
 
Kl.: Tai čia Skinderis. 
 
Ats.: Ir sakė, aha, tiek dar sakė, sako, dviejų aukštų namą nupirko 
mūrinį, sako, sūnai gyvens. Sau nusipirkot, sako, krauju aplaistytais 
pinigais, man nereikia nei jūsų namo, nei jūsų pačių nereikia, aš jums 
ne sūnus, ir išęjo. Juos paliko ir išėjo. Tai paskui tėvas susirgo, 
vėžiu mirė, o žmona ir vėžiu susirgo, mirė. 
 
30:25 
 
Kl.: Kaip to Skinderio vardas buvo? 
 
Ats.: Ar to Skinderio? Vladas. Tai va, jis tą žyduką paėmė, kai prie 
mūsų buvo. Jis ir jo švogeris Ričius, Ričius Stasius, va. 
 
Kl.: Prie jūsų buvo žydukas. 
 
Ats.: Žydukas prie mūsų kur buvo, tai vat jis paėmė ten vaiką ir 
išvežė. 
Prašė, kad paleiskit ten vaikelį mano, paleiskit. Vyrą paėmė ir tą 
vaiką. 
 
Kl.: Kaip tas vaikas atėjo pas jumis? 
 
Ats.: Ką? 
 
Kl.: Kaip tas vaikas atsirado pas jumis? 
 
Ats.: O vieną naktį atėjo du vaikai. Jau buvo Kražiuose iššaudyti žydai 
ir Nemakščiuose buvo iššaudyti žydai. Atėjo naktį du vaikai, vienas 
dvylikos metų, antras septynių metų, vienas toks ryžas buvo, o antras 
buvo, šviesūs plaukai, bet ne ryžas buvo, gražus berniukas. 
 
Kl.: Kokie vardai buvo jų? 
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Ats.: Žydskis ir Juoškis. 
 
Kl.: Tai kuris buvo prie jūsų? 
 
Ats.: Žydskis prie mūsų buvo. Igniuku vadindavom, Igneli, Igneli, kad 
nesuprastų žmonės, bet jam sunku buvo įsislėpti, tai akcentą žydų turi 
H, pagal H šnekėjo. O antras vaikas buvo kaime augęs, tai jis net 
šžiavo, tam betigui buvo, kur septynių metų, tam betigui buvo. Jis tik 
paliko gyvas, pats paliko gyvas. Tai tas Juoškis buvo, Juozuku 
vadindavo, Juzelis, Juzelis vadindavo. 
 
31:47 
 
Kl.: Tai ką jie darė, pas jus kai buvo? 
 
Ats.: Nu, tai sakau, kaip jūs vaikai... Sako, mes iš Kražių esam. Sako, 
mes pabėgom, sako, per vasarą slapstėmės miške, buvom. Sako, 
susidraugavom su piemeniukais. Piemeniukai milžo karves, sako, mums 
duodavo pieno, sako, duonos atnešdavo, dabar ant žiemos, sako, šalta, 
nėra kur dėtis. Sako, piemeniukai bijo namo vestis, sako, bijo tėvų. 
Kitas tarnauti, sako, bijo, kitas prieš stribą tarnauti sako, bijo. O 
jau tie vaikai žinojo, prisistatė kas esam, tai sakau, kaip jūs dabar 
buvot, sako, močiute, sako, va taip buvo. Išvežė mus, sako, į Kuprės 
mišką šaudyti, sako, buvo naktis, mėnesiena, sako, buvo naktis, ir 
dabar, taip išlipo visi, sako, žydams liepė išlipti iš mašinos, išlipom 
ir mes, sako, su broliu. Mama, sako, mums pasakė, vaikai, slėpkitės kur 
kas įmanoma, tai mes, sako, su broliu, kaip apstojo, sako, mašinoj 
žmonių galybė, tų žydų, sako, jau. Sako, rėkia, šaukia, atsisveikina, 
sako, nuotraukas mėto ant žemės, sako, bučiuojasi apsikabinę jau 
paskutinį kartą, skaitosi, reikia. Kaip vežė, sako, tai mes ten 
pasikabinę toli, o miške naktį, sako, mėnuo švyst, sako, tuos pradėjo 
šaudyti, o mus toli vežė. Toli kai pavažiavom, sako, mus, ir 
pasileidom, 
mus pervažiavo ir nuvažiavo jau dar kitų vežti. Tai mes, sako, bėgom 
kaip mūsų kojos kur nešė, sako, ir dirbom tokiam durpyne, sako, 
džiunglynas ir žolės yra, lendrės didžiausios, sako. Įlindom ir 
kiurksom. Ir dabar kur reikės dėtis, sako, bijom kur eiti. Ir praaušo, 
rytmetis, sako, bijom išlįsti, o valgyti norim, o valgyti norim, sako. 
Apie medžius kur tokie, mes vadinam tokius zuikio kopūstais, žali tokie 
kaip dobilo lapiukai trys. O anie - tokia rūgštike, mes sakom zuikio 
kopūstai. Tai, sako, tų privalgėm pilvan ir vėl krentam (?). Sako, 
ateina pas dieną (?) ??? ??? tai uogą nuskynėm, tai, sako, kokį, tų 
žolių priėdėm. Sako, ateina naktis, nėra kur dėtis, sako, pasiskyrėm 
kur 
dudžiausia, kur didelė, sako, šakota eglė. Įlipom į tą eglę, diržiukus 
nusijuosėm, prisirišom prie šakų, sako, taip ir užmigom. Per naktį, 
sako, neiškritom iš to medžio. Bet, sako, taip budriai miegojom, nu 
bet, 
sako, paukštis lest, rodos, kad mus vejasi kas. Sako, zuikis bėga, 
rodos, kad jau mums ant kojų kas lipa, sako, taip budriai miegojom su 
ta 
baime. Sako, nu, kambary, valgyti norim, matėm viena moteris atnešė 
piemenims. Per mišką ganė karves, sako, atnešė su puoduku valgyti ir 
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nuėjo ta moteris. Mes išlindom, sako, vienas pirma, antras paliko 
miške, 
išlindom, sako. Tas piemeniukas, sako, žiūri į mumis, mes, sako, ar 
nori, tas pasiūlė, ar nori valgyti, sako, man rodosi, kad aš dar turiu 
draugą. Jisai sako, dideli alkani esam, atsisėdo ir sau šnekėjo. O tas 
piemenėlis buvo samdytas, biedno žmogaus vaikas. Tai, sako, palauk, aš 
eisiu, vieną papą karvės numilšiu, sako, dar yra duonos, sako. Numilžo, 
numilžo vieną ten papą karvės, sako, pieniuko tokį puoduką primilžo, 
mes, sako, su broliu po kampiuką suvalgėm ir jau, sako, gerai jau 
dabar. 
Rytoj, sako, atnešiu krepšį bulvių, išsikepsime ant laužo bulvių. Ant 
rytojaus, sako, žiūrim ar ateis tas piemenėlis. Atėjo, sako, susikūrėm 
laužą, žiūrim, antras vaikas atsirado. Sako, tų bulvių privalgėm, 
privalgėm, vėl numilžo ten karvę, paskui sakom, bus blogai, iš tos 
karvės mažai pieno gausite, nu ir vėl... 
 
36:13 
 
Taip, sako, tie vaikai mus maitino per visą vasarą, tai lašinių 
gabaliuką, sako. Tas didysis nevalgydavo lašinių, mažiukas valgė, o 
didysis ne, buvo jau jau... 
 
P E R T R A U K A 
 
Kl.: Aha, tai Vickis ir Igniukas buvo. 
 
Ats.: Aha, Vickinas. 
 
Kl.: Vickinas su Igniuku, o... 
 
Ats.: Niekam neužkliuvo, vaikeli. Jie galėjo būti, kad nebūtų kito 
žmogaus, mūsų namai buvo sudegę, mes buvom prisiglaudę pas tokė 
Jacinskį. Tas Jacinskis samdė berną ir moterišką, tik brolis tarnavo ir 
sesuo, abudu buvo šauliai. Ir vieną sekmadienį pranešė, atvažiavo 
žydšaudis, tasai Skinderis ir su savo švogeriu Ridžium Stasium. 
 
1:14 
 
Kl.: O Skinderio vardas kaip buvo? 
 
Ats.: Ką? 
 
Kl.: Skinderio vardas kaip buvo? 
 
Ats.: Vladas, Skinderio vardas. Skinderis, Skinderis. Ne Kinderis, o 
Skinderis. 
 
Kl.: Gerai, suprantu, Skinderis. 
 
Ats.: O tasai Ridžius buvo Stasius, jo švogeris, milicininku dirbo prie 
vokiečių. Nu, ir jisai paėmė mano vyrą, paėmė tą vaikelį ir išsivežė į 
Skaudvilę. Vieną dieną nėra, antrą dieną nėra, sakė, paleisime, vakare 
paleisime. Vieną dieną nėra, antrą, einu pažiūrėti, kas čia dabar yra. 
Sako, neieškok, kaip reikės tai pats pareis. Važiuoju, pasikinkiau 
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arklį, važiuoju į Skaudvilę. Nuvažiuoju tyčia ten prie tos daboklės, 
kur 
ten yra uždaryti jau jie. Tas kalėjimo sargas buvo mūsų pažįstamas, 
kalėjimo sargas. 
 
Kl.: Kas jisai toks buvo? 
 
Ats.: Toksai Songaila buvo, kalėjimo sargu dirbo. Ir sako, aš negaliu 
tavęs prie jo prileisti, sako, žinok, vokiečių laikai, sako, kaip dabar 
yra, eik, sako, į komendantūrą prie vokiečių. Nuėjau į ten ir dar vat 
pririšta, žiūriu, vaikeli, žiūriu, kur vyras vienoj kameroj, vaikelis 
antroj kameroj. Priėjau, sakau, Ignuti, ar tau davė kas valgyti, niekas 
nedavė valgyti, sako, žinau, kad šaudys, sako, nesakė, kad mane veš 
prie 
mano giminės, sako, aš giminės netureiu, mano visi sušaudyti yra. Yra 
baba Palestinoj, sako, tik Palestinoj baba yra, tėvo mama, močiutė, 
skaitosi. Nu, tai, sako, atsiprašiau aš anūką, paleiskit šeimininką, aš 
žinau, kad mane, sako, nebepaleis. Juk aš prašiau, kad nors šeimininką 
kad paleistų. Dabar, sakau, aš ateisiu, atvešiu ką nors valgyti. Tai 
jau 
aš nuėjau, vaikeli, nupirkau kiek ten. Nupirkau bulkutes, nupirkau 
obuolių, pieno, įkišau tam vaikui per langą. Ten, žinai, tik grotai 
buvo, o stiklo nebuvo, tik grotai buvo. Savo vyrui nieko neperdaviau, 
tik tam vaikeliui. Nuėjau tuojaus, vaikeli, prie to underoficero į tą 
štabą, pradėjau pasakoti, tai sako, už puse valandos bus išvežtas pagal 
vyrus į getą, į Kauno getą bus, sako, išvežtas tavo vyras. 
 
3:47 
 
Kl.: Ar lietuvis buvo tas underoficierius? 
 
Ats.: Vokietis. 
 
Kl.: Tai kaip jūs susikalbėjot? 
 
Ats.: Bet buvo perkalbėtojas, perkalbėtojas buvo. Kaip jisai 
vaikščiojo, 
jis nemokėjo su manim dar gerai šnekėti. Aš jam aiškinu, sakau, aš 
verkiu, o verkiu ištisai. Sakau, turiu vaiką savo penkių mėnesių, 
sakau, 
paleisk man nors vyrą, sakau, tą vaikelį, jis tau nieko nepadarė blogo, 
sakau, jaunas vaikas. Aš sakau ir sakau, nei nosies jums niekur pakiša, 
nei sušaudė, nieko, sakau, tą vaikelį paleiskit, sakau, ką jis jums 
padarė, nieko nepadarė blogo. Sako, koks nebebūtų - kas perlaikė žydą 
ir 
tas turi kristi kaip ir žydas. Apsikabinau kojas, sakau, "ar turi 
motiną", sako, "turiu", "ar turi tėvą, turiu, tai sakau, gal ryt poryt 
gal tavo tėvai taip verks, kaip aš dabar. Tai sakau, tu vietoj širdies 
akmenį, sakau, nešioji. Aš sakau, tu neturi širdies", apsikabinau, jis 
negali paeiti "ariaus vek", "ariaus vek", tik dūsauna, "??? ???". Aš 
apsikabinau kojas, o verkiu, o verkiu, mįsliju, Dieve, Dieve, jau dabar 
kaip bus, tai... Jis man spirtų, bet kai aš jį supančiojau su rankom, 
jis man negali nei spirti. Nu, tai, vaikeli, tai paskui sako, nu, 
paleisk tą vyrą. Aš prašau, kad tu parašyk man kokį popierių, man tai 
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neišduos, skaitosi. O tas perkalbėtojas toks Jokubauskis buvo, jam 
perkalbėjo, perkalbėjo. Nu, tai jisai paskui man parašė popieriuką, 
antspaudą prispaudė, kad aš vyrą pasiimčiau. O to vaiko man jis ir 
nedavė. Aš jo prašiau, kad jis man išleistų vaiką, o jis man to 
vaikelio 
neišleido. Nu, tai paskiau ant rytojaus, sako, šeimininke, atvežk man 
kiaušinių ir pieno, tas vaikas. Sakau, atvešiu Igneli, sakau, atvešiu. 
Nu, tai vaikeli, tai nuvežu ant rytojaus, taikaus prisišaukti per 
barjerą. Stovi atsistojęs, galvelė jau nebeiškyla jau per langą, jokios 
galvelės nebėra, mįsliju, kaip čia. Einu į vidų prie to sargo, ten 
sargo 
nėra, motinikė jo kokia aštuoniasdešimt metų. Sakau, ar mano to 
vaikelio 
nebėra, sako, jau nebėra. Sakau, atvežiau valgyti, sako, ne, nebėra, 
buvo dvylikta nakties, aš meldžiausi, sako, atsiklaupusi prie lango. 
Atėjo, sako, du, atėjo tasai Skinderis Vladas ir vienas vokietis. 
 
6:14 
 
Sako, ir rado bekniūbščią gulintį taip ant alkūnyčių, kniūbščias ant 
narų, ant plikų narų, sako, atsigulęs. Sako, gulėjo kniūbščias, kaip jį 
pažadino, tai jis sucypo tokiu balsu, kad nuskambėjo, sako, visa ta, 
tas 
kalėjimas, sako, nuskambėjo. Paskui, sako, ten vaiką išsivedė, tas 
vaikas tik kūkčiojo kepurėlę pasiėmęs, sako, į rankutes, tik kūkčiojo, 
tik verkė, sako, tik verkė. Sakė, išsivedė tik vieną, taip netoli 
pasivedė, sako, vieną šūvį kai šovė, tas cypė, didelis cypė tas vaikas. 
Antrą šūvį kai davė, sako, jau nebecypė ir dabar, aš klausau dabar, kas 
čia pareisite. Praeina pro šalį lango ir sako, vienas kažin katras iš 
anų, sako, aš jam taip padariau, kad jis nieko nejuto. Mįsliju, sako, 
Dieve mano, o jie nejuto, kuris aip cypė, reiškia, nepataikė naktį 
gerai. Jis ir cypė sužeistas, antrą kartą kai šovė, jau visai gal 
nušovė. Praėjo savaitė laiko, važiuojam mes į turgų su vyru, 
atvažiuojam 
į turgų, o tas turgus tai netoli tos buvo, kleboklinė žemė, Skaudvilės 
klebonijos žemė buvo. Prie tos klebonijos žemės padarė turgų vokiečiai. 
Žmonių pristojo tiek daug, eisiu pažiūrėti, ką ten žmonės teberado, ką 
taryt ir parduoda ar perka, pasižiūrėti, pasicekavinti. Ir žiūriu, 
žmonės sustoję, atkasta, žiūriu, kad mano tas vaikelis. Apsiaustelius 
mano, kur pasiuvau ir kepurėlė ta mano, ir kelnelės tos pačios, kur 
pasiuvau, apvilkau tą vaikelį, žiūriu, kad mano Ignelis čia. Atėjo 
kunigas, atsinešė švęsto vandens, baltą baltą, gražią tokią paklodę 
atnešė, liepė paguldyti ten vaiką. Nuprausė veidą, paguldė tą vaiką į 
tą 
baltą paklodę, suvyniojo, lentom karstą dirbo niekas, liepė giliai 
giliai įkasti į žemę ir toj pačioj vietoj jį palaidoti, kad... Mat, kai 
arė bernai, su plūgu užkabino, mažai prikastas buvo, ir ištempė ten 
vaiką. 
 
8:35 
 
Kl.: Tai katroj vietoj jį nušovė, ten užkasė. 
 
Ats.: Dabar aš nebeatsekčiau, ten yra namų pristatyta, nebeatsekčiau. O 
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taip, kaip yra dabar, dar dabar vat kur buvo daboklė, tai dabar yra 
ambulatorija. Pro ambulatoriją sukasi keliukas ir ten buvo, dabar tai 
namų pristatyuta, sodai užveisti, dabar aš to šmoto nebemačiau. Tai ten 
biškį pavažiavus ant tuojaus, nu, jau gal kokį du šimtai metrų nuo to 
namo, ir ten tuojaus ant to, ten netoli keliuko. Ten iškasta duobė 
buvo. 
Tai tas kunigas pakrapijo, pašventino tą duobę. 
 
Kl.: Koks ten kunigas buvo, kaip jo pavardė? 
 
Ats.: Buvo kunigas Mockus, jau miręs yra, senelis toks ten. Kunigas 
Mockus, jis labai... Jis laikė tris žydukus ir kaip šaudė jau, jis 
išlaikė, paskui tas... 
 
Kl.: Kur jis kunigavo? 
 
Ats.: Ką? 
 
Kl.: Skaudvilėj kunigavo? 
 
Ats.: Kunigavo Skaudvilėj, Skaudvilėj, jau seniukas toks tas buvo, 
didelę jis... Jis su žydais sugyveno. 
 
Kl.: Kaip vardas buvo, neatsimenat jo vardo? 
 
Ats.: Nežinau, Mockus pavardė, Mockus buvo. Ligmanas per jį išliko 
gyvas, jis Ligmaną... Jis surado žmogų, kad išlaikytų ten žydą Ligmaną, 
dabar yra Jeruzalėje. Paskui Jankickių šeimą jis išlaikė, per tą kunigą 
išliko gyvi, pas ten, kur... Pas ten Jankickių šeima, paskui tas 
Ligmanas apsiženijo ten su Jankickyte ir išvažiavo su dukteria, su 
žmona, su uošviene į Jeruzalę, išvažiavo. Jau daug metų kaip išvažiavo, 
neatsimenu, kokiais metais. 
 
Kl.: O tas kunigas Mockus numirė, kur? 
 
Ats.: Miręs, miręs, senelis buvo, senelis jau buvo. 
 
Kl.: Skaudvilėj mirė jisai. 
 
Ats.: Skaudvilėj, Skaudvilėj miręs, jau palaidotas yra, senelis. Nu, 
tai 
vat, jis pašventino, ten dar sako, Dieve, priglausk, Tu, visus, nu, ir 
jau užkasė. Grabą kas ten dirbs. Suvyniojo suvyniojo taip gražiai ten 
vaiką, tokią baltą baltą ten paklodę atnešė. Jis sako, tegul ilsisi, 
žemelė tepriglaudė mus visus. Ir dabar po šmotą jau žiūriu namų 
pristatyta, pristatyta. 
 
Kl.: O ten buvo kapelis toksai padarytas. 
 
Ats.: Ką? 
 
Kl.: Ar buvo kapas padarytas? 
 
Ats.: Kas tau tą kapą darys, mažiuli? Sulygino žemę, sulygino, kad ir 
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ars, kad neužkliūtų, kad jau kokis gal ir du metrus įleido į žemę ir 
kad 
neužkliūtų, niekam neužkliūtų. Kas ten kapą darys, mažiuli, kas ten 
kapą 
darys, eik, eik? 
 
10:55 
 
Kl.: Ponia, sakykit, vat tos žudynės kai būdavo, vat ar jūs eidavot į 
bažnyčią, ar kunigai sakydavo ką nors apie tas žudynes? 
 
Ats.: Kada? 
 
Kl.: Vat kai tos žudynėd vyko, kai vokiečiai čia buvo ir kai šaudė 
žydus? 
 
Ats.: Niekas nėjo, nei vienas kunigas nėjo čia Nemakščiuose, anei 
Skaudvilėj, nei vienas kunigas nėjo. 
 
Kl.: Tai aš žinau. 
 
Ats.: Jiems buvo draudžiama. 
 
Kl.: Aš žinau, bet ar jie bažnyčioj sakydavo ką nors? 
 
Ats.: Sakydavo, sakydavo. Didelę sakydavo, didelę užjausdavo, didelę 
sakydavo, pamokslus tokius sakydavo, kad mes esam iš žydų tautos visi, 
Kristus mūsų, ir sako, juk giesmė yra, kai Jėzau Nazaranskas, Jėzau 
Nazaranskas, karaliau žydų, pasigailėk mūsų. Ir mes dabar kai prašom 
kokios malonės nuo Dievo, ir aš kai meldžiuosi... Šitas kryžius yra, 
šita Dievo yra su avinėliais, tai tos avinėlės visos yra žmonių sielos. 
Čia žmonių sielos yra, ne avys, bet yra avinėlio pavidale. Yra žmonių 
sielos ar kas ko prašom, jiems pirma sakom, Jėzau Nazaranskasis 
karaliau 
žydų, pasigailėk mūsų, duok mums tą ir tą. Ir dabar mes meldžiamės 
taip. 
 
Kl.: Tai ką kunigas sakydavo? 
 
Ats.: Tai vat ir kunigas. Jis sakydavo, melskitės, melskitės, žydams 
reikia daugiau maldos, Dievas kad pasigailėtų, kad nežūtų visa tauta. 
Melskitės, melskitės, kad Dievas pasigalėtų. 
 
Kl.: Koks čia kunigas taip sakydavo? 
 
Ats.: Visi kunigai sakydavo pamoksluose, visi kunigai, ne vienas 
kunigas, visose bažnyčiose. Kaip užėjo kokia koronė, koronė užėjo ant 
žydų, dabar mums užeis koronė, melskitės, prašykit Dievą, kad 
atitolintų, sakydavo, Dievas tokią koronę. Tikrai užėjo koronė, kad ir 
mūsų žuvo žmonių. Čia koronė tokia užėjo nuo Dievo. 
 
12:50 
 
Kl.: Ponia, ar jūs vat žydšaudžius irgi matydavot bažnyčioj? Ateidavo 
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jie į bažnyčią? 
 
Ats.: Kas? 
 
Kl.: Žydšaudžiai. 
 
Ats.: Ėjo, ėjo, anų niekas nelaimino, anų niekas nelaimino. Mįslijat, 
kad juos laimina, kad tas Dievas atsiųs kunigą, kad juos laimintų, ne, 
ne. Mūsų tikėjime yra pasakyta, ko nesutvėrei, to nežudyk, penktas 
įsakymas. Dešimt Dievo įsakymų, nevok, niekam skriaudos nedaryk. Dievas 
pasakė, nežudyk, septintas... ne, ne. Kaip čia, Dešimt Dievo įsakųmų. 
Septintas, nevok, aštuntas, nekalbėk netiesos. Aš sakau tiesą, aš 
nenusidėsiu Dievui, aš jums sakau tiesą, aš pagal Dievo įsakymus einu, 
va. Nu, tai vat, ir nežudyk, penktas, nežudyk, šeštas, 
nesvetimoteriauk, 
septintas, nevok, aštuntas, nekalbėk netiesos, čia Dešimt Dievo įsakymų 
yra. Ir jeigu žmogus eis pagal Dievo įsakymus, nė vienas, nei su viena 
tauta nesimuštų, nei karų nebūtų, nei žudynių nebūtų, kad dabar niekas 
nieko. Dabar mūsų žmonės, mūsų vaikai, vaikų vaikai. Čia ir mafija 
užėjus visam pasauly, kur neturi tikėjimo, žmogus. Rusai chot į Leniną 
tikėjo, bet vis tiek tikėjo, kitos tautos tik, musulmonai kokie ar 
katrie kiti, cis dar tiki. O dabar kad užėjo tokia valdžia, kuri į 
nieką 
nebetiki. Tai gyvulys ir šito tikėjimo nebeturi, tikėk į saulę, saulę, 
į 
mėnesį, mėnesį, bet vis tiek tikėk. Dievo nesinori pripažinti, tikėk į 
kokį nors kitą stabą, bet vis tiek tikėk. O kad tu į nieką netiki, kas 
tu toks per žmogus esi, sugyvulėjęs esi žmogus. Kas tau šovė į galvą, 
ką 
tu darai su ragais kaip karvė, ką užsimanei, tą badai. Čia prie mūsų 
dabar kas čia praeitą savaitę, kas atsitiko. Parėjo, dabar paleido iš 
kalėjimo kalėčikus (?) tuos, bausmes kur atlieka. Paėmė sugyventinę 
savo, užpylė žibalu, padegė galvą. 
 
Kl.: Tai Nemakščiuose. 
 
Ats.: Nemakščiuose. 
 
Kl.: Taigi visur ta pati padėtis. 
 
Ats.: Gyvuliai, gyvuliai, nu. 
 
Kl.: Ponia, dar aš noriu jūsų paklausti. Vat kaip jūs matėt, kaip vežė 
tas moteris ir vaikus. 
 
Ats.: Mačiau, kaip vežė, kaip susikabinusios bučiavosi, kaip nuotraukas 
mėtė, kaip paskutinį kartą jau... 
 
15:24 
 
Kl.: Nemakščiuose taip mėtė. 
 
Ats.: Nemakščiuose, Nemakščiuose mėtė nuotraukas, paskui mes ėjom ir 
rinkom. Tokios gražios žydaitės, vaikeli, o kam, kur nors mes dėsim, 
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kur 
mes dėsim, naikinti jas, naikinti. O durnai padariau, kad sunaikinau. 
 
Kl.: O kai tas, jau paskui tas žydes, jie su vaikais lipo į sunkvežimį? 
 
Ats.: Nu, nu, ir su lietuvaičiu nusipaveikslavusios buvo, ir į mokyklą 
kai panos dar tada buvo, ir pačios su savo berniukais žydukės 
nusipaveikslavusios buvo. Taip, kaip visur, taip ir jie, kožna tauta. 
Jie ir savo meilę turėjo, jie mylėti norėjo ir mokėjo mylėti, ir 
gyventi 
norėjo, visur. Kaip visur, kaip dangui, taip ir ant žemės, va. 
 
Kl.: Tai kiek čia jų sunkvežimių išvežė iš Nemakščių? 
 
Ats.: Ar žydų? 
 
Kl.: Taip. 
 
Ats.: Žydėlkų išvežė, žydų, nežinau, kiek išvežė, tų vyrų, nepasakysiu 
kiek, bet žydelkų išvežė tris mašinas. Paputnas dideles mašinas tris, o 
tuos rūbus, o tą savo turtą kiekviena šeima turėjo susikišti į maišus 
ir, skaitosi, veš prie vyrų. Kiekviena šeima savo turtą vežėsi. Ir 
užrašyti savo pavardę, vardą, čia liepė prikabinti prie to bagažo, jau, 
skaitosi, pirma jumis nuvešime, paskui jau jūsų turtą atvešime. O kai 
nuvežė, sušaudė, o tas turtas, tai jau šitą, katras kokią partiją 
šaudė, 
tam to turto pasidalijo. Kas kokią partiją šaudė, tam tas paliko. Ir 
baldų paliko, bet daugiausia baldus jau jie numanė, kad aniems kas bus, 
bet jie nežinojo, kad anuos šaudys. Gal žinojo, gal nežinojo, to 
negaliu 
pasakyti. Gal nujautė širdis, bet daiktų, daugiausia daiktų išvežė pas 
žmones. Patikėdavo, daugiausia biednais nepatikėdavo, bet ūkininkais. 
Čia dabar gyvena toksai žmogus, čia už Nemakščių. Pas jį pasidėjęs 
turėjo žydas savo daiktelius: ir spintukių, ir spintų į lauką, kad 
atvažiuotumėte, pažintumėte, net senovinių tokių... 
 
Kl.: Ir dabar yra... 
 
Ats.: Aha, Ačias toksai, Ačias, aha, Juozas Ačias yra, ne, Steponas, 
Stepas Ačias. 
 
Kl.: Kur jis gyveno, kokiam kaime? 
 
Ats.: Va šitam už Nemakščių, kai važiuoji ant kapų, tuojau po kaire, 
ranka iškelta. 
 
Kl.: Tai jisai dar gyvas yra, pasenęs? 
 
Ats.: Gyvas, gyvas, vaikas yra. Motina mirus yra, tėvas miręs yra. O ta 
trobikė čia kai važiuoji, pro bažnyčią kai važiuoji mūsų, čia dabar ant 
kapinių, ant tilto tokio, ant autostrados, tai paskutinis namelis po 
kaire ranka. Žydų yra dar tas namelis. Pusė lentinė tokia, čia buvo 
didelis namas, bet kai degė, sudegė. Čia buvo kartokas (= lentpjūvė), 
kartoką laikė, rąstus pjaudavo žydai. Nu, tai ten iš to kartoko... ir 

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. 



ten pasidėję buvo ten tų daiktų. Dabar kai pasakai, ne, prineša talkon, 
jau čia ne, ką jau ne, sakau, juk turėjo pasidėjęs. Ir čia dar, jie 
taip 
jie prie kitų čia žmonių pasidėdavo, o paskui prie vieno pasidėjo... 
Toks Šegždas. Toks žydas iš Nemakščių pasidėjo daug daiktų, liktoriai 
šabasiniai, kur prie namų buvo, paskui... 
 
18:40 
 
Kl.: Tai pas ką jis pasidėjo? 
 
Ats.: Pas Šegždą Vincą Smulkiuose, Smulkių kaime. Nu, ir sutarė, jei 
paliksiu gyvas, man grąžinsite apsirengti, o jei numirsiu, tau čia 
paliks viskas. Gerai, paliko tą žmogų, priglaudė su visa šeima toks... 
Jankauskiai, iš Užkalnių Jankauskis anuos priglaudė, visą šeimą. Ir tas 
žydas, ateis žiema, tas žydas eina pas tą žmogų, kur paliko ten tą savo 
visą turtą, drabužių. 
 
Kl.: Kaip to žydo pavardė buvo? 
 
Ats.: Ot, nežinau jo pavardės, nežinau pavardės, tik žinau... Čia tai 
teisybė, čia ne... Aš ne anekdotą pasakoju, aš jums sakau tiesą, ir čia 
visi žino. Nu, ir, vaikeli, dabar tas žydas susitiko ten Šegždą, sako, 
Šegžda, man reikia rūbų, ateina žiema, aš neturiu kuom apsivilkti, 
gerai, sako. Sako, ir paduškų norėčiau, sako, ir koldros apsikloti. 
Sako, rytoj ateik į tokį ir tokį mišką čia, aš tau atvešiu. O tas 
pareidamas užėjo pas tuos žydšaudžius, viską nupasakojo, kad rytoj, 
skaitosi, aš jau turiu vežti tuos daiktus, jau čia, jau tam žydui iš 
čia, jau bus... Tai tie žydšaudžiai pasislėpė su ginklais į tokį mišką, 
jau kur atvež tuos, jau viską. Nu, ir tas atvažiuoja su arkliu jau, 
skaitosi, jau ką ten įsidėjęs atveža, ir ateina tas žydelis. Tik "stoj, 
stoj", ir ten žydelį vytis, tas bėgt, jau mato, kad jau čia yra... 
Kitas 
ūkininkas stovi su ta brika ir taip... Tai davė bėgti tasai, ant namų 
bėgti. Kai bėgo netoli namų, jį didelei sužeidė, jis pargriuvo, jie jį 
mušė, daužė, jis gavo paskui jau... Nu, skausmą nebepanešė, pasakė, kur 
kita šeima, ir tuos žmones išvežė. Kiti žuvo Sibire, kalėjimuose, kito 
dar parėjo moteriškė, dar šiandien gyva yra, bet jau kojomis 
nebepaeina, 
ta boba, ten kažkur ant Liolių gyvena. O kitą šeimą, vaikeli, iššaudė, 
išmušė, ir tuos žydus visus, kur tik rado, visus daužė, mušė ir 
sušaudė. 
O turtai ir paliko tam žmogui. 
 
21:12 
 
Kl.: O kaip jūs apie tą sužinojot, ponia? Jūs matėt vat... 
 
Ats.: O iš kur aš sužinojau? 
 
Kl.: Aha. 
 
Ats.: O aš jums pasakysiu, iš kur aš sužinojau. Aš prie to žmogaus 
brolienės ant kambario buvau tarybiniais laikais. Tai bus 
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keturiasdešimt 
aštuntais metais. 
 
Kl.: Pas tą Šegždą? 
 
Ats.: Pas to Šegždos brolienę, ta našlė buvo boba. Kaip ji, kai užėjo 
rusas, ji pradėjo... Įskundė, kad taip ir taip yra, jis visą turtą 
suvežė prie tos brolienės, prie katros aš buvau ant kambario. 
 
Kl.: Kad išvarė visus. 
 
Ats.: Aha. Ta brolienė turėjo dvidešimt septynis hektarus žemės, jiems 
grėsė išvežimas, nubuožinimas. Aš ir sakau, aš sakau, aš paimu tau 
žemės, penkiolika hektarų žemės, tu dirbk, o man duok tik išsilaikymui 
su vaikais. Nes mano vyras buvo, kalėjime sėdėjo, vyras kalėjime. Už 
politiką mano vyras atsisėdo į kalėjimą, partizanams padėjo mano vyras, 
partizanams, mūsų lietuviams, lietuviams. Susišaudymas buvo, vyras 
papuolė ir... Jie prie to žmogaus buvo nuėję ten, apie jį... Prie 
kaimyno buvo partizano, jis nuėjęs buvo, tai susišaudymas buvo ir mano 
vyrą paėmė ir gavo aštuonis metus. Aš gavau bėgti iš ano krašto čia 
arčiau Nemakščių, persimečiau į antrą rajoną. Aš jums visą tiesą sakau. 
 
Kl.: Aš tikiu. 
 
Ats.: Nu, ir tą sykį aš ir sužinojau. Sakau, aš paimu penkiolika 
hektarų, tau palieku dvylika, tada jau tu nenubuožinta būsi, tavęs 
niekas neišvež, ir būtų buvę gerai, kad ne tas žydo turtas. Žydo turtą 
suvežė čia tasai Šegžda, prie katro buvo suvežtas žydo turtas. Tas 
Šegžda išbėgo į mišką, pasislėpė, o tasai, tas turtas - Šegždienė 
atkentėjo už tą turtą. Mes Šegždienę paslėpėm. Brolis tarnavo už berną, 
aš taip jau, jau, skaitosi, buvau, kad išlaikytų tą žemę kaip nariams. 
Ir tada mes su broliu padarėm slėptuvę ir jau su vaikais sukišom ten 
bobą. Ta boba paliko, musėt, Sibire ???, o mes "figa pad nosom", va, 
gavom. 
 
23:40 
 
Kl.: Jums tą viską Šegždienė papasakojo. 
 
Ats.: Šegždienė. Mes žinojom. Ateidavo tasai švogeris, tos Šegždienės 
vyro brolis ateidavo ir jisai viską, girdėjom, kaip šneka. Jie nuo mūsų 
neslėpė, ir mes viską girdėjom, kaip kad šneka ant jų, ką anie daro. 
Mes 
su broliu ir šnekam, čia, sakom, jau, vaikeli, papuolėm ir ne į kokią 
vietą. Dabar Šegždienė ant išvežino, sakom, ta boba nekalta, slėpėm ten 
bobą, kad ten bobą neišvežtų, vaikai du jos yra. Ji našlė buvo, vaikai 
du, tai ten mes bobą išlaikėm į Sibirą be rankų. O tas Šegžda... Gaudė, 
gaudė, paskui, vaikeli, jau jis pasislėpė kažin kur, išvažiavo į Upyną, 
į Bakačių ten tą rajoną, nu, ten. Ir jis kažin kur ten išbuvo, nežinau, 
ar dešimt metų. Paskui jau, kai dabar ta Lietuva užėjo, jis parėjo jau 
be sveikatos, vaikeli, ir turto nebeliko nieko. Šegždienę, kaip 
atvažiavo veštis Šegždienę, visą žydų turtą išvežė. Ir patalus, ir 
lektorius, ir Frenkelio darbą, odų didžiausius ritinius. Ar mes čia 
slėpsime tą žydų turtą? Mes su broliu nieko neslėpėm, mes sakom, čia 
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suvežė, tas ir tas žmogus suvežė, tai sakom, kad tik ta boba pasiliktų, 
ta boba, užteks jai, jos užteks. Ir jos išvežė daug, ir baldų išvežė, 
ir 
kokių lėkščių, kokių, vaikeli, išvežė indų, kokių visa ko. Baldų kokių, 
spintelių, vaikeli, sekcijų kokių išvežė. Ten, matyt, bagoti žydai 
buvo, 
kad jie suvežė visą turtą. Žydų turtą išvežė, vaikeli, ir išvežė 
stribą, 
o paskui dalijosi, ir mus visus už tą žydų turtą. Paduškos, kaip 
atsimenu, sušaudytos. Mįsliju, kodėl dabar tos paduškos sušaudytos, 
didelis ryšulys, o mes ten žinom žydų tas paduškas, patalus žydų. 
Matyt, 
ten kai šaudė, tai ir sušaudė jie tas paduškas. Tai, vaikeli, tas 
paduškas ir paskui vieną padušką kaip prapjovė, trūko forma. Mane 
pasivarė vežti ten turtą, į Nemakščius čia. 
 
25:52 
 
Kl.: Jus pavarė? 
 
Ats.: Stribą, aha. Stribų bobos kai susiėjo, tos sau plėšo padušką, to 
žydo, ta sau, vaikeli, stribo boba. 
 
Kl.: Ar čia prie vokiečių dar buvo, ar jau po karo? 
 
Ats.: Po karo, po karo, jau rusas buvo užėjęs, russas buvo užėjęs. Kad 
jau kad ten, ba, sako, stribai buvo, stribitėliai ten buvo. Nu, tai, 
vaikeli, bobos kaip paleido viena plunksna paduškas, kaip pradėjo 
muštis 
ir išėjo vėjais. Pakilo vėjas didžiausias, vėju ir išėjo tos plunksnos. 
Nu, ir matytumei, tai sakai, iš kur tu žinai, ot aš ir sužinojau iš kur 
viską. 
 
Kl.: O tie žydšaudžiai, ar jie mušdavosi dėl turto žydų? 
 
Ats.: Žydšaudžių čia nebuvo jau, kada taip buvo. 
 
Kl.: Prie vokiečių. 
 
Ats.: Mušdavos, mušdavos dėl žydų turto. 
 
Kl.: Ar matėt, kaip mušėsi? 
 
Ats.: Mačiau, kaip mušėsi, tikrai mačiau, Skaudvilėj mačiau. Ne čia 
mačiau, Skaudvilėj. Buvo po karo, jau užėjęs... ne, prie vokiečių, tai 
buvo musiet keturiasdešimt septinti metai, ne, keturiasdešimt musiet 
ketvirti metai, ketvirti, keturiasdešimt ketvirti metai. Mums pasakė, 
sako, dabar katrie sudeginti yra, padegė jas, skaitosi, sudegė tos 
trobos, atvažiuokit į Skaudvilę, dalysime žydų turtą, sušelpsime, su 
žydų turtu sušelpsime. Uošvis (?) ir sako, aš nei jokių turtų nenoriu, 
kai sudegė drabužėliai, užsilopysime, sako. Mama sako, nenoriu nieko, 
krauju aplaistyta, sako, laimės neatneš. Norėčiau tik, sako, Ušis ir 
sako, norėčiau vieno, jeigu būtų kokią žydelio briką, kad būtų kuom 
rūgių parvežti iš lauko, sako, daugiau nieko nenoriu. Ot ką, sako, 
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sukrypusiais tekiniais, kur silkes vežiodavau paruodi, sako, nors tokią 
gaučiau, kad, sako, galėčiau parsivežti. Taip ir buvo. Nuvažiavom, 
sustatė mus į eilę, kaip "v očeredj", kaip prie duonos, gauti duonos, 
sustatė visi, tau tas, tau tas. Dar užvežti žadėjo paduškas, aš sakau, 
papuniuk, neimk nei jokios paduškos. Mūsų sušaudytos paduškos, bet 
nesudegusios yra, užsilopys ir užteks, ir neėmėm nieko. O krūvos, 
priverstos krūvos ir, vaikeli, raščiuką, raščiuką užrašyti. 
 
28:19 
 
Kl.: Ir kas ten prikrauta buvo? 
 
Ats.: Krūvos. Tokia buvo, tokia stadala vienu žodžiu. Jūs gal žinot, 
kas 
tai yra stabala. Tokia daržinė didelė, kur suvažiuodavo arkliai su 
padvadom. Anksčiau, žinot, prie žydų būdavo prie restoranų, kad būdavo 
nakčia, kad įvažiuoti arkliams kur pernakvoti. Tai dabar krūvos, krūvos 
cedelių prikabinta po pavardžių. 
 
Kl.: Kas buvo po cegeliu parašyta? 
 
Ats.: Po cedeliu pavardės tų žydšaudžių, katrie šaudė tą krūvą, katrie 
šaudė tą. 
 
Kl.: Iš tų krūvų jau negalima buvo imti. 
 
Ats.: Tai dabar, skaitosi, iš tų krūvų mums ir dalino. Anie geresnius 
išsirinko iš tų krūvų jau, skaitosi, padegėliams. Jau tų vokiečių jau 
nustatyta taip, kad jau nukentėję jau nuo ugnies per karą, visiems 
dalinti. Mes nei vienas nieko. 
 
Kl.: ??? ??? 
 
Ats.: Kruvini, paduškos apkruvintos, kraujas kaip tekėjo. Matyt, gal 
klojosi su paduška ar kas, žinai, ir mes nieko neėmėm. Kiti ėmė tai 
padušką, tai kokį paltą ėmė, mes tai nieko neėmėm, ir mūsų šeimos 
nieko. 
Briką gavom, briką, dideli du tekiniai vat, ir mažesnis toks tekinis, 
visi tekiniai taip ėjo ir taip ėjo. Kad tik pavažiuotum kaip nors, may 
Dievas, ir mes tą briką parsivežėm, arklį atsivedę buvom iš namų, mums 
penkiolika kilometrų iš namų ateiti. 
 
Kl.: Gal žinot, kieno buvo ta brika? 
 
Ats.: Ką? 
 
Kl.: Ar žinot, kieno ta brika buvo? 
 
Ats.: Ne, nežinom ir nei šiandien nežinom. Nu, tai tokia stipri buvo. 
Pakraudavo vežimą didžiausią ir nesugriuvo ir dideli tie tekiniai ir va 
keista tokia brekiesnika buvo. Tai mums buvo gadynė, kad tik tą jau 
briką gavom, daugiau nieko. O kiti, paskui atėjo, užsigėrė ten, 
vaikeli, 
ant žydšaudžio. Vienos sako, čia mano, o tas sako, čia mano, kad jie 
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pasiuto muštis, aš mįslijau, kad išsišaudys. Išlakstė visi žmonės, 
katrie atėję buvo jau to turto, nei vienas nieko nebeėmė ir ten paliko 
besimušančius. 
 
30:21 
 
Kl.: Tai dėl kokio daikto jie susimušė? 
 
Ats.: Nu, tai dėl tų patalų, dėl tų paduškų, dėl tų visa ko. Matai, 
mažiuli, tai va, jeigu šiandien nei vienas nebeturi tų nieko, viskas 
vėjais išėjo, niekas nebeturi, ir tie žydšaudžiai. Nu, tai gal iš tų 
Šimaičių, kad dabar taip greitai pakilo, visi auskarais auksiniais, 
dantys auksiniai, žiedais apsikabinę, tai aš nemanau, kad taip biednai 
gyvena. Ten tėvai anų, kaip ir mes gyvenom taip biednai ir dabar ten 
taip vaikai. Mano vaikai yra, nei tų žiedų turi, aš nežinau, galą su 
galu vos suduriu. Ir vaikelius į mokslą leidžia, nei tų auskarų, nei tų 
nieko neturi. Nu, dabar žiūriu, kad žmonės kad taip greitai pakilo, iš 
kur taip greitai pakilo. Aš tik sau galvoju viena, ar tik nebus, 
rupūžė, 
iš tų žydų turto. 
 
Kl.: Ar jūs matydavot, kai žydus šaudė, kad nešiotųsi žydšaudžiai tuos 
auskarus? 
 
Ats.: Niekas nerodė, vyreli, niekas nerodė, slapčia. Tik vienas 
berniukas toks ėjo, tai žydšaudžio vaikas, to, kur sakiau, Skinderio. 
Sako, mama terbą prisipylus ir dantų auksinių, ir žiedų didžiausią, 
sako, terbą. Man, sako, davė, bet aš neėmiau. Tai kur dabar, sako, 
eisi, eisiu, susirasiu vietą kur nors, bet aš tik ne prie tėvų, nei 
čia. 
O taip niekas nerodė. 
 
Kl.: Kaip to Skinderio vaiko vardas buvo? 
 
Ats.: Nežinau. Vytautas, rodos, kad Vytautas, Vytautas. 
 
Kl.: Ir neėmė jisai, reiškia, šitą... 
 
Ats.: Ir šitą, ir mirė visi, ir nieko gero, ir nieko gero negavo iš tų 
žydų, štai neišėjo. Žmogaus gyvybę atėmė, o tą žmogaus turtą... Ir 
šiandien viskas praėjo pro pakaušį vat, vaikeli. 
 
Kl.: Koks likimas tų žydšaudžių buvo, sakykit? 
 
Ats.: Ką? 
 
Kl.: Koks likimas tų žydšaudžių buvo? 
 
Ats.: Žydšaudžių likimas buvo... Išmirė ir viskas. Susirgo priepuoliais 
daugiausia va tokie vat su širdim, daugiausia su širdim. Priepuolis... 
ir staiga arba džiovą gavo, džiovą gavo. Sako, prakeikimą užsitraukėt. 
Žydai, aš sakau, turbūt prakeikimo jums užsiundė. Džiovą gavo, kiti 
daugiausia džiovą gavo, pasirgo ir mirė, pasirgo ir mirė, va. 
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32:45 
 
Kl.: Apie tą papasakokit, man labai patiko, dar vat. Kol mes va ten 
sėdėjom, pasakojot tą, kur čia jūsų kaimynas mirė. 
 
Ats.: Aha. Kur tas Šimaitis, tas. 
 
Kl.: Nu, nu. Kaip jo vardas buvo? 
 
Ats.: Vacius. Kur sakiau, kur sakė, smaugė žydai. 
 
Kl.: Tai jūs gi matėt, kaip jisai mirė? 
 
Ats.: Nu, kaip mirė, aš nemačiau, bet lankyti aš jo tai buvau. 
 
Kl.: Nu, ką jūs pamatėt, kai jūs lankėt? 
 
Ats.: Nu ką, va tokia istorija. Prakaitas eina kaip vanduo lašais, va 
taip visas lašais, kaip vanduo eina prakaitas jam, visas šlapias ir vėl 
blaškosi. Šaukia, žydai, žydai mane apstoję, gelbėkit, mane žydai 
apstoję, jau smaugia žydai. Tik žydai ir žydai, aš jums nemeluoju. Su 
jo 
pusesere, dar ta puseserė gyva tebėra jo, buvo jo lankyti. Vis šaukė 
žydai, žydai, jam vaidenosi žydai prieš mirtį, jūs matot, kas yra. 
Baisūs, baisūs reikalai. 
 
33:55 
 
Kl.: Nu, o kiti žydšaudžiai kaip galą gavo? Tai jūs dabar pasakojat 
apie 
tą, kur... 
 
Ats.: Nu, kiti. tai aš nežinau. 
 
Kl.: Ponia, o dabar va tie trys, kur su juoda volga atvažiavo, jūs 
pasakojot, kur buvo Viduklės sėklų stoty. Ar jūs jų vardus žinot, 
pavardes? 
 
Ats.: Ar tų žydų? 
 
Kl.: Tų trijų. 
 
Ats.: Nežinau, mažiuli, nežinau, kad ir pasakojo, kad aš tų žydų... Kad 
čia prie mūsų daugiausia... Tų pavardžių, niekas tų neminavodavo. Buvo 
žydas Juoškis, Juoškienė, Mauškis, Mauškienė, vardais. Ir moteris 
vadindavo vyrų vardais. Mauškis, ateina Mauškis, vėl Mauškienė, sako, 
atėjo, kad tų pavardžių mes ne... Aš tik vieną žinau, gerai žinau 
Ligmanas, pavardę žinau ir Jankickio pavardę žinau, Jankickį kitą. O 
gal 
vardas buvo Jankickis, Jankickiu vadindavo. Kaip žydų ta mada buvo, aš 
nežinau, jūs tai gal ir geriau žinosit. Mūsų tai ir vadina vardu Zofija 
ar ten Petronėlė, ar ten Bronislava, po vyro pavarde vadinasi moteris. 
O 
žydą kaip jie vadina? Ar po vyro vardu vadinasi jie tenai ar kaip. 
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Kl.: Vardais vadinasi. 
 
Ats.: Nu, va taip, čia daugiausiai taip ir būdavo. 
 
Kl.: Biškį pertrauką padarykim. 
 
Ats.: Juoškienė, Juoškis. Juoškienė. 
 
35:05 
 
P E R T R A U K A 
 
Kl.: Nu, o ką vat dar jums Klapatauskis pasakojo, pusbrolis jūsų, apie 
tas žudynes? Ar pasakojo, kaip vaikus žudė? 
 
Ats.: Tai vat, kai papasakojau, dabar viską aš jums papasakojau, kaip 
man pasakojo. 
 
Kl.: O vaikus jisai matė, kaip žudė? 
 
Ats.: Ką? 
 
Kl.: Kaip vaikus ten žudė? 
 
Ats.: Nu, tai matė, jis viską matė. Nu, kaip išsivarė kasti žmogų 
dabar, 
ar girdi, šaudo į žmones. Atvežė mašina, išlaipino, žydšaudžiai 
apstoję. 
Vieną partiją šaudė vokiečiai, antrą partiją šaudė lietuviai, nu. Ir 
dabar kai iššaudė. Stovi, vokiečiai atsistojo, o tu turi kasti, 
prikasti. Prikasė, prikasė, biškį primetė žemės, antrą partiją varo ant 
viršaus to . Nu, tai kaip nematys, jis viską matė. 
 
1:27 
 
Kl.: Ant žemių varė. 
 
Ats.: Nu, jis žemes kasė. 
 
Kl.: O kaip šaudydavo, jisai pasakojo? Ar šaudė nuo duobės krašto, ar 
liepdavo į duobę sulipti? 
 
Ats.: Ne, ne, ant duobės kranto, ant duobės kranto. Sako, kai kaurie, 
katra gražesnį rūbą turi apsivilkusi, tas mergaites liepdavo ir dar tą 
rūbą nusivilkti, va. 
 
Kl.: O jeigu paprastesnis rūbas, tai jau... 
 
Ats.: Tai jau. Kur paprastesnis, tai su tuo rūbu, o kur gražesnis, dar 
ir tą rūbą nusivilkti liepė. 
 
Kl.: O kaip vaikus? 
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Ats.: Sako, va viena žydikė nusirengė, nusirengė, sako, sau. Mokytoja 
čia jinai dirba ar Nemakščiuose ar kur čia, mokytoja. Sako, nusirengė, 
pametė, sako, ant rankos metė žydšaudžiui, nešk, sako, savo žmonai, 
žinau, juk tu mane šaudysi, va. Taip, sako, šaltai, šaltai tą, nu, ir 
ėjo ant mirties. Vaikeliai įsikibę į sijonus verkia, niekas 
nesigailėjo. 
 
Kl.: O tuos vaikus šaudė, ar... 
 
Ats.: Šaudė, vaikus šaudė. Kur mažulėlis koksai, dviejų mėnesių, už 
kojų 
įnešė į mašinas, į duobę metė ir viskas, kaip mėsgalius kokius. 
 
Kl.: Ir vokiečiai taip darė? 
 
Ats.: Vokiečiai, vokiečiai, sako, nesiskaitė. Girti, spiritą duodavo, 
išgerdavo, sakė, girti. 
 
Kl.: O vokiečiai irgi buvo girti? 
 
Ats.: Vokiečiai negirti, bet lietuviams, sako, duodavo lietuviams. 
Duodavo spiritą, apgirdavo, apspangę. 
 
Kl.: Tai tuos vaikus mušdavo vokiečiai į mašinos ašį? 
 
Ats.: Nu. 
 
Kl.: O šitie... 
 
Ats.: Jeigu koks mažulėlis vaikas, nu, ką tik gimęs buvo, keli 
mėnesiai, 
niekas jo n ešaudydavo. Už kojų... 
 
Kl.: ??? mušdavo. 
 
Ats.: Nešė iš mašinos ir į duobę metė, man taip pusbrolis pasakojo. Aš 
tai nemačiau, aš ten nebuvau taip. Kad aš būčiau, jie mane būtų pačią 
sušaudę. Aš tai ne... Ir getas mįslijo, kad sušaudys. Dabar sako, 
šaudo, 
šaudo, mes kasam, kasam, dabar, sako, žiūrim, ar neteks mums patiems 
čia 
atsigulti, va. Sako, kaip anie nuvažiavo, sako, dar bijom, dar kasam, 
kad ir jau baigėm kasti, sako. Jau anie mato, kad jau mes baigiam 
kasti, 
tai anie jau nuvažiavo dainuodami, sako. Kaip nuvažiavo, sako, 
atsisėskim biškį parūkyti ir sako, pradėjo žemė va kilnotis, kas čia 
dabar bus, sako. 
 
3:44 
 
Kl.: Ponia, o vat šituos vaikelius kaip mušė, už kojelių paėmę nešė, 
tai 
ar muš lietuviai žydšaudžiai, ar vokiečiai? 
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Ats.: Vokiečiai, vokiečiai. 
 
Kl.: O lietuviai? 
 
Ats.: Vokiečiai. Ne, ne, sakė, lietuviai vaikų nemušė, nešaudė, sakė, 
kad vokiečiai, vat. 
 
Kl.: O ką lietuviai darė? 
 
Ats.: Lietuviai šaudė suaugusius, kur jau didelis vaikas, kokį dešimt, 
dvylika metų. O kur mažiuliai, sakė, griebdavo tuojau ir nešė į 
mašinas, 
į duobę mesdavo gyvus. Baisus reikalas. 
 
Kl.: Nu, o dabar ponia... 
 
Ats.: Bet jūs žiūrėkite, kaip, sako, stebuklas, Dievas stebuklus darė. 
Vis tiek visi neišnyko, vis tiek išbėgo. Dar kaip ant dratų išlindo ir 
šunimis apstatyta tais vilkiniais buvo, kad niekas neišeitų, o vis tiek 
išlindo, o vis tiek dar išėjo. Dar rado žmonių gerų iš širdies, kad 
priglaudė, kad padėjo išlįsti tau ten, viską. Dar vis tiek dar Dievas 
davė nors dėl paminklo, nors dėl... Ar girdi, kad liudininkas būtų. Juk 
žiūrėk, kartais lėktuvas skrenda, nukrinta, sudūžta, vis tiek katras 
vienas žmogus lieka kaipo liudininkas. Ir čia, mįsliju sau, taip Dievas 
davė, kad dar paliko jau tokių, ar girdi, dar jaunų moteriškų paliko. 
Dar tos gal ras kam papasakoti, kaip kas buvo. Aš kaip norėjau, kad tie 
žydukai išliktų, kur aš laikiau žyduką, kad jis papasakotų visą 
istoriją 
savo, ką jis matė, ką jis pergyveno, kaip viskas iš pradžių vyko. Čia 
jis man būtų viską, čia dar būtų šiandien jums viską papasakojęs. 
 
5:26 
 
Kl.: Ponia, bet tai jūs papasakokit. Dabar tas, ką jūs papasakojot, 
pasiliks istorijoje. 
 
Ats.: Dieve, aš kaip... 
 
Kl.: Ponia, o jūs pati ar matėt žudynes? 
 
Ats.: Ar pačias tas žudynes? 
 
Kl.: Jo. 
 
Ats.: Aš nemačiau pačias tas žudynes. Aš tik mačiau... Aš nemačius, 
nemačiau. Aš mačiau Batakių miške, kaip ėjom to... mes, vaikeli, 
uogauti. Su savo drauge nuvažiavom uogauti, vaikeli, ir mes... Nuo 
Skaudvilės mes pėsčios ėjom. Ten labai daug mėlynių būdavo tam miške. 
Ir 
mes norėjom tų mėlynių prisirinkti, o mes nežinojom, kad šaudys žydus. 
Niekas nežinojo, niekas nesakė, o mįslijat, kad būtų pasakę, kad slapta 
ten viską darė. Nu, ir, vaikeli, pavakarys pradėjo jau tas, pamatėm, 
kad 
kas šneka, kas ten dabar šneka. Pamatėm, kad jau atveža žmonių, 
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klyksmas, šauksmas. Mes čia į tokį krūmą įlindom, nei tų uogų daug 
neprisirinkom. Tik mes bijojom, kad mūsų nepamatytų, būtų sakę, kad mes 
sekam, už šnipus būtų paskaitę. Ir mes kai parėjom namo, jau buvo 
sutemę, gryna tamsa buvo. 
 
Kl.: Tai jūs prabuvot per visą tą ??? 
 
Ats.: Visą laiką buvom. Ir mes matėm, kad... Vaikeli, kas ten darėsi. 
Baisus reginys, baisus reginys. 
 
6:38 
 
Kl.: Iš kokio atstumo jūs matėt? 
 
Ats.: Nu, mes matėm apie du šimtus metrų, tokį atstumą galėjom būti, 
apie du šimtus metrų. Anei arčiau, anei toliau. Į tokį krūmą įlindom, 
vaikeli, ten tokie šabakštynas, vaikeli, sau, su subraižytom kojom 
parėjom vakare. Einam ir nežinom pačios, ar kojos mūsų valdo, ar 
nevaldo. Neduok Dieve... 
 
Kl.: Prie jūsų ten vyko tas šaudymas. 
 
Ats.: Tai mes matėm, kaip ten šaudė. Mes turim tų Skaudvilės visų žydų, 
kaip šaudė. Tų lietuvių, ten dedaug lietuvių, ten daugiau vokiečių 
buvo. 
Gal kokį dešimt, gal kokį dvylika vokiečių buvo, o tų lietuvių ten 
nedaug, ten tą sykį buvo. 
 
Kl.: Kiek lietuvių buvo? 
 
Ats.: Lietuvių gal kokie šeši, gal kokie penki buvo, bet kad iš tos 
Skaudvilės važiuodavo dar kitur šaudyti tie patys, nevietiniai. Dabar, 
pavyzdžiui, aš Nemakščiuose ir šaudžiau, ir viskas. Ne, jau tu turi dar 
kur kitur, važiuosim ir šaudysim dar ir kitur, dar tu turi važiuoti ir 
šaudyti. Dar ir kitur jie važiuodavo ir šaudė. Anų tiek daug nebuvo, tų 
žydšaudžių. Tik yra pasakyta, kad visa Lietuva šaudė, ne visa Lietuva 
apšaudė. Rinktiniai šaudė, katrie tarnavo milicijoj, katrie kokiais ten 
taip sau, kur šuniukais ten ėjo ir dirbo, tie ten šaudė. O taip iš 
ūkininkų nei vienas nėjo šaudyti žydų. 
 
Kl.: Ponia, tai kad dabar jau niekas ir nesako, kad visą Lietuvą šaudė, 
visi gi žino. Buvo ir gerų žmonių, kurie... 
 
Ats.: Baisu klausytis. 
 
Kl.: Ponia, o sakykit ten, kur Batakiuose, tai ten iš kur tuos žydus 
šaudė, Batakiuose? 
 
Ats.: Iš Skaudvilės. Iš Skaudvilės vežė ir šaudė. 
 
Kl.: Ar čia buvo prieš tą Nemakščių šaudymą, ar po to? 
 
Ats.: Po to, po Nemakščių šaudymo. 
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Kl.: Kada tas buvo Batakiuose, kai jūs matėt? 
 
Ats.: Keturiasdešimt antrais metais, antrais metais, va. Jau buvo 
Nemakščiuose iššaudyti žydai, paskui Batakiuose šaudė žydus. Ne tą 
pačią 
savaitę, jau musiet buvo mėnuo išėjęs laiko. Nu, ir daugiau mes 
nebeėjom, nei ton pusėn nebe... Dabar, sakė, yra tenais irgi, sakė, 
paminklas pastatytas ir aptverta jau, sakė, viskas. 
 
9:00 
 
Kl.: Mėnesį po Nemakščių, reiškia, buvo. 
 
Ats.: Aha. Pirmiausia Nemakščiuose. Į Nemakščius kada vežė, man 
pasitaikė ateiti į vaistinę. Vaistinėj neradau vaistų, nuėjau prie tos 
Šarkės, savo tos, kur gyvenom kartu, žinai, tam Balčių dvare, ir ta 
suimta jau buvo. Paskui, vaikeli, tai jiems čia, dar laikė, dar 
nešaudė. 
Paskui jai atnešiau duonos, atnešiau sviesto, atnešiau pieno, tai dar 
perdaviau. Dar, vaikeli, perdaviau per tą, katras sargas yra. Toks 
geras 
žmogiukas, čia anuos dabojo, leido paduoti valgyti. 
 
Kl.: Kaip jo pavardė buvo? 
 
Ats.: Žylys Jonas. Tai, vaikeli, ir leido paduoti valgyti jiems, 
žydams, 
išleido pasivaikščioti, anuos išleisdavo. O kiti, vaikeli, tasai toks 
bjaurus buvo, Vaznys Stasius. Jis tai žydšaudis buvo. Neduok Dieve, 
neduok Dieve, buvom ant tokių kapų. 
 
Kl.: Kur buvo tie žydai uždaryti? 
 
Ats.: Ką? 
 
Kl.: Kur buvo tie žydai uždaryti? 
 
Ats.: Va ten... Čia tokia aptverta, daržinė čia tokia buvo didelė, čia 
už miesčiuko, čia. Nu, šalia miesto tokia didelė. Ot, ta boba kad 
ateitų, ta boba papasakotų jums smulkiai. Čia sudegė tie namai, dabar 
aš 
nebeatseku, aptverta buvo. Čia netoli stotis, kaip netoli stoties kaip 
yra, tai čia. Čia apie tą, maždaug tą pusę tokia buvo aptverta dratais. 
Ir šunys, vaikeli, vilkiniai šunys. Vokiečiai vaikščiodavo ir lietuviai 
vaikščiodavo. 
 
Kl.: Tai dabar, ponia, sakykit. Nu, kai matėt Batakiuose tas žudynes, 
tai vokiečių nepažinot, o lietuvius tuos pažinot? 
 
Ats.: Nedaug aš tų lietuvių tepažinau. Tą patį Skinderį pažinau Stasių, 
Vitauskį Vladą pažinau, pažinau Jokubauskiuką Bronių, kitų nepažinau. 
Dar trijų nepažinau. 
 
10:55 
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Kl.: O kiti buvo iš kitur? 
 
Ats.: Nu, gal ir iš ten pat. Juk aš visų tų Skaudvilės žmonių tai 
nepažįstu. 
 
Kl.: Kaip ten šaudė tuos žmones? Ar ten buvo ir vyrai, ar buvo ten 
moterys, vaikai? Kokia ten buvo? 
 
Ats.: Ir vyrų buvo, ir moterų. Daugiau moterų ir vaikų, o vyrų mažai 
tebuvo, bet buvo ir vyrų. Seniukai tokie buvo žydai, visus ten. Jaunimo 
labai daug, ir vyrų, jaunų vyrų buvo, ir moteriškų buvo. Daugiau 
moteriškų buvo negu vyrų. 
 
Kl.: Kaip juos šaudydavo? Ar apsirengusius, ar liepdavo nusirengti? 
 
Ats.: Apsirengusius, apsirengusius šaudė. Sustatydavo į eilę, ta-ta-ta 
tie nukrinta, tie nugaras atsuka. Į nugaras šovė, o ne į priekį, į 
nugaras ir taip virto ant kranto duobės. Ten suvirto, kitus sustatė, 
kitus šaudo. 
 
Kl.: Po kiek statydavo žmonių? 
 
Ats.: Nežinau, neatsimenu. Ten didelė eilė, vienas prie kito stovėjo, 
vienas prie kito, ne taip, kad jau kaip išskaičiuota. Prisiglaudę, 
prisiglaudę visi, verkia, kiti susikumpenę verkia, kiti cypia, kiti 
puola vienas kitam į glėbį, bučiuoja, kad atsisveikina paskutinį kartą. 
Mes iš to bailumo bijojom pakrutėti. Dabar čia šaudytų, ar tamsta, 
nebijotum, bijotum ir pakrutėti, nu. Ir mes, moteriškos, bijojom 
pakrutėti. Sakėm, daugiau neisime, niekur neisime. Nėjom, daugiau nėjom 
ir nėjom, parėjom, sutemus buvo sutemusi tamsa. Kur jūs buvot, jau mums 
ir strioko mama padavė, kur jūs buvot, kur jūs buvot. 
 
12:36 
 
Kl.: Tai tuos žydus atvežė su mašina. 
 
Ats.: Atvežė, nuo Skaudvilės atvežė. ne nuo Tauragės, bet nuo 
Skaudvilės 
atvežė. 
 
Kl.: Kiek ten mašinų buvo, jų? 
 
Ats.: Šešios mašinos buvo žydų. 
 
Kl.: Visos vienu metu atvažiavo. 
 
Ats.: Ne. 
 
Kl.: Ar vežiojo. 
 
Ats.: Taip vežiojo, viena parvažiavo. Šešias, vaikeli, mašinas mes tik 
matėm, kad... Gal kiek anksčiau sušaudyta buvo, tai mes nežinom. Gal ir 
daugiau, kai jau ten buvo sušaudyta, bet mes tai nežinom. Tik mes 
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paskui 
tiktai pamatėm, kaip jau kaip šaudo, šaudo, kas ten šaudo. Mes renkam 
uogas, renkam, artyn, artyn, šneka, kas čia šneka, sakom. Ana sako, tu 
klausyk, aš sakau, tu klausyk ten. 
 
Kl.: Tai jūs girdėjot, jau buvo prasidėjęs šaudymas? 
 
Ats.: Jo. Ir paskui pamatėm, kad, vaikeli, klyksmas, verksmas, šauksmas 
baisiausias. Lipk iš mašinos, kita nenori lipti, liepė lipti, va taip. 
Neduok Dieve, baisi diena, baisi diena. Man kad dabar reikėtų eiti 
mirti, aš šaltai jausčiaus, aš jausčiaus šaltai. Čia žmogaus 
charakteris 
toks yra, aš šaltai jausčiaus. Jau reikia, reikia mirti, mintimis ką 
prašyčiau, Viešpatie, atleisk man, Viešpatie, atleisk, jeigu gali man, 
ir viskas. O jauniems, tiktai nenoriu, Dieve, mirti. 
 
Kl.: Tai priešinosi jie. 
 
Ats.: Nieko. Ir sakau, dabar tiek daug žmonių ir ne vieną būtų nušovę 
ant duobės, ar taip galėjo rankos pasmaugti, kodėl nieko nesipriešino. 
Kaip avinėliai, kaip tos avelės šitaip va, prie Kristaus kad eina. Ir 
ten ėjo visi nulenkę galvas, biedni, ir viskas. Juk kodėl nesipriešino, 
galėjo rankom anuos visus išsmaugti, tokia minia žmonių. 
 
14:20 
 
Kl.: Ar šaukė jie, verkė ką nors? 
 
Ats.: Šaukė, verkė. 
 
Kl.: Ką jie sakė? 
 
Ats.: Žydiškai šneka, ką mes čia... Jau aš ne... Jie ten šnekasi tarp 
savęs, bučiuojasi, apsikabinę verkia, atsisveikina. Tik vaikai, "mama, 
mama", ir viskas. 
 
Kl.: O tie lietuviai žydšaudžiai ir vokiečiai, ar jie vienu kartu 
šaudė? 
 
Ats.: Ne. 
 
Kl.: Ar pasikeisdami? 
 
Ats.: Nepasikeisdami, pasikeisdami. Partiją žydų šauna, o vokiečiai, 
partiją žydų šauna lietuviai, partijom. Va, žmogeliau, va. 
 
Kl.: Nu, ir kaip viskas pasibaigė? 
 
Ats.: Nu, iššaudė, užkasė ir nuvažiavo. Tie, katrie kasė į kaimus nuėjo 
lopetas užsivertę. 
 
Kl.: Tai jūs dar buvot, kai kasė? 
 
Ats.: Ir ten... Matėm, kaip kasė ir matėm, kaip eina. Mes negalėjom 
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išeiti, bijojom, gulėjom pasislėpę, kol viskas, viskas nepasibaigė. Nu, 
ir tenai į kaimus sau čebatus užsivertę, kitas verkia, su kepure šunio 
šluosto veidą. Verkdami nuėjo katri, o tie važiavo ir nuvažiavo sau su 
mašinom tie, katrie šaudė. Paliko dar neužkastą duobę, ten reikia 
pabaigti kasti, o tie žydšaudžiai važiavo ir nuvažiavo. Jėzus, jau kaip 
mes drebėjom, kaip mes bijojom. Sakom, sukrutėsim, kad neateitų ant 
balsų, kad šuo nepajustų, kad šuo neateitų. Ir ten su šunimis buvo, kad 
niekas neišbėgtų. Šunis apstatę buvo, kad iš mašinų kaip išlips, kad 
niekas neišbėgtų. 
 
15:58 
 
Kl.: O tie, katrie šaudė, jie gėrė, girti buvo? 
 
Ats.: Girti, girti, visi girti, tok vokiečiai negirti, o taip va. Taip 
Nemakščiuose girti šaudė, taip čia girti šaudė. 
 
Kl.: Tai kur jie gėrė? Jie prie duobės gėrė? 
 
Ats.: Ne, anie atvažiavo jau girti, jau girti atvažiavo. Jie prie 
duobės 
negėrė. 
 
Kl.: Nu, tai dėkui tamsta, kad taip mums papasakojot daug. O sakykit, 
jūs... 
 
Ats.: Ponas, jūs padarykit... Aš noriu, kad žinotų pasaulis, turi 
žinoti 
tokias baisenybes, turi žinoti. Ir lietuvių turi žinoti, ir žydų 
žudynes 
turi žinoti, viską turi žinoti. Viską turi žinoti. Pasaulis turi 
žinoti, 
kad daugiau šito neįvyktų, kad daugiau šito nebūtų. Turi būti meilė, 
visi susikabinę, visi iš vieno gyventų žmonės. Kaip Dievas pasakė, 
mylėkite vienas kitą, žmonėms Dievas sakė, mylėkite vienas kitą. Ar 
žmonės myli vienas kitą? Tu turi, aš pavydžiu ir aš noriu, kad tu 
numirtumei, kad aš tavo turtu pasinaudočiau. Juk tokių yra žmonių, ar 
ne? 
 
Kl.: Ponia, tiktai jūs nebijokite. Ar jūs nebijot, kad jūs taip 
papasakojot viską? 
 
Ats.: Ar aš? Ar bijau, ar nebijau, aš tau sakau tiesą. Aš tik prašau 
jūsų, aš, kad aš šneku, aš žinau, čia yra politinis reikalas, yra. Tai 
dabar kas sužinotų, kad aš dabar čia jums šneku, aš iš kalėjimo 
neišlįsčiau. 
 
Kl.: Ar jūsų negąsdino kas nors, kad jūs prisimenat tokius dalykus, kad 
jūs pažįstat žydšaudžius? Ar jūsų negąsdino? 
 
Ats.: Nu, pradžioj gąsdino, dabar negąsdina. Aš labai meldžiuosi už 
šitokius. 
 
Kl.: Ar jus gąsdindavo pradžioj? 
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Ats.: Labai gąsdindavo pradžioj. 
 
Kl.: Kaip gąsdindavo? 
 
Ats.: Tai va tokie košmarai būdavo, man akyse rodydavosi viskas. Akyse 
rodydavosi, aš iš miego kildavau, viską. Vyras nutverdavo, kur tu dabar 
bėgi, jis naktį. Sakau, apsisapnavau. 
 
Kl.: Nu, ponia, mes prieš mėnesį buvom, tai kas po to buvo? 
 
Ats.: A, po to? A, po to, kas dabar buvo? A, po to man skambutis buvo: 
"užsičiaupk dantis, kad nebūtų tau taip, kaip žydams". 
 
Kl.: Ar vyras, ar moteris skambino? 
 
Ats.: Vyras, vyras. Aš supratau, kas čia. Ir ta moteris, žinai, aš 
neslėpiau. Sakau, atvažiavo žydai, sakau, pasakojau apie žydus, kaip 
šaudė, kur, sakau, kiek žydų buvo. Aš neslėpiau, matyt, kad sužinojo. 
Nu, ir va čia aš gyvenu tarp žydų šeimos, čia šeima žydų yra. Šaknys, 
žydų šaknys vienu žodžiu, tų, ne žydų - žydšaudžių šaknys, nu. Aš 
supratau, kame reikalas yra. 
 
18:39 
 
Kl.: Ką dar sakė? 
 
Ats.: Nu, nieko. Tiktai pasakė, Druktenienė, sakau, taip, Druktenienė, 
sako, jei nori gyventi, sako, užsičiaupk dantis, kad nebūtų tau taip, 
kaip žydams. 
 
Kl.: Ponia, mes niekam nesakysim, ką jūs pasakojot. 
 
Ats.: Aš pasakiau vaikams, sakau, vaikai, aš nebijau, sakau, aš noriu, 
kad istorija nepražūtų, sakau, kad nenueitų. Po kiek, gal šimtas metų 
praeis, gal daugiau, kad, sakau, nors vaikų vaikai kas sau žinotų, kad 
jo. Tikrai šitaip buvo. Čia ne pasaka, ne bobos pasaka, ne propaganda 
kokia, kad jog šitaip buvo, sakau. Čia negalim, sakau, kaltinti, mes 
negalim kaltinti nei žmonių, nei tautos. Mes turim kaltinti pačią 
viršūnę, Hitleris kalčiausias ir Stalinas buvo. Stalino nekenčiau 
didžiausiai, jūs tikėsite, netikėsite. Va, kai teroras kruvinas buvo 
prie Stalino, jie... Hitleris dar baisesnis buvo, dar baisesnis buvo. 
 
Kl.: Nu, bet ponia... 
 
Ats.: Stalinas trėmė, vežė, ale vis dar nemušė, dar nešaudė. Bet jau 
katras sušaudė kalėjimuose, gal to užsitarnavęs buvo, gal jis prieš 
tautą ėjo. Bet va Hitleris niekaip (?) prieš tautą. Tai žydelis, čia 
tokie Leiba buvo, Leiba, nieko, silkes vežiodavo, biedna šeima ir 
viskas. Nu, taip biednai gyveno, nu, vienu žodžiu biednai gyveno. 
Pusantro hektaro žemės valdė, žmogelis spakainas, ramus, banditas 
nebuvo. 
 
Kl.: Nu, bet, ponia, jūs man pasakykit tokį dalyką. Jeigu Hitleris ir 
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liepė žydus šaudyti, tai čia gi tie vietiniai žydšaudžiai, jie gi patys 
ėjo. Niekas jų nevertė. Žiūrėkit, Skinderis, ar jį būtų kaltinę? 
 
Ats.: Nereikėjo lietuviams kištis iš viso. Aš jums pasakysiu, neteikėjo 
lietuviams. Jeigu užėjo kokia valdžia, težudo jie patys. Nereikėjo mūsų 
tautai kišti nagų, nereikėjo lįsti, nereikėjo gyvybę žmonėms atimti. Aš 
didelei už tą, aš pati kalta, nereikia. Kodėl mano brolis nėjo, kodėl 
vieno mano brolio vaikai, šitie broliai nei tėvai, niekas nėjo? Kodėl 
yra giminė visa, nėjo, ir iš bagotų, ir nei vienas nėjo? Ir gyvena, ir 
tebegyvena. 
 
Kl.: Ir niekas nepražuvo. Ir tie žydšaudžiai, jie irgi nebūtų pražuvę, 
jeigu jie neitų. 
 
Ats.: Nebūtų pražuvę, nebūtų pražuvę. Gyveno, algas gavo didžiausias, 
geriausias. Juk ko jūs ėjot, ko sužvėrėjot žmonės dabar? 
 
Kl.: Ponia, o iš kur jūs žinot, kad Marcinkevičiai šaudė? 
 
Ats.: Kas ten, kas ten? Ar Marcinkevičio? 
 
Kl.: Jo. 
 
Ats.: Nu, kaip nežinosiu. Tai brolis, tas mano pusbrolis kasė duobes, 
tai juk žino, matė, kad šaudė. Kaip ne... Kaip nežinosiu. 
 
21:19 
 
Ats.: Jūs dar sakėt, kad jūs į vaistinę pas juos buvot nuėjus? 
 
Ats.: Kas ten? 
 
Kl.: Tą šaudymo dieną, ar ne? Ar jie buvo, vaistininkai va ta... 
 
Ats.: Vaistinė, vaistinė. Jau čia aš kaip ėjau į vaistinę, aš vaistinės 
neradau, jau išėję buvo žydų šaudyti, nu. Aš neradau nieko vaistinėje, 
jau buvo išėję žydų šaudyti. 
 
Kl.: Tai jums pasakė, kur jie išėjo? 
 
Ats.: Nu, Batakiuose. Man pasakė ta miesčiona, pasakė. 
 
Kl.: Ką pasakė? 
 
Ats.: Juk aš čia draugų tai aš turėjau. Jauna, ir tų kaimynų čia, 
šitaip 
va. Sako, Jėzus, Marija, šiandien žydus šaudo, šiandien, sako, žydus 
šaudo, šiandien baisi diena, baisi diena. Sako, o šauksmas, o klyksmas, 
aš apsisukau ir išėjau, va. Ir einant girdisi ta-ta-ta, jau netoli namų 
aš jau girdžiu, kad dar šaudo ta-ta-ta. Mama sako, vaikai, melskimės, 
melskimės, kad Dievas tik nesuronytų (?), kad tik katras dar išbėgtų 
gyvas, nu. Kaip aš nežinosiu, kas šaudė. Juk pusbrolis kasė, tai matė, 
kas šaudė. 
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22:28 
 
Kl.: Nu, tamsta dėkui labai. 
 
Ats.: Prašau, į sveikatą. 
 
Kl.: Ačiū labai. 
 
Ats.: Prašom, ponas. Tik prašau jūsų, būkit geri... 
 
Kl.: Ponia, ten mes turim... Yra archyvuose... Tai kaip tas buvo? 
 
Ats.: Va taip. Vokiečių laikai buvo. Dar žydų nešaudė, bet jau tais 
metais šaudė. Dar prieš šaudymą vokiečiai kareiviai gąsdino žydelkas, o 
jau vyrai žydai buvo suimti. Gąsdino žydelkas ir užlipdavo ant stogo, 
paimdavo šiaudų didelį kupstą, šiaudų padegdavo, mesdavo per kaminą į 
trobą, kad dūmai visi susieitų į trobą. Kad visi cypdami, šaukdami ir 
žydelkos su vaikais išbėgdavo laukan, kaiman. Paskui nuo to, vaikeli, 
dūmų, kaip čia visi išlėkė laukan, pilna troba dūmų, vokiečiai lipa ant 
žemės, juokais kvatoja, juokiasi iš anų. O anos cypia, šaukia, nežino 
kur dėtis, baisu. O trobas kaip kas... Kaip padegė trobas, trobas kaip 
padegė, vieną mačiau, kaip padegė, kaip tuos šiaudus kišo, o kitas 
trobas per karą sudegino. Kada karas ėjo, vokietį vijo tą sykį, kai 
vokietį vijo, visi Nemakščių žydai buvo palikę, visos trobos buvo. 
Atgal 
kai vokietis traukėsi, tą sykį didelei padegė miestelį, didelei 
bombardavo ir išdegino, visas žydų trobeles išdegino. Reta kuri yra 
palikusi, yra kuri palikusi, kur šalia ten yra dar du namukai, yra du. 
Paskui dar ten netoli stoties yra vienas namelis, čia ant kapų 
važiuojant vienas namelis. 
 
Kl.: Tai reiškia, kai ten sumetė, sumetė tuos šiaudus, tai tas namas ir 
sudegė? 
 
Ats.: Tas nesudegė, tas namas, bet dūmų, dūmų pilną prileidžia. Žinai, 
degantį per kaminą įmeta, kad dūmų prieitų, kad anas užtroškintų, tuos 
žydus iškankinti. Tai žydai, tos žydelkos su vaikais išbėgdavo laukan 
ir 
verkdavo, šaukdavo, puldavo viena prie kitos. 
 
Kl.: Paskiau kas būdavo su jais? 
 
Ats.: Nu, tai kas paskui būdavo. Tai į šitą namą kišdavo, tai jie į 
kitą 
namą, va taip gąsdindavo. Kaip su žvėrimis elgdavosi, kaip su žvėrimis. 
Tai ne lietuviai ten darė, vokiečiai kareiviai ten darė, va. 
 
24:55 
 
Kl.: Jau šitie žydšaudžiai ten nebuvo? 
 
Ats.: Ne, ne, žydšaudžių tada nebuvo. Tik žydšaudžiai atsirado, kada 
reikia šaudyti žydus. Va, tai kareiviai, vokiečiai kareiviai darė, 
viską 
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darė, žiaurūs buvo. 
 
Kl.: Tai jau paskui tos žydelkos jau į tuos namus nebegalėjo sugrįžti, 
kai išbėgdavo? 
 
Ats.: Nu, jau neidavo, neidavo. Eidavo prie kitų savo draugų ir į namus 
jau nebeeidavo, nebeeidavo. O tie klega, juokias susiėmę. Parėjusi namo 
pasakoju, kad taip ir taip daro. 
 
25:22 
 
Kl.: Dėkui tamstai. 
_ 
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