
RG-50. 473*0084 
Vytautas Rimgaila 
 
Ats.: Telefonas? 
 
Kl.: Aha. 
 
Ats.: 5-25-80. 
 
Kl.: Aha. 
 
Ats.: ???. Ji yra karininko duktė. 
 
Kl.: Taip. 
 
Ats.: Buvusi represuota. Yra iš Viekšnių. 
 
Kl.: Taip. 
 
Ats.: Jos tėvas... 
 
Kl.: Nu, va. Tai yra, jo. Tai dabar pone, Vytautai, prašysim pasakyti 
jūsų vardą, pavardę, kur ir kada jūs gimėt. Nu, ir apie šeimą 
papasakokit. 
 
Ats.: Nu, aš esu Vytautas Rimgaila. Esu gimęs Salantų miestely. 
Policijos tarnautojų šeimoje. Mano tėvukas buvo Nepriklausomybės kovų 
dalyvis, Klaipėdos krašto sukilimo dalyvis. Nu, ir yra žemaičių bajorų 
palikuonis. Tame skaičiuje ir aš esu. Nu, buvom mes šeimoje trys vaikai. 
Brolis jau yra miręs. Sesuo yra dabar serganti. Nu, mano tėvelis buvo 
dvidešimt šeštais... Dvidešimt devintais metais pasitraukė iš policijos 
tarnybos. 
 
Kl.: Kaip vardas buvo jūsų tėvelio? 
 
Ats.: Jonas. 
 
Kl.: Jonas? 
 
Ats.: Jonas Rimgaila. Taip ir užrašykit. Ir Klaipėdos krašto sukilimo 
dalyvis buvo. 
 
Kl.: Dvidešimt trečiais metais. 
 
Ats.: Taip. Nu, ir čia apsigyveno. Čia yra vat netoli Vaidelių kaimas. 
Čia dabar su kai... Ir čia jis taip vertėsi žemės ūkiu. Keturiasdešimt 
pirmų metų. birželio tryliktą dieną buvo suimtas enkavėdistų. Ir 
keturiasdešimt pirmų metų lapkričio šeštą dieną Solikamsko lagery 
sušaudytas. Ir dabar reabilituotas yra. Nu, mano mama irgi greitai mirė. 
Taip, kad teko našlaičio dalia, yra. Nu, man, kaip čia pasakyti, teko 
tarnauti prie vartų sovietų armijoj. Keturis metus. Statėm aerodromus. 
Nu, kaip tada vadinosi. Liūdnai pagarsėjo tas darbo bataljonas. Viską 
pirko... 
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Kl.: Statybos bataljonai šitie, ar ne? 
 
Ats.: Taip. Nu, ten buvo aerodromo statybos pulkas. Bet esmė nesiskyrė. 
Tas pats buvo. 
 
Kl.: Kokiuose kraštuose statėt ar tarnavot? 
 
Ats.: Teko Karaliaučiaus srity, Ukrainoj tarnauti. Ir čia netoli Maskvos 
yra. Prie Novgorodo taip yra. Čia prabėgo taip beveik penki metai. Nu, 
grįžau, mokiausi. Kadangi, matot, išsilavinimo dar neturėjau. Čia 
susipažinau su savo žmona būsimąja. Mano žmonos likimas irgi tragiškas. 
Buvo numatyta ištremti į Sibirą šeima visa buvo. Kadangi keturiasdešimt 
hektarų žemės turėjo. Bet padėjo geri žmonės. Pabėgo nuo tremties, 
slapstėsi. Nu, mes čia susipažinom. Tada ana ištekėjo už manęs. Pakeitė, 
ta jos pavardė pakito. Nu, ir dingo iš enkavėdistų akiračio. Nu, ir 
paskiau po Chruščiovo jau tuoj toks erzelynas nebuvo. Nu, turiu... 
Užauginom du vaikus. Duktė yra. Šiuo metu baigė Kauno medicinos 
universitetą. Tas... 
 
3:33 
 
Kl.: Universitetą. 
 
Ats.: Universitetą. Šiuo metu yra Šilalės rajono... Dirba vyr. gydytoja. 
Irgi turi du vaikus. Dar mano anūkas yra. Sūnus jaunesnis yra radijo 
inžinierius. Baigė Kauno politechnikos institutą. Ir gyvena Kaune. Nu, 
dabar du anūkai. Vienas anūkas antro kurso studentas yra Vytauto 
Didžiojo universiteto. Ir kita anūkė yra Kauno technologijos 
universiteto studentė. Nu, o aš tai, matot. Po armijos taip netikėtai 
tapau pedagogu, kaip tenai. Ir visas taip mano metas prabėgo dirbant 
mokyklose. 
 
Kl.: Ką dėstėt? 
 
Ats.: Dėsčiau... Iš pradžių buvau gamybinio mokymo... Profesinio... 
Gamybinio mokymo meistras. O paskiau perėjau į dėstytojus. Tai dėsčiau 
istoriją, geografiją, visuomeninius mokslus. Nu, ir buvau 
kraštotyrininkas. Ir paskui... Matot, kada Kretingoj dirbau, mano dar 
buvo įkurtas visuomeninis muziejus. Buvo garsus, yra. Kitaip sakant, 
nagrinėjau visą to karo eigą, kaip buvo. Trisdešimt devintieji, 
keturiasdešimtieji metai. Tai man stovi tai prieš akis. 
 
Kl.: Nu, o dabar vat iš vat keturiasdešimt pirmų metų to karo, gal ir 
vėliau. Reikia, kiek buvo vokiečių okupacija, vat. Kokie, kokie epizodai 
išlikę jums? 
 
Ats.: Nu, kada šitas... Kad bus karas po sovietinės okupacijos, buvo 
jaučiama. Nu, aš dar tada paauglys. Įsivaizduojat, trylikos, 
keturiolikos metų. 
 
Kl.: Kelintų jūs metų gimimo? 
 
Ats.: 1927 metais esu gimęs. Nu, bet buvo žmones kalbant. Tie trėmimai 
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vyko. Kad čia, bratka, baisūs įvykiai. Nu, ir... Kadangi čia gyvenau 
arti prie pat sienos. Kada ketvirtą valandą prasidėjo šaudymas, tai jau 
buvo aišku, kad prasidėjo karas. 
 
Kl.: Ir kur jūs buvot? Ar jūs buvot vat?.. 
 
Ats.: Kaime, kaime. Čia mes gyvenom tėvo ūkyje tam. Kur buvo gavęs. Ir į 
šitą mūsų kaimą... Dabar Vaitelių kaimas yra. Tai čia taip maždaug 
dešimtą valandą ryto jau šitų vokiečių. Nu, vokiečių kariuomenė. Nu, ne 
visai kariuomenė. Žvalgai, kaip sakant. Maždaug kuopos dydžiom, reiškia. 
 
Kl.: Motociklais ar kaip jie? Ar jie pėsti buvo? 
 
Ats.: Ne. 
 
Kl.: Pėsti buvo? 
 
Ats.: Pėsti buvo. Įžengė į kaimą. Nu, bet jie tenai elgėsi taip 
mandagiai. Nieko taip negalima sakyti ant jų. Nu, ir dabar štai čia 
prasidėjo. 
 
Kl.: O jūsų kaime žydų gyveno? 
 
Ats.: Ne, negyveno. Va, apie žydus. Ot, apie žydus tai dabar 
papasakosiu. Ir tarp kitko aš noriu priminti. Mano tėvukas irgi 
pasakojo. Gal čia mes nuklysim. Kada dalyvavo Nepriklausomybės kovose, 
jis dažnai prisimindavo. Toks žydas viršila Mozė Leitas. Ir jis žuvo. 
Jis dažnai prisimindavo. Aš... Dabar, matot, man sunku pasakyti. Bet jis 
man pasakė taip. Viršila Mozė Leitas. Ar jis Vilniuj palaidotas, aš 
nežinau. Bet jis buvo, mat, skaitomas kaip didvyris. Matot, 
Nepriklausomybės kovų dalyvis yra. Nu, o aš kada gyvenau, rodos, 
Jokubavo bažnytkaimis. Kaip mirusio pirmas pradėjo dirbti. Ten gyveno. 
Yra šešios žydų šeimos. Aš galbūt pavardėm išvardinsiu. Kaip jie vadino, 
čia tiksliai, gal netiksliai. Bet vadino taip. Buvo Abraomas, vadino. 
Jis gyveno su savo seseria. Nevedusi buvo. Jis turėjo krautuvėlę tokią. 
Antras buvo Pjenkelis. Nu, Jankeliu vadindavom jį. Nu, jis toks smulkus 
prekybininkas, kaip tada buvo. Jankelis buvo. Nu, jis paskui... Paskui 
jo žmona mirė. Jis buvo našlys, yra. Ir buvo sekantis toks žydelis, yra. 
Buvo Mendelis, va. Mendeliu vadinom. Tas buvo labai senas, jau žydas 
šitas. Ligotas, keturiasdešimt pirmais metais paralyžiuotas. Kojos 
prikaustytos prie lovos. Ir pusiau kurčia jo žmona, Fara vadindavo. Dar 
tas už mane buvo... Paskui buvo Judkis. Nu, Judkiu vadinom. Mat, žinot, 
kada žemaitis, žemaitiškas vardas. Ką čia dabar. Judkis tai buvo su savo 
žmona. Jis ten turėjo truputį žemės. Matot, jis laikydavo tris karves. 
Tiekdavo pieną tą košerinį. Kaip vadino tenais mūsų pieninė. Ir buvo 
sekantis tas žydas. Aš nebepamenu, ar Zorinas, ar kaip ten jo pavardė. 
Turėjo du sūnus. Du vaikus tokius mano amžiaus. Tai vieną Leipkiu mes jį 
vadinom. Bet antro vardo aš nebepamenu. Nu, tai turbūt, kad mūsų amžiaus 
buvo. Nu, ir trečias buvo šitas žydelių šeimos, buvo Leipkai. Leipkis. 
Leipkis, jį vadinom. Tai jis su žmona. Tai jis turėjo tris dukras. Dukra 
buvo tada dar maža. Kokių septynių, aštuonių metų. Ir du berniukai 
trijų, keturių metų, buvo. Nu, vat. Nu, mano tėvas su tais... Nu, jo 
bendrai draugiški santykiai buvo su tom žydų šeimom. Jie, matot, kada 
eidavo ten duonos ir "ant bargo", kaip sakant, skolon paimdavo, duodavo. 
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O mano tėvukas, kadangi buvo, matot, policijos tarnautojas. Šiek tiek 
raštingas. Jis keturias klases buvo baigęs. Jis buvo toks kaip kaimo 
advokatas. Pats visų prašymus rašydavo. Kadangi eiti pas šitą, pas 
advokatą, brangiai kainuodavo tada. Tai jis jiems, nu, įvairius laiškus 
ten. Ir žydeliams jų prašymus parašydavo. Kartais būdavo teismo bylose. 
Padiktuodavo, kaip reikia kalbėti, kaip laikytis, kaip ir... Tai vat 
šituos žydelius paminėjo. Jų likimas, aš nežinau, yra koks. Visi šitie 
penki, tie penki mano paminėti žydų šeimos. Kaip tik prasidėjo karas, tą 
rytą pasitraukė. Ir koks jų likimas, nežinomas. Niekas po karo 
neatsiliepė. Buvo likęs tas tiktai žydelis. Tas Mendelis su savo žmona, 
kuri prikaustyta. Matyt, negalėjo į kelionę imti. Ir vat, klastinga 
istorija. Ten aš nežinau, kas buvo. Kas parašė prašymą vokiečių 
okupacijos valdžiai. Su tokiu... Man mama pasakojo, kad šitam... Žydelių 
šeimai leistų čia, kitaip sakant, savo gyvenimo saulėlydį... Numirti. 
Kadangi jie yra čia gimę, čia yra užaugę. Po šitu prašymu buvo 
pasirašius ir mano mama. Kas dabar tą prašymą rašė, aš nebegaliu 
pasakyti. Nu, bet atsirado svolačius vienas. Matot, kaip viskas yra. Nu, 
aš nežinau, ar trečią ar ketvirtą karo dieną. Kad tą žydelių šeimą 
dvikinkiu vežimu... Nu, sunkvežimių gal nelikę buvo. Ten tas religinius 
tokius torus užsidėjęs. "Vat, - sako, - išvešim jus ten, - sako, - į 
Kretingą, vienoj vietoj bus". Sako: "jums geriau bus". Nu, tada kietai 
nebuvo kalbama. Tai buvo žodis į žodį. Bet tai buvo įžūlus menas. 
Vadinasi, tragiškas likimas. Kretingoj žuvo. 
 
10:36 
 
Kl.: Tai į trečią, ketvirtą dieną, reiškia. O tai tas prašymas turėjo 
būti dar anksčiau parašytas? 
 
Ats.: Nu, tai jis buvo. Aš dabar nebepamenu. Nu, gal tenai keturios ar 
penkios... Prašymas buvo parašytas iš karto. 
 
Kl.: Iš karto, reiškia. 
 
Ats.: Jie, matot, žinojo, kad Kretingoj baisūs dalykai dedasi. Kas 
dedasi Gargžduose? Tai mes pusę kelio... Žinojom tada viską. Nu, dabar 
reikia pasakyti apie... 
 
Kl.: Kiek ten parašų buvo, ar nežinot? 
 
Ats.: Aš nežinau. Mama sakė. Sako: "ir aš pasirašiau po prašymu". Nu, aš 
buvau vaikas, ką ten imsi. Daugelį taip tų pavardžių nebeprisimenu. 
Gyvenančių ir Gargžduose, ir Kretingoj. Daugelį tų, taip iš matymo tuos 
žydelius pažintum. Kadangi, matote, jie... Jie būdavo pirkliai. 
Atvažiuodavo į kaimą. Nu, tenai supirkinėdavo gyvulius, yra. Makulatūrą 
supirkinėdavo. Taip ir... Ir dar buvo... Koks buvo pasitikėjimas žmonių! 
Kai jis atvažiuoja į kaimą vežimą pasikrauti su savo tomis prekėmis. Nu, 
ką tenai va veža. Nu, kartais ??? ateina. Nueina, iš jo vežimo paima. 
Nu, ten kiaušinių ar ką atneša. Ir jokių konfliktų nebūdavo. Nu, o dabar 
pradėkim apie tragiškus įvykius. Kuriuose esu liudininkas. Kur Kretingoj 
mačiau. Tai šitą... Buvo turbūt tas... Aha, tai buvo turbūt dar prieš 
gaisrą tos Kretingos. Aš dabar nepasakysiu, kokią dieną. Kadangi mano 
mama augino braškes, uogas. Nu, žinot, kaip karo (?) pirmos dienos. 
Kaimo vaikas (?) visur įdomu, kas čia, o kaip. Tai veždavo parduoti. 
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Kretingoj brangiau mokėjo. Kretingoj buvo ten dabar tas... Nu, aptverta 
geležine tvora aikštė tokia. Dabar tos tenai nėra. Ten buvo 
Nepriklausomybės paminklas. 
 
Kl.: Čia priešais paštą dabartinį turbūt. 
 
Ats.: Taip. Maždaug vat. Nepriklausomybės paminklas... Kur dabar 
pastatytas Nepriklausomybės paminklas, tris metus vietoj yra. Jis buvo 
čia, arčiau yra. Nu, ir tenai buvo tokia geležinė ta tvora... Tarpas 
yra. Nu, medžiai augo tenai. yra. Ir vat, tenai buvo žydų tautybės 
moterys, vaikai suvaryti į šitą aptvarą. 
 
12:54 
 
Kl.: Kokią čia dieną tas buvo? 
 
Ats.: Nu, tai vat aš dabar... Man sunku pasakyti. Čia ar buvo ar antrą, 
ar trečią karo, ar ketvirtą karo dieną. 
 
Kl.: Bet tai pirmą karo savaitę, reiškia, buvo? 
 
Ats.: Taip, taip. Čia viskas pirmą savaitę, jo. Aš tik galiu suklysti. 
Matot, ir gaisras kaip buvo. Gaisras. Irgi prisimenu tą gaisrą. Matot, 
buvo ta padegta sinagoga. Nors sakė, girdi, kad padegta sinagoga buvo 
todėl, kad tenai pasislėpęs žydų rabinas. Nu, tenai buvo ar ne... Nu, 
tenai, matot, toks buvo šitas savivaliavimas. Ir dabar labai baisus 
vaizdas yra. Moterys yra. Nu, turbūt karšta. Turbūt apie dvidešimt 
penki, apie dvidešimt aštuoni laipsniai karščio. Bendrai ta vasara 
karšta yra. Žmonės ant saulės yra, suprantat. Prašo vandens kitam 
paduoti. Neleidžia nieko prieiti. Nu, ir paskui... Ir tenai buvo iš 
lietuvių, matyt. Tenai keletas suimtų yra. Tai vat. Vienas prašo kunigo. 
Tai tas vienas atėjęs. Nu, ten buvo... Ir civilių maišėsi keletas. Bet 
ten buvo šitie, vokiečių kareiviai ten. 
 
Kl.: Vokiečiai ten buvo. 
 
Ats.: Taip. Vokiečių kareiviai. Bet buvo ir civilių tarp tų ten nemažai. 
Tai sako tas: "gyvenot, jums Dievo nereikėjo, o dabar jums reikia prieš 
smertį Dievo". Matot, taip pasityčiodamas. 
 
14:13 
 
Kl.: Iš tų civilių, reiškia, jo? 
 
Ats.: Taip, taip. Kažkas taip pasakė. 
 
Kl.: O tie civiliai buvo kaip nors pažymėti? Turėjo kokius nors 
raiščius, ženklus? 
 
Ats.: Nebuvo. Ne, nebuvo. Nebuvo civiliai pažymėti. O kad tenai žydų 
tautybės tos moterys buvo. Nu, ten viena, kita ten turėjo, bet aš... 
Matot, aš dabar... Ar visos turėjo ten tuos ženklus, tas žvaigždes 
prisisegę, aš nebepamenu. 
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Kl.: O civiliai ginkluoti buvo? 
 
Ats.: Ginkluoti buvo. Ginkluoti. Nu, nedaug tų civilių. Pagrindinai 
vokiečiai buvo. Ir dabar kas charakteringa. Aš bijau supainioti, ar... 
Ar kitą dieną buvo. Matot, kad braškes reikia kiekvieną dieną vežti. 
Buvo surinkti visų dokumentai. Nu, ten pasus kur turėjo, ką tenai 
turėjo. Tai netoli ten tos tvoros. Ten maždaug kur dabar tas paminklas, 
toj vietoj yra. Atima iš karto. Ar ten nuotraukos ar kas ten buvo. 
Sumetė į krūvas. Krūva tebėra. Ir padegė vokiečiai. Kad čia niekam 
nereikalingi yra. 
 
Kl.: Ir dokumentus, ir nuotraukas, reiškia, viską, jo? 
 
Ats.: Taip. Taip ten buvo. Matot, ką ten žmonės turi. Tarkim, pas šitą 
mačiau, kad ten paduška vaikiška. 
 
Kl.: Tai jūs vieną dieną su braškėm, reiškia, atėjot, ar ne. Reiškia, 
matėt, kaip surinko dokumentus. 
 
Ats.: Nu, kiekvieną dieną važiuodavom su braškėm. Taigi, matot, uogas 
kada turi, tada reikėdavo vežti, vadinasi. Nu, šiurpus tas vaizdas buvo. 
Nu, tenai žmonės kiti tada iš gatvės... Ką ten gali, ką gali išmesti tuo 
momentu? Ar duonos numetė jie, ar ką, tai šito nemačiau. Bet taip yra. 
Nieko prileisti prie jų, neleido prieiti. 
 
Kl.: Tai jie ten per naktį buvo, ar ne? 
 
Ats.: Nu, ar buvo per naktį, man dabar sunku pasakyti. Man sunku 
prisiminti. 
 
Kl.: Bet dvi dienas skirtingas trėmimas buvo ten? 
 
Ats.: Taip. Aš šitas mačiau. Nu, bet sakė paskui, kad, matot, varė juos 
į žydų kapines vieną partiją. O paskui į Kvecių miškelį, ten šaudė. Bet 
aš šito nemačiau. Bet aš mačiau štai kokį vieną charakteringą vaizdą. 
Ten, kur dabar tas yra tvenkinys, ten turbūt žinot. Tvenkinys ir yra 
tiltas. Už tvenkinio ten upelis yra. 
 
16:16 
 
Kl.: Ten ta elektrinė tokia sena buvo. 
 
Ats.: Taip, taip. Ir už tos upelis teka ir... Nu, mes dar vaikai kaip 
buvom, tai tenai buvo tas ginklų sandėlis. Ten stovėjo toksai... Žinai, 
mums, vaikams, įdomu. Ką ten rasi. Bet ten priešais sudegę viskas buvo. 
Ir einam. Matom, sako: "šaudo žydus". Eina žmonės. Nu, kas nors, būrys 
vaikų. Ten iš miesto nepažįstami nudūmėm tenai. Ir mes nuėjom iki to 
tiltelio tenai. Kur eina šita siena. Bet toliau jau nebeleido. O 
nebeleido turbūt todėl, kad sakė, lygtai, kad tenai per susigrūdimą 
kelios moterys apalpo. Ir ką pamačiau. Ten buvo nuo to... To tenais 
tiltelio. Nu, maždaug kiek tenai, kokia trisdešimt, keturiasdešimt 
metrų. Ten dabar garažai stovi. Iškasta duobė. Nu, matosi ten. Vieno 
žmogaus galva kad taip buvo. Jis taip gulėjo ant krašto. Tiktai tą galvą 
matėm. Bet toj duobėj dar kokie trys, keturi lavonai galėjo būti. Tai 
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pagal tą sprendžiu. Ir vaikščiojo vienas. Ir atsiraitęs rankovęs. Su 
baltiniais, su šautuvu, yra. Ir aplinkui moteris vaikščiojo. Ir jis 
labai drąsiem nedaleido prieiti. Bet kiek mes ten nuėjom. Mes, žinokit, 
nuslinkom. Nu, nedaleido, nedaleido prieiti. 
 
Kl.: Tai su baltiniais buvo, tai buvo civilis, reiškia. 
 
Ats.: Civilis, civilis. Kas jis buvo? Nu, vokiškai kalbėjo. Kas buvo? Ir 
dabar, kad nebeleido... Ir dabar... Nu, nebeleidžia, nebeleidžia. Bet 
žmonės rinkosi. Vis tiek, yra. Susirinko masė tų žmonių. 
 
Kl.: Kiek jau buvo galima prieiti, reiškia. 
 
Ats.: Susirinko masė žmonių. Ir dabar va, tenai nuo trijų. Tenai kokį 
dvidešimt, trisdešimt minučių pastovėjom. Ir dabar vokiečių kareivis 
vienas varė du žydus. Aš tuos žydus iš matymo pažinau. Jie buvo pirkliai 
gyvuliais. Nu, supirkinėdavo gyvulius. Kaime kai atvažiuodavo, tai iš 
matymo pažinojau. 
 
Kl.: Kretingoj ar... 
 
Ats.: Kretingoj. Kretingoj buvo. Ir tas jų namas dabar kurioj vietoj 
stovėjo, aš žinau. Aš atsimenu, turėjo ir tokį tvartą. Tenai supirkdavo 
tas karves. Matot, jis ten... Pirklys jis buvo. 
 
Kl.: Gal pavardę žinot. 
 
Ats.: Kad aš tos pavardės nebežinau. Matote, kaip yra. Tai vat. Šitie du 
varė tuos du žydelius. Bet jie, matot, apsirengę švariai buvo. Su 
baltiniais. Taip švarūs yra. Ir kuriam ??? nešė. Jie nešė vienas ir 
antras po kibirus, pridėtus ledų. Iš kur tų ledų gavo, tai nežinau. Tas 
vokiečių kareivis visus išvarė. "Greitai, kad čia nei vieno nebūtų". O 
juos ten nuvarė toliau. Bet kur juos nuvarė toliau, aš to tai nežinau. 
 
19:00 
 
Kl.: O kam tie ledai galėjo būti? 
 
Ats.: Nu, aš šiandien irgi visaip prognozuoju. Bet aiškiai dar pro mane 
praėjo. Nu, aš juos labai gerai pažinau. Matot, kaip yra. 
 
Kl.: Ten, matot, ten ledai. Ten galėjo būti ledaunyčia iš prūdo. 
Reiškia, ten galėjo būti. 
 
Ats.: Kad taip, kad rodos, kad... Nu, aš nemačiau. Kad, rodos, kad ten 
atvarė lygtai nuo bažnyčios ligi tos vietos. Kad abu nešė po kibirus, 
pridėtus ledų. Nu, kam tie ledai reikalingi, nesuprantu. Ir dar, matot, 
tas, kur stovėjo. Tas civilis, kur saugojo, turbūt ten kažkas ten 
atsitiko. Nu, matyt, dar gyvas buvo. Kad jis ten nusitaikė, paskui šovė 
į tą duobę. Matyt, norėjo galbūt gatavai tą žmogų pribaigti. 
 
Kl.: Tai kai jūs atbėgot, jau jie buvo nušauti visi, ar ne? 
 
Ats.: Ten jie buvo sušaudyti. Ten, matyt, dar vienas ten, žinot. Gal ten 
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nepataikė. Viskas buvo taip. Nu, va. Ir paskui šituos, yra... Kada 
Gargžduose, aš nepamenu, kaip, kokią dieną. Turbūt jau antrą savaitę 
karas buvo. Tai mačiau, kad, vienu žodžiu, vyrai buvo atskirti nuo 
moterų. Ten pasakojo, vat. Tai tuos žydes, žydaites... Ten kita basom 
kojom. Tai vietiniai pažįsta. Dona ją vadino. Tai sako, padavė medines 
klumpes, sako, kad įsispirtų kojas. "Ba, - sako, - kojas subraižysi". 
Nu, sako: "nieko". "Rytoj, - sako, - atvažiuos iš Klaipėdos mirties 
bataljonas, - sako, - jas sušaudys". Tai tiek mačiau tada. Nu, ir dar 
vat vieną įdomią detalę. Dabar šitą, yra... Šalia Gargždų ten gyveno 
vienas. Bet jis, matot, buvo perėjęs į katalikų tikėjimą. Ir buvo vedęs 
ten merginą ir ten gyveno. Sakelis jo pavardė. 
 
20:52 
 
Kl.: Sakelis. 
 
Ats.: Sakelis. Bet jo nesuėmė. Buvo tiktai... Ir vokiečių okupacijos 
metais jis gyveno, tas. Nežinau, šalimais Gargždų miestely. Jis ūkį 
veisė, žemės turėjo. Bet lygtai norėjo jį tenais suimti. Bet, matot, ar 
ten patys nenorėjo jį kompromituoti jie, ar kas yra. Bet jo nesuėmė. 
Gyveno taip. Ir koks likimas, tai nebežinau. Nu, tai vat aš va tiek apie 
tuos žydelius, taip. Nu, mano tėvai tai jau žinojo. Nu, tėvas daug 
pažino. Matot, ten buvo pažįstami. Matot, vat tokie. Labai draugiški 
santykiai su tais žydais būdavo. Pavyzdžiui, matot, jeigu šitas atsivedė 
karvė teliuką. Matot, tai tokia tvarka jau buvo. Tai jau ateidavo į 
Jokubavą pas tuos ??? žydelius. Nu, ten sakydavo parašyti kortelę. Kad 
ten parašytų. Kai jau dabar nuveža tą teliuką parduoti. Kas turėdavo 
kortelę - brangiau tam mokėdavo. Tai tokia prekyba (?). Nu, ir dar kas. 
Tai Jokubave buvo tai šitas... Tas... Ta Judkio žmona, kur buvo, 
Mendelis. Kur buvo ta žydų šventė, tos Velykos katalikų. Macais mus 
sveikindavo. Mums, vaikams, tai buvo malonumas. Macais tai visada 
pavaišindavo. 
 
Kl.: Jie dalindavosi visada. 
 
Ats.: Nu, jo. Tai, matot, tokie dalykai. 
 
Kl.: Tai kas tas toks buvo, kur išvežė tą žydų šeimą? 
 
Ats.: O žydų šeimą... Pranas Jurkus iš Šašaičių kaimo. Dar galit ir 
pavardę užsirašyti į sąrašus. Į dokumentus, dar kitur. Pranas Jurkus. 
Jis baltaraištis. Vietinis, civilis, baltus raiščius dėvėjo. 
 
22:31 
 
Kl.: Iš kokio, kur? 
 
Ats.: Iš Šašaičių kaimo. 
 
Kl.: Šašaičių. 
 
Ats.: Šašaičių kaimas. Dabar Kretingos rajonas. 
 
Kl.: Aha. 
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Ats.: Jurkus Pranas. 
 
Kl.: Tai kokio jis amžiaus buvo? 
 
Ats.: Nu, jis tada galėjo būti apie kokį keturiasdešimt, kokių 
trisdešimt penkių metų. 
 
Kl.: Jau toks suaugęs buvo vyras, ar ne? 
 
Ats.: Taip, taip. Suaugęs aha. Jis jau aktyvistas buvo. Taip labai 
jis... 
 
Kl.: Tai ką. Jis vienas ir vežė? Daugiau ten ne... 
 
Ats.: Nu, jis yra... Tą vežimą su arkliu kinkė. Nu, kad areštus... 
Areštą tai vykdė kiti aktyvistai. Tų aktyvistų buvo tenais. Bet jis 
konkrečiai tą vat, tą žydelį... 
 
Kl.: Tai čia Jokubave jisai, jo? 
 
Ats.: Jokubave, taip. 
 
Kl.: Nors ten vis tiek, reiškia. Jeigu tiktai vieni tie Mendeliai liko, 
tai ten nebuvo ką daugiau areštuoti, reiškia? 
 
Ats.: Nu, jo. Taip. 
 
Kl.: Tai jūs matėt, kaip išvežė tą Mendelio šeimą? 
 
Ats.: Mačiau. Viską susikrovė. Tie žmonės tikėjosi, matyt, kas sugrįš. 
Reiškia, dar ten savo namų apyvokos daiktų ten prisikrovė tą pilną 
vežimą mantos. Atsisveikino taip šiltai su visais. Tai matot, kaip 
viskas yra. Atsisveikinimas tas buvo paskutinis, va. Vai, taip. O kiti 
tie penki - kad niekas neatsiliepė ir po karo. Matot, kaip koks likimas. 
 
Kl.: Tai, o tą Mendelio šeimą kur išvežė, tai keli ten buvo? Mendelis, 
žmona buvo, o dar? 
 
Ats.: Ir jis buvo. Jis suparalyžiuotas yra. Ir su žmona. Nu, tada jį į 
vežimą reikia dar įkelti. Gi žmogus juk nevaikšto. Aštuoniasdešimt trijų 
metų ar net galbūt daugiau jis turėjo. Toks žmogelis buvo. Taip. 
 
Kl.: Bet jie dar nebuvo nusiminę. Jie tikėjosi, kad tenais... 
 
Ats.: Jie tikėjosi, kad tenai gyvens ir numirs ant vežimėlių. Nu, reikia 
pasakyti... Nu, matot, kad santykiai palankūs buvo su žydeliais. Matot, 
ir dar kas. Ir bendravo žmonės, ir į svečius nueidavo vieni pas kitus. 
Matot, tas religinis barjeras, supratot, trukdė mums. O taip... 
Pasitikėjimas. Arba paskolinti, žinot, kada būdavo, ar kas yra. Jokių 
ten raštelių nereikėjo, nieko. Pavyzdžiui, tas Jankelis, Abraomas 
turėjo. Nu, smulkias tokias parduotuves turėjo. Nu, ten silkes 
pardavinėjo, ten yra. Nu, "atnešit man kada nors nors kiaušinių", 
pasakydavo. Nu, va. Baisūs dalykai. Paskui, kad sklandė gandai. Tai vat. 
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Darbėnuose, kur ten yra, buvo sušaudyti žydai. Tai vat, pasakojo. 
Pavasarį, kada... Ten, matot, va taip. Kada, matot, pavasarį ta žemė 
tirpsta, tas, sakė, kada sniegas tirpo, tai šitas, kaip sakant, 
kruvinas... Kad nusidažė. Kitaip sakant, kad tas pašalas kruvinas. Nu, 
tai, mat, suversta, aišku, žmonių kraujo. 
 
25:19 
 
Kl.: Tai iškilo į viršų, reiškia, jie. 
 
Ats.: Nu, jo. Ten jie sekliai, matot, ir užkasti buvo. Nuo Darbėnų kaip 
važiuojant ant Palangos kelio. Ten yra. Nu, dabar ten parke toks 
paminklėlis pastatytas yra. 
 
Kl.: Aš noriu dar jūsų paklausti apie tuos. Aikštėj kur buvo suvaryti 
tie žydai. Sako, kad ten buvo ir ne žydų, ar ne? Reiškia, nu, kas? 
 
Ats.: Nu, ten buvo... Ten, ten... Bet pagrindinai ten buvo... 
 
Kl.: O ten buvo visi. Ir vyrai, ir moterys, ir vaikai, ar ten dar... 
 
Ats.: Ten dauguma moterys buvo su vaikais. Moterys ir vaikai. Nu, buvo 
ten ir seniai. Seniai gal ten ne vienas, keli buvo. Ten dabar sunku 
pasakyti. Bet visi buvo į tą aikštę suvaryti. 
 
Kl.: Tai jūs juos matėt dvi dienas? 
 
Ats.: Taip. Mačiau dvi dienas. 
 
Kl.: Dvi dienas. 
 
Ats.: Daugiau aš jų nemačiau. 
 
Kl.: O paskui ar juos... Koks jų likimas buvo? 
 
Ats.: Nu, tai vat. Vat, pagrindinis šaudymas tai buvo šitą... Kvecių 
miškely yra žydų kapinėse. Nu, čia yra... užrašuose. Aš jums galiu... 
Ten aprašyta yra. Ten šaudymas pagrindinis buvo. Nu, tai sakė, varė 
juos, ir viskas. Nu, matot, kas yra. Daug kas būtų galėję išsigelbėti. 
Galėjo išbėgti. Niekas nesitikėjo, kad tokie baisūs dalykai bus. Niekas 
nesitikėjo. Nu, kad... Girdėjo apie tuos, kad tenai, matot, Klaipėdos 
kraštą užėmė, kad tenai žydai... Niekas nesitikėjo apie tokius baisius 
dalykus, kad tokie baisūs dalykai bus. Lygiai kaip va, kas būtų 
patikėję, kad Sovietų Sąjungoj yra mirties lageriai, kaip ir Vokietijoj. 
Kas būtų patikėję. Nu, durnium būtų pavadinę. Nu, ir čia, matot, yra. 
Žmonės yra. Daug kas būtų galėję išsigelbėti. Nu, matot. Likimas lieka 
likimas. Tragiškas. 
 
27:00 
 
Kl.: Nu, dabar sakykit, vat, kaip vis tiek... O jūs ten toliau paskui 
gyvenot. Jokubave jūs gyvenot, ar ne? 
 
Ats.: Taip. Kaime gyvenau. Šalia Jokubavo. 
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Kl.: Ir visą karą ten pragyvenot, ar ne? 
 
Ats.: Taip, taip. 
 
Kl.: Nu, vat. Kai atvažiuodavot į Kretingą, kaip pasikeitė Kretinga, kai 
žydų nebebuvo jau, kai žydai buvo jau sušaudyti? 
 
Ats.: Nu, tai vaizdas liūdnas. Kretinga sudeginta buvo. Kretinga 
sudeginta buvo. 
 
Kl.: Karo pradžioj. 
 
Ats.: Taip. Ar antrą, ar trečią dieną, aš nepamenu gerai. Ir ten tą 
sinagogą kaip uždegė, medinė Kretinga buvo, o karšta. Dvidešimt aštuoni 
laipsniai turbūt buvo. 
 
Kl.: Išdžiūvę viskas. 
 
Ats.: Ir va. Ir tą gaisro dieną dar ką mačiau aš. Va čia Vytauto gatve 
kaip einant, tenai tie numeriai. Tai kaip prasidėjo tas gaisras, dvi 
žydės bėgo iš miesto. Bet jas ten suėmė. Visur buvo postai. Tai vat. Jas 
paėmė ir jas nuvarė. Kur jas nuvarė, nežinau ten. O taip iš matymo tie, 
matot... Nu, dabar tai matot. Bet taip iš matymo tie žydeliai visi yra 
taip pačiam... Tai po kaimus buvo. Ir taip nuvažiuoji, ir taip nueini į 
krautuves. Matot, tenai niekniekių vaikams ar ką pirkti, ar ką nors. Kas 
yra pirkti. Nu, vat. Va tai po kaimus važinėdavo, matot. Ar taip 
matydavom visuomet. 
 
28:10 
 
Kl.: Nu, o tuos žmones, kai jūs matėt aikštėj, tai jie ką darė? Jie 
sėdėjo, stovėjo, gulėjo. 
 
Ats.: Nu, ten verkė, sėdėjo. Nu, ten koks gi sėdėjimas, kada dvidešimt 
aštuoni, dvidešimt penki kokie laipsniai karščio. Sėdėjo ir verkė. 
Vaikai verkė maži, ir viskas. Nu, vat. Koks vaizdas, galit įsivaizduoti. 
Nu, vienas žmogus kad verkia. Bet įsivaizduojat, kada yra daug jų, 
suprantat. Ten tas vienas prašo tada, nori kunigo. Maždaug suprantat, 
koks čia vaizdas. ???. "Cha, dabar kunigo susigalvojo!", sako jam, 
"anksčiau nereikėjo kunigų nei nieko". Ten dar kiti apie tą komunizmą 
supratimo neturėjo jokio. Suprantat, kas yra. Žinot, tame tarpe žmogus 
likęs (?). Baisus, nu, baisus vaizdas yra. Bet žodžiu, matot, šitas yra, 
kad... Šitas... Ir kunigai kiti, matot, yra. Nu, žinai, ir bijojo 
pasakyti, nu, kad kaip viskas yra. Kad taip daryti yra negalima. Taip 
daryti negalima. 
 
Kl.: Ar buvo kunigų? Ar teko jums girdėti, kad pasakytų kunigas? 
 
Ats.: Nu, teko. Jokubavo klebonas. Nu, jisai sąrašuose buvo, matot, 
prieš tuos sovietus. Bet jis pasisakė, matot, kad prieš tas žudynes. 
"Yra baisūs dalykai". 
 
Kl.: Ką jisai sakė, tas Jokubavo klebonas? 
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Ats.: Kad "negalima žudyti", yra viskas. "Yra Dievo įsakymas". Viskas 
yra. Nu, vat, kad vienu žodžiu, "yra nuodėmė padaryta. Ateis laikas, kad 
reikės už nuodėmes atsakyti". Nu, kaip kunigas, jis mano mokykloj buvo 
nužudytas. 
 
Kl.: Po šitų žyudynių, ar ne? 
 
Ats.: Taip. Nu, jau mokslo metų eigoje jau buvo. 
 
Kl.: Kaip buvo pavardė to Jokubavo klebono? 
 
Ats.: Pupalaigis. Pupalaigis. Ar Stasys. Ot, nebepamenu jo vardo. 
Klebonas. Klebonas Stasys Pupalaigis, atrodo, taip. Kažkas taip. 
 
Kl.: Nu, tai čia tikriausiai jau pavojinga buvo kunigui taip pasakyti, 
ar ne? 
 
Ats.: Nu, buvo pasakyti... Matot, kad tada, šitas, yra taip, kad tokių, 
šitas... Nu, kaip pasakyti, skundikų nebuvo. Matot, sovietinėje 
okupacijoje agentų buvo. Tada, matot, žmonės kažkaip yra. Daugiau 
vieningi buvo. Vat, sovietiniais metais tai vat taip buvo daroma. Nu, 
jis, kaip kunigas, pasakė tikintiesiems. Nu, žodžiu, nu, ką, nieko, 
nieko. Nu, va. Vienu žodžiu, baisūs dalykai buvo. Man ir šiandien 
galvoje, nu, kodėl varė tuos du žydelius. Kam tas ledas buvo kibiruose 
reikalingas? Aš nesuprantu, vat. Abu po du kibirus. Iš kur tų ledų gauti 
reikėjo, aš nežinau. 
 
30:38 
 
Kl.: Bet tuo metu, kai jūs matėt, tai jau tuo metu nešaudė, kai jūs 
priėjot prie tos?.. 
 
Ats.: Ne, ne. Ten jie, kaip mes priėjom, buvo jie nušauti jau. Viskas 
yra. Ir ta duobė. Ir ten daugiau žmonių. Ir ten nieko nešaudė daugiau. 
Kaip ten, kas, kodėl yra, tai sunku suprasti. Dabar garažai užstatyti 
yra toj vietoj. Buvom nuėję, pasižiūrėjom. 
 
Kl.: Jūs taip galvojat, kad ten maždaug taip galėjo, nu, kiek būti 
lavonų toj duobėj? 
 
Ats.: Nu, pagal tas duobes, išmestas tas žemes, kaip buvo... Jeigu būtų 
užskaitytas vienas atgal... Tai galėjo dar kokie būti du, trys lavonai. 
Nu, ne daugiau taip. Nu, ta duobė nedidelė buvo. 
 
Kl.: Nu, o žiūrinčių žmonių ten daug buvo aplinkui? Tai čia... 
 
Ats.: Kai mes ėjom nuo miesto, tai masė žmonių ten. Tai pusė miesto. 
Kiek ten buvo. Ten subėgę ir moterų, ir vyrų tada nurėjo prieiti. Bet 
iki to tilčiuko tas ginkluotas neleido. Pastatytas vokiečių kareivis - 
viskas yra. Nu, su vokiečių kareiviais juokauti, matot, nebuvo galima. 
 
Kl.: O vokiečių ten daug buvo, vaikščiojo? 
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Ats.: Ten vokiečių nematėm. Aš vokiečių ten nemačiau. Tiktai tas vienas 
kareivis du žydus atvarė. Vat, jie nešėsi kibirus su ledu. Ir man 
šiandien klausimas yra, kam tas ledas buvo reikalingas ir iš kur tas 
ledas? Ir ėjo ta kryptim, kur jie buvo sušaudyti tenai. Nu, ten tie 
žydai. Nu, tie patys. Po tuos kaimus aš juos matęs. Jie supirkinėjo 
karves. Jie, matot, ten buvo. Ar abu broliai ten buvo, kad... Bet 
pavardžių aš nežinau. Nu, ką. Ten miestelis nedidelis. 
 
Kl.: Nu, tai vokiečių tas vienas buvo, o civilių ginkluotų buvo? Tų 
baltaraiščių? 
 
Ats.: Ten prie tos duobės vienas tiktai buvo ginkluotas. Ginkluotas jis 
buvo. Tas dar saugojo juos. Kam ten dar saugoti tenai. 
 
Kl.: Tai vienas saugojo prie duobės. Vienas saugojo tą tilčiuką, kad 
neitų žmonės? 
 
Ats.: Ne. Tas pats yra, tas pats. Visur vienas tas pats yra. Neleido 
prieiti prie tos duobės žmonėms. Visiems buvo įdomu pažiūrėti, kas ten 
yra nušauta. Tai matot. Ten, matyt, gal buvo taip. Ten iš pradžių gal ir 
jie nedraudė. Bet, matot, ten kiti sakė, kad apalpo keli žmonės. Matot, 
baisus vaidinimas, matyt. Ir šitas poveikį turėjo. Matot, yra. O ten 
šalimais gi ir Lurdas, ir viskas. Nu, ir matot, ką iš pasakojimų aš 
tiktai žinau. Pasakojo, matot, kad buvo varomi žydai į tą tvenkinį. 
Švilpukas. Pagal komandą į vandenį. Pagal švilpuką pasinerti, iškilti. 
Nu, ir paskui vėl lipti į krantą. Nu, tai kad čia tik aš iš pasakojimų. 
Aš šito nesu liudininkas. Pasakojo. Nu, sako, kai kurie prašė: 
"nekankinkit, mus geriau paimkit nušaukit". Tokias kalbas girdėjau. Nu, 
o kad ten, tam tvenkiny, buvo šitos. Tos egzekucijos daromos, 
kankinimas, tai čia yra faktas. Čia visur visi... 
 
33:36 
 
Kl.: Tai čia čekistai darė tas egzekucijas? 
 
Ats.: Nu, ten kiti. Ten jau vokiečiai darė. Vokiečiai su švilpuku. 
Matot, jie pripratę jau. Pagal juos jau viskas. O kas jau ne, tai mušė 
tuos su lazdom tenai. Nu, bovo ten, sakė, kad vienas ir nebeiškilo. 
Matyt, ar širdis neišlaikė. Paskui ten įlipo ir ištraukė. 
 
Kl.: Tai tas vyko iki jums prieinant? Iki jums ateinant jau, ar ne? 
 
Ats.: Ne. Tai jau čia tas... 
 
Kl.: Arba. 
 
Ats.: Turbūt kitom kuriom dienom. Ten yra... kurios... Taip tas 
kankinimas buvo. Aš dabar, matot, negaliu pasakyti, kuri čia diena. Bet, 
kaip sakant, tą pirmą savaitę. Kadangi, matot, sušaudyti žydai faktiškai 
tą pirmą savaitę buvo. Nu, gal ten siekė iki antros savaitės. Bet, kad 
man rodos, labai mažai ten buvo. Tokie baisūs dalykai buvo. Apiplėšė. 
Matot, dar kas šaudė. Dar tenai apiplėšinėjimai buvo dar, viskas. Tai 
čia iš žmonių pasityčiojimas. 
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Kl.: Nu, o tų plėšimų. Jums yra tekę matyti apiplėšimus? 
 
Ats.: Nu, tokių man nėra matyti nei vieno. Tie, kurie darė tenais, tenai 
mūsų neprileido. Bet, kad plėšikavimas būtų, tai buvo... 
 
34:53 
 
Kl.: Nu, kas dar buvo dar iš tų baltaraiščių? Vat, Jokubave tai buvo tas 
Jurkus, o kiti kas buvo? 
 
Ats.: Jurkus. Gal truputėlį aš paimsiu dokumentinę medžiagą. Matot, čia 
kito parodymo kad nebūtų. Kad nesuklysčiau... 
_ 
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