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Adolfina Gyliene 
 
 
Kl.: Ir kiek mama turėjo vaikų vat paskui? 
 
Ats.: Palaukit, vieną, paskui... 
 
Kl.: Tai mama viena jus augino, ar ne? 
 
Ats.: Ne, ne. Babytė viena augino. 
 
Kl.: Babytė. 
 
Ats.: Aš augau. Kaip mamos ta duktė apsivedė... 
 
Kl.: Nu, nu. 
 
Ats.: Nu, tai tada... tada ir... 
 
Kl.: Ponia, mes pirmiausiai prašom. Pasakykit savo vardą, pavardę, 
gimimo metus ir kur gimėt. 
 
Ats.: Žagarėj. Trisdešimt pirmų liepos vienuoliktą dieną. Gylienė 
Adolfina. Dabar po vyru pasakyti? Tada ne po vyru. 
 
Kl.: Po vyru. O iš namų kokia buvo pavardė? 
 
Ats.: Stankaitytė. Stankaitytė Adolfina, Kazio. Trisdešimt pirmų gimimo. 
 
Kl.: Trisdešimt pirmais liepos mėnesį. Tai septyniasdešimt metų bus, ar 
ne? 
 
Ats.: Jo, liepos mėnesį. 
 
Kl.: Liepos mėnesio vienuoliktą. 
 
Ats.: Septyniasdešimt. 
 
Kl.: Aha. 
 
Ats.: Nu, dar... Dabar duokit klausimų. 
 
Kl.: Dabar apie šeimą papasakokit. Reiškia, vat kokia buvo jūsų šeima? 
Kiek vaikų buvo jūsų šeimoj? 
 
Ats.: Mūsų šeimoj buvo kiek... Nu, matai, aš jau buvau tokia mergiščia, 
viskas. Dėl to, kad apsiženijau su saviškiu. Buvo trys seserys ir du 
broliai. Ir trys mirę buvo. Du broliukai ir viena sesutė mirę buvo. 
 
Kl.: Kaip su žydais sugyvenot? 
 
Ats.: Ką? 
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Kl.: Kaip su žydais sugyvenot dabar? 
 
Ats.: Su žydais gerai sugyvenom. Ir mano mama amžinatilsį. Skaitosi, 
mano mama jau tikra. Babytė mano buvo irgi mama. Jau skaitėsi. Tai mano 
mama man skaitėsi sesuo. Dėl to, kad ji buvo jos duktė. Oi, visad su 
žydais gerai sugyvenom. Ir dabar va čionais kur gyvenom, valsčiuje jis 
kur gyveno. Žinoma, jis dabar jau miręs yra. Tai dar kooperatyvo 
pirmininku buvo. Ot, sugyvenom gerai. Darbo jis man davė. Jau aš buvau 
suaugusi merga. Tokia buvau jau pana. 
 
1:56 
 
Kl.: Nu, dabar sakykit vat. Žagarėj žydų bėdos, reiškia, kada prasidėjo, 
kai jau karas prasidėjo? 
 
Ats.: Nu, aš dabar nebeatsimenu ten. Nu, kada vokiečiai buvo užėję. 
Kelintais jūs dabar pasakykit. 
 
Kl.: Keturiasdešimt pirmais metais. 
 
Ats.: Keturiasdešimt pirmais buvo. Bet daug jų buvo išėję iš čia, va. 
Todėl, kad čia rusai, atrodo, buvo užėję. Mes čia gyvenom. 
 
Kl.: Tai buvo rusai keturiasdešimt pirmais užėję. 
 
Ats.: Nu, ir dar buvo... 
 
Kl.: Keturiasdešimtais užėjo rusai. 
 
Ats.: Nu, vat. 
 
Kl.: O paskui po metų užėjo jau vokiečiai. 
 
Ats.: Užėjo vokiečiai. 
 
Kl.: Nu. 
 
Ats.: Nu, tai tas galėjo būti gal keturiasdešimt... Nu, aš dabar 
nebeatsimenu tų metų. Dar tada mes iš sykio čia va gyvenom. Dabar čia 
namai yra. Va čia buvo apačioj milicija. Kada rusai užėjo, milicija 
buvo. Vat, kada čia vienkiemius tvėrė, vat to dabar negaliu pasakyti. 
 
2:45 
 
Kl.: Nu, o vokiečiai užėjo keturiasdešimt pirmais metais. 
 
Ats.: Keturiasdešimt pirmais. Nu, anie buvo ligi keturiasdešimt... Man 
atrodo, tris metus anie buvo. Ligi keturiasdešimt trečių metų. 
 
Kl.: Nu, keturis metus jie buvo, jo. 
 
Ats.: Keturis. 
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Kl.: Tris metus jie buvo. Nuo keturiasdešimt pirmų iki... 
 
Ats.: Nu, tai va. Kai vokiečiai užėjo, pirmi metai. Antri buvo tada. 
Tada jie čia pradėjo tuos žydus. Vežioti pradėjo. Nors šitą... O tuos 
va, tada pasitaikė eiti. Ten žydus išvežė. Dar atsimenu, mamytė verkė. 
Ten Riba, Riba buvo toks žydas. Mamytė ten eidavo jiems ruoštis. Buvo, 
paprašydavo ir kambarius. Tokia Beki (?) prie mūsų gyveno. Tai jos kaip 
pradėjo tuos vyrus rinkti. Surinko tuos visus vyrus, tuos žydus. Suvarė 
ten... Ten jau tas... Kaip šaukė jis, tas dabar čia yra. Matai, aš 
susitraukiau. Kaip dabar šaukė jis ten... "Bite" taip šaukė jis ten. Va 
dabar va, kur yra ten sandėlis. 
 
3:45 
 
Kl.: Nu, tai čia pavadinimas yra. Nu, tai surinko vyrus... 
 
Ats.: Pirma surinko vyrus visus. Tuos žydus, kur buvo stipresni tie 
žydai. Kurie buvo senesni, tada nestiprūs kurie buvo. 
 
Kl.: O vokiečiai jau buvo atėję, ar dar nebuvo? 
 
Ats.: Buvo vokiečiai. 
 
Kl.: Buvo. 
 
Ats.: Jau rusai buvo išėję. Vokiečiai buvo, kada juos surinko. Nu, ir 
juos uždarė ten. Į tas šabes, kur ten anie melsdavosi. Čia va tokie yra. 
Tie namai jų, kur dabar internatas, tai čia yra. Nu, ir juos uždarė. 
Daugiau... Atsimenu, mamytė vedėsi mane į Seinus, ėjom. Dar tos žydelkos 
dar buvo namuose palikusios visos. 
 
Kl.: Savo namuose visos. 
 
Ats.: Savo namuose. Dar nebuvo jos paimtos. O čia tvėrė pievas. Va, kur 
skveras yra mūsų, tai tvėrė vielas aplinkui. Taisė tokį lagerį. Dar buvo 
keturios parduotuvės. Dabar čia nugriautos. Žydų parduotuvės čia visos 
buvo. 
 
Kl.: O vyrai buvo, sakot, jau kur suvaryti? 
 
Ats.: Taip. Vyrai buvo suvaryti. Tuos vyrus nuo ryto ar... Dieną ar dvi 
paras ten pabuvo. Kada nešė jos, mano mamytė ten. Jau ta Sora nešė tam 
savo vyrui valgyti. Ten jau kitos žydelkos nešė. 
 
4:45 
 
Kl.: Ir jūs ėjot su jais? 
 
Ats.: Aš... Mane... Aš jau su ta babyte visur kartu eidavau. Susirinkę 
tos mergičkos va. Šabė draugas mano buvo, va Senkė, Zelka buvo. Nu, ir 
daugiau jų... Nuvarė nakties metu. Va čia yra žydkapiai. Pagal 
Žvelgaičių kalną yra žydkapiai. Juos ten nuvarė. Ir aniems patiems liepė 
duobes išsikasti. 
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5:06 
 
Kl.: Iš kur jūs žinot? Ar jūs matėt? 
 
Ats.: Matėm. 
 
Kl.: Jūs matėt. 
 
Ats.: Matėm. Va tą prisiekiu, mes matėm. Dėl to, kad mano mamytė ėjo su 
ta žydęlka kartu žiūrėti, kaip yra. O aš namo bijojau pareiti. Mes ėjom, 
ir ta Senkė. Visos ėjom. Tik ten anos mus paliko. Kai ėjom namo, tai va 
kaip ten mūsų daug, Švėtė kaip teka. Ir jie lakstė ties mūsų kapais. 
Tai va, atrodo, ten jos mumis paliko už tokių krūmų. Dabar jau nebėra tų 
krūmų. Nu, ir jos ėjo žiūrėti. Jie kasė patys duobę. Nuo ryto auštant. 
Ar penkta valanda, ar šešta valanda buvo, dabar nebeatsimenu. Auštant, 
kad baisiai šūviai čia girdėjosi. Ir moterys bėgo, bet neleido. Bet ten 
buvo visi civiliai. Su juodais kostiumais ir baltais raiščiais. 
 
5:47 
 
Kl.: Bet civiliai buvo? 
 
Ats.: Civiliai buvo. 
 
Kl.: Tai kas jie? Vokiečiai buvo ar?.. 
 
Ats.: Ar vokiečiai, nežinau, kas buvo. Vokiečiai čia irgi va komandas 
tokias, matyt. Ten važiavo. Ir vokiečių mašinos buvo, ir viską. Bet 
daugiausiai civiliai buvo. 
 
Kl.: O kas tie civiliai buvo? 
 
Ats.: Nu, ką aš žinau. Lietuviškai kalbėjo. Žemaičiai žemaitiškai 
kalbėjo. Lietuviškai kalbėjo. 
 
Kl.: Tai dabar, ponia, ką jūs matėt? Jūs matėt, kaip jie tas duobes 
kasė? 
 
Ats.: Kaip kasė duobes. Tik kada nuo ryto... Nuo ryto pradėjo šūviai 
eiti baisiausiai, tai jau tada nežiūrėjau. Tada aš jau nebuvau, nes į 
mokyklą ėjau. Tai juos pradėjo... Ten į tas duobes juos suvarė visus. Ir 
tuos žydus ten sušaudė duobėj ant tų kapų. 
 
Kl.: Tai kaip šaudė, jūs jau nematėt ten, ar ne? 
 
Ats.: Ne. Tik girdėjom šūvius. Aš tik mačiau čia va kaip buvo. 
 
Kl.: Tai jie išsikasė duobes ir juos iš karto... 
 
Ats.: Patiems liepė išsikasti duobes. Patys išsikasė duobes. Ir juos ten 
tose duobėse ir sušaudė. Ir, matai, kai ėjo daug žiūrėti, žmonių daug. 
Ir kitos jau moterys lietuvės ten nešė gėles, tai tada tas... Trečią 
dieną tas žydelkas visas čia suvarė. Ir seniukai, kur buvo žydai, suvarė 
čia. Va čia, kur yra skveras, čia buvo pataisytas toks lageris. Toks 
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getas šaudyti. Juk ir vielos užtaisytos. O čia, kur tas ant kampo baltas 
namas, čia buvo medinis namas. Dabar tai tą medinį nugriovė, pastatė 
plytinį. Ant kampo ten centre, kur yra. Ten buvo medinis namas ir buvo 
tokios. Nu, kaip yra balkonas medinis. Įtaisytas balkonas. 
 
7:08 
 
Kl.: Ponia, aš noriu dar paklausti. Reiškia, jūs sakot, gėles nešė. Tai 
nešė gėles, kur nešė? 
 
Ats.: Nešėm ant tų žydų kapų. Ten babytė ėjo. Tos visos ėjo ten. Tai 
buvo ten didžiausias latakas (?). Kai buvo iškasta ir užkasta. Buvo 
užversta žemė, buvo. Ir žoles tai dėjo moterys ant to tako. Bet jau 
žydelkos buvo suimtos visos. Tą naktį, kada tuos žydus šaudė, tada ir 
jas suėmė. Nu, seniukai, vaikai. Visus juos suėmė ir čia suvarė visus. 
 
Kl.: Sušaudė vyrus ir suėmė, reiškia, tas žydelkas visas. 
 
Ats.: Jo, jo. Ir kas čia paliko namuose ten. Kur gyvenom, tokis Senka 
buvo žydas. Toks Švakceris su mėsa. Mėsininkas buvo. Tai tas buvo 
įlindęs į rūsį, į sklepą. Ir ta žmona buvo su vaiku sklepe pasikavoję. 
Ir kada jau tuos žydus iš čia sušaudė. Vežė ten į parką laidoti tuos 
žydus visus. Tai tada važinėjo po namus mašina tokia. Atsimenu, tokia 
maža palutarka važinėjo, mašina. Nu, žinai, kaip čia. Ten gyveno 
Kučinskienė, visos tos moterys. Išėjo į lauką. "Jau Senka, Senka", 
bliauna, viską. Tą jau varė, tai tada atsimenu. Atsimenu aš. Vaikelį 
tokį atsinešė, tą vaiką verkdama. Už kojos kaip metė į tą bortą. Bet 
vokiečių nebuvo. Civiliai žmonės. Kiti buvo su skrybėlėm. Kiti buvo su 
juodom kepurėm. Ir balti raiščiai tokie ant rankos uždėti. 
 
8:24 
 
Kl.: Tai kokio amžiaus tas vaikelis buvo? 
 
Ats.: Nu, mažytis. Mažytis buvo. Nebeatsimenu, kiek. Jau va, žinai, 
tokie metai. Kol iš jos atėmė - užsikabinus tą vaiką. Yra va ta gatvelė. 
Dar man prisiminimai stovi, kada aš einu ant kapų. Va, draugei vis 
pasakoju. Sakau, kaip čia buvo. Už kojų tas įstūmė tą žydą, peršovė. 
Įmetė į tą kuzovą. Dėl to tą vaikelį užmetė tenai. Tenai tiesiog kuzove 
tas vaikas suriko, kai ten metė. Ir daugiau... Vienas bėga, vienas jau 
norėjo pabėgti. Bėgo vienas, vienas pabėgo. Vat, ant pačio to kampo buvo 
didelis toks akmuo. Nu, ir tą ant to akmenio nušovė. Ir dabar kur turgus 
buvo, buvo keturi nušauti. Tai kokią antrą ar trečią dieną važinėjo 
irgi. Civiliai važinėjo ir juos surinko. Rinko juos, vežė valgyti. Nu, 
ir daugiau... Ėjom į mokyklą. Va, kai ėjom į mokyklą, tai čia tada visos 
buvo suvarytos. Nu, ir ta žydelka va mumis pamatė. Va, brolis kur miręs 
yra. Nu, daug vaikų lietuvių, kaip tik ėjom į mokyklą visi. Jau tie 
žydžiukai visi buvo suimti. Suvaryti buvo va šitam lagery. Kur skveras 
dabar mūsų mūsų čia, sakau, vien kraujas pakliuvo. Nu, ir sakau, mes 
paėjom. O vokiečiai stovėjo ant balkono. Kaip yra va dabar... Ir dar 
visi va tie namai ir visi į vieną tarpą čia kaip buvo. Tai stovėjo tokie 
su pratvom. Dabar kai pamačiau, tai sakiau vyrui. Sakau, jau ten buvo 
kulkosvaidis. Tai tada va tuos žydus... Ir vokiečiai stovėjo čia, ar 
keturi, ar penki civiliai stovėjo. Buvo aniems žvaigždės. 
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9:51 
 
Kl.: Ant balkono vokiečiai stovėjo? 
 
Ats.: Jo. Jie ant balkono stovėjo. O aplinkui va kiemuose visur stovėjo, 
sakau, civiliai žmonės. Prie vartų stovėjo su ginklais. 
 
Kl.: Žagariškiai? 
 
Ats.: Nu, ar aš žinau, žagariškiai ten buvo ar ne. Žemaitiškai ten 
kalbėjo. Ką mes ten, vaikai visi, ką žiūrėjom. Nu, ir buvo visi. O tas 
vokietis davė, kol žydams... O buvo taip. Priekyje geltona žvaigždė 
šešiakampė. Geltona žvaigždė. Aš irgi tokią žvaigždę radau po to, kaip 
juos sušaudė. Kada tą kraują plovė ten. Turėjau... daugiau, pas babytę, 
kaip apsivedžiau, tai nežinau. Ir užpakaly buvo geltonos šešiakampės 
žvaigždės prisegtos. Nu, ir mes paėjom netoli. Net iki bažnyčios, netoli 
bažnyčios. Va, kur dabar mūsų policija yra. Ir ten priėjom ir iš ten va 
pradėjo šaudyti tuos žydus. Pradėjo šaudyti. 
 
10:37 
 
Kl.: Tai kas pradėjo tuos žydus šaudyti? 
 
Ats.: Nu, tai tie, kur buvo kieme. Va, sakau, juoda. Juodi civiliai 
žmonės buvo, juodais kostiumais ir baltais raiščiais. 
 
Kl.: Ginkluoti buvo? 
 
Ats.: Nu, tai kaip. 
 
Kl.: Kokius ginklus jie turėjo? 
 
Ats.: Nu, nežinau kokius. Kas ten vaikui... mergelka supratau? Žinai, 
ginklų nemačius. 
 
Kl.: Tai jie pradėjo šaudyti. Tai ir jus galėjo nušauti. 
 
Ats.: Nu, tai galėjo mumis nušauti. Mes visi bliaudami, bliaudami. Ir 
daug vaikų ėjom bliaudami, bėgom. Mes gavom bėgti prie bažnyčios. Į 
bažnyčią bėgom. Į bažnyčią. Ten į vidų. Ne į bažnyčią, bet ant 
šventoriaus. Nu, išbėgo klebonas jau... Tas klebonas jau dabar miręs 
yra. Yra palaidotas. Nu, ir mes... Nu, ir mes visos, visi subėgom ant to 
šventoriaus ir sugulėm. Kai vaikus suguldė, tas klebonas išbėgęs mumis 
visus... 
 
Kl.: Kaip pavardė to klebono buvo? 
 
Ats.: Ne, neatsimenu. Stankevičius, atrodo, kad ne. Neatsimenu, sakau, 
daug metų. Dabar penkiasdešimt metų su viršum. Nu, ir daugiau... Gyveno 
tokia Bytautienė. Ta Bytautienė gyveno... Dar dabar tas namas yra. Už 
mokyklos, šalia mokyklos žalsvas namelis yra medinis. Ten gyveno tokia 
Bytautienė. Ir ana bažnyčią plovė ten, nu, altorių ten prižiūrėjo. 
Žinot, tokia buvo. Tai va. Ji yra mirus. Nebėra jos, tos Bytautienės, 
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mirus. Nu, ir ana įbėgo. Įbėgo ant to šventoriaus, va visi. Klebonas 
viską išsivedė, mumis visus. Kokį dešimt mes buvom tų vaikų. Mano brolis 
buvo, pusbrolis buvo Viktorėlis. Staselis buvo, ten mirę jau visi yra. 
Tie jau mirę, tų nebėra. Ir mumis susivedė. Susivedė ji pas save. 
Susivedė pas save, suguldė ant žemės. Įėjo du lietuviai. Vienas toks 
žemaitiškai kalbėjo, viską. Ėmė mus už plaukų. Tie eina žiūrėti. Tai ta 
Bytautienė, kaip dabar atsimenu, atsiklaupė keliais. Susiėmė rankas, 
"neimkit, - sako, - čia lietuvių vaikai, - sako, - eina į mokyklą visi". 
Visi, ir klebonas pradėjo prašyti. "Visi lietuvių vaikai". 
 
Kl.: Tai ko jisai kilnojo jus už plaukų tada? 
 
Ats.: Nu, tai žiūrėjo mumis. Nu, žydų... Galvojo, kad mes žydų vaikai 
esam. Kad pabėgę, supranti. Juk gi bėgo tie žydai. Visus tuos... Čia va 
gyveno tokia Šilė kur. Dabar jau nebėra. Čia gyveno žmonės. Sako, čia 
buvo kiti, bėgo. Ne lakstė, o bėgo. Kaip šaudė juos, jie bėgo visur. 
Žmonės bėgo. Vaikelius tuos, bėgo. Kitas va... Tiesnesis. Va dabar yra 
Tiesnesis, miręs, o Tiesnesienė yra. Ir Tiesnesis išsaugojo vieną 
žydukę ir apsivedė. Ir visą laiką va gyveno. 
 
12:52 
 
Kl.: Tai Tiesnesis buvo iš tų, kur šaudė? 
 
Ats.: Ne, ne. Tiesnesis taip žmogus buvo. Jis išgelbėjo žydelkutę. 
Pasiėmęs jis išgelbėjo. Ją apsivedė ir jis su ja gyveno. Jesiūnas va 
toks irgi žydelkutę išsigelbėjo Žagarėj. Bet kad jau mirę jie yra visi. 
Išsigelbėjo. Irgi tą žydelkutę išsigelbėjo. Kaip jau praėjo laikas, 
viskas, tai tada apsivedė ją. Ir vaikus turėjo. Nu, ir daugiau... Mumis 
ta Bytautienė kaip išsivedė, tada va kaip buvom. Ir bėgo kruvini, 
kruvini du žydai. Vienas žydas ir žydelka kruvini. Tai tas į kambarį: 
"gelbėk mane, gelbėk!". Tuojaus čia tą Bytautienę, atsimenu, spyrė. 
Bytautienė nuvirto. Dar mes, vaikai, pradėjom bliauti. Ten visi šaukti. 
Tai išsivedė tuos du žydus irgi juodai, sakau, apsirengę. Juodos tokios 
kepurės buvo. 
 
Kl.:O tuos žydus gal pažinojot, kurie buvo? 
 
Ats.: Nu, ką čia. Čia buvo daug suvežtų. Čia ne vieni žagariečiai buvo. 
 
Kl.: Tai tie, kurie įbėgo į kambarį, nepažįstami buvo? 
 
Ats.: Nepažįstami. Daug jų buvo privežtų. Nebežinau kiek čia tūkstančių. 
Ten yra, man atrodo, parašyta. Kur ant kapo vežė tas duobes žiūrėti, 
kokia ten duobė yra, ir iškastos. Ir daug va čia po karo, po kiek metų 
juos kasė ir žiūrėjo. Sako, trys eilės jų buvo susodinta. Suguldyta trys 
eilės buvo. Čia buvo gal privežta iš kitur žydų. Čia ne vien Žagarės 
žydai buvo. 
 
Kl.: Tai tie žydai kai bėgo, reiškia, tai... 
 
Ats.: Tai bėga aktyvistai į vidų ir tuos žydus išsitempia į lauką jie. 
Ten tas kiemas mano yra. Dabar tai mokykla yra pastatyta didžioji ten. 
Ten ir tuos žydus nušovė ir paliko ten. Ir vaikščiojo po namus, kaip 
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žydų namuose... 
 
14:23 
 
Kl.: Nušovė kieme tiesiog? 
 
Ats.: Kieme nušovė prie vaikų. Nu, ir daugiau... Sužinojo, išgirsdavo 
ciocia mano, teta. Tai mokytoja atbėgo, Pečiulienė tokia. Mirus ta 
mokytoja, sena. Atbėgo ir mumis nusivedė į mokyklą. Čia mokyklos tos 
nebuvo, ten tos senosios. Dar dabar yra mokyklos ten parkas. Abiejų 
mokyklų tas parkas, kur mes ėjom. Tai susivedė mumis, suguldė ant žemės. 
Bet tie šūviai po kokio laiko buvo, ir daugiau nutilo tie šūviai. Nu, ir 
amžiną atilsį ta teta, ciocia mano mirusi yra. Atbėga mumis... Atbėga į 
mokyklą ir mumis vedėsi per parką namo. Per parką vedėsi namo. Tai va, 
buvo. Atsimenu, ten tokia mašina. Tai ta mašina man ilgai stovėjo akyse. 
Tokia palutarka. Ten kuzovas toks nedidelis, smetoniškas toks. Tai 
sumesta kaip malkų. Kojos išlindusios, rankos. Kiti vaitoja, kiti 
vaitoja. Nu, ir vežė ten į tas duobes. Tai daug. Atsimenu, ciocia dar ir 
aš, kaip mergelkos cekavitis (= smalsauti) viską nori, kur yra. Tai 
noriu pažiūrėti. Ciocia sako: "nežiūrėk". Tai ten juos visus vežė. Ir 
antrą dieną tai mes nuėjom ant miesto. Čia jau nebeleido per miestą 
eiti. Kada juos vežė, nebeleido žmonių. Stovėjo čia aktyvistai, va. Ir 
nebegalėjo čia prie to skvero prieiti žmonių. 
 
15:35 
 
Kl.: Visas skveras uždarytas, reiškia, buvo. 
 
Ats.: Oi, neleido nieko prieiti. Negalėjo jie nei nieko. Ir daugiau... 
Antrą dieną... Ulinskas toks buvo ugniagesių viršininkas. Antrą dieną 
mes atėjom jau čia pasižiūrėti. Nu, žinai, ėjom į mokyklą. Mamytė jau 
kartu ėjo. Oi, kiek čia kraujo buvo. Čia tas skveras mūsų yra. Va, 
sakau, medžius tai kaip plovė gaisrinė, tai tas kraujas ėjo taip, kaip 
šliūžės. Nu, žinai, su vandeniu. Kiek čia buvo kraujo! Prišaudyta 
daugybė, buvo kraujo. Tai va, visą tokią istoriją mačiau. 
 
Kl.: Tai kraujo tiesiog balos, reiškia, buvo? 
 
Ats.: Oi, balos ėjo. Nu, tiesiog vanduo. Dar, žinai, kaip su vandeniu 
nuplovė. Gaisrininkai plovė. Ir ilgai to kraujo stovėjo. Kruvini 
gaisrininkai. Kaip plovė, tai tas kraujas ėjo. Ojej, baisu kaip yra. 
Taip, tokius dalykus mačiau. Ir nueinu va dabar kada ant kapų, ant 
senųjų. Ten mama palaidota ir broliai. Tai va. Draugei savo sakau: 
"čia tai buvo". Sakau: "čia tai mačiau, kaip pylė". Nu, ir daugiau... 
Jau pradėjo moterys tos mūsų, žagarietės. Tie aktyvistai ten su mašinom 
važiavo. Sako visi, jau vokiečių tai tiktai matė. Mačiau, kad čia 
nesimatė jų daug. Vokiečių nesimatė. 
 
16:47 
 
Kl.: O šaudančių vokiečių nebuvo, ne? 
 
Ats.: Tai, kaip pradėjo... Nu, tai gal tada mes kaip ėjom, nebematėm. 
Bet išsigandom, kaip yra. Nu, gal ant to balkono buvo ten tie keli, kur 
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buvo. O taip buvo civiliai ir balti, balti raiščiai. Kažkokie 
enkavėdistai, ne. Palauk, kaip anuos šaukė... Neatsimenu, kaip šaukė. 
Esesininkai. Kitus kaip šaukė, tai buvo balti. Žemaičiai tokie, 
žemaitiškai kalbėjo. Tokie buvo, nu... Vienu žodžiu, čia žydų tai daug 
buvo. Kiek, man atrodo, anie tenai keturi tūkstančiai, ar kiek čia anų 
buvo. Čia buvo iš kitur privežta jų. Iš kitur buvo suvežta. 
 
Kl.: Ponia, dabar sakykit. Jūs vat kai ėjot, dar tie vyrai buvo, kur jie 
sinagogoj, šulėj buvo uždaryti? 
 
Ats.: Va, va. Šulėj, šulėj. 
 
Kl.: Šulėj buvo. 
 
Ats.: Šulėj, šulėj buvo. 
 
Kl.: Nu, nu. 
 
Ats.: Tai eidavo. Neleidžia prieiti. Tai ten irgi nestovėjo nei vokiškai 
apsirengę. Sakau, juodais drabužiais, juodom kepurėm ir balti raiščiai 
buvo ant rankų. Vokiečių tai tik mačiau ant balkono, kur buvo vokiečiai. 
 
17:49 
 
Kl.: Tai jūs kai ėjot dabar iki šulės, reiškia, ką jūs ten matėt? 
Reiškia, sargyba stovėjo, ar ne? 
 
Ats.: Sargyba stovėjo. Kiti va buvo tokie, kad neleido... Galėjai 
nunešti. Anie ten visi draugai. Šabė toks buvo, Rubkė toks buvo. 
Atsimenu, mamytė pas juos dirbdavo ten. Žinai, kaip prie tų visų žydelkų 
neleisdavo prieiti. Nu, tai eidavo Šileikienė, mirusi ji, Šarkauskienė, 
mirusi. Jos toj gatvelėj gyvena kartu su tais žydais. Tai kaimynai buvo, 
tai jau nešdavo. Nešė į tą šulę valgyti ten. Kitas jau neleisdavo, 
kitas... Atsimenu, su mamyte nueidavom. Man liepė, vaikui, eiti. 
Neleisdavo. O buvo tokių žmonių, kad leisdavo paduoti. Ir duonos 
leisdavo paduoti, ir bulkos leido, ir bulvių leido ten paduoti. O buvo 
ten tokių, kad negalėjai prieiti. Nu, anie kokias tris paras tiktai 
buvo. Sakau, anie patys išsikasė duobę ir auštant juos sušaudė ant žydų 
kapų. Kaip pasakė, kad kas duobes, tai tada babytė ėjo ir mane vedėsi 
kartu. Čia nepasiliko, nieko. Ir Senkė, ta Sora ėjo kartu. Tai tada jau 
dar nebuvo tos žydelkos suimtos. Dar jau jos visos buvo namuose. 
 
Kl.: Savo namuose buvo? 
 
Ats.: Jo, jo. Savo namuose, žydų. Bet buvo aptverta. Va mūsų, kur dabar 
yra... Eini į kapus va, ta gatviukė, ten žydai Švacerkiai... Bet buvo 
vielos. Jau buvo vielos, aptverti. Jie jau buvo aptverti, jau kad 
neišeitų taip, kaip į laisvę. Jau visi buvo aptverti. 
 
19:04 
 
Kl.: Uždaryti, reiškia, jau negalėjo jau išeiti. 
 
Ats.: Jo. Niekur neišėjo. Vielos spygliuotos. Tokios vielos pas juos 

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. 



buvo spygliuotos. Spygliuotom vielom buvo apkaišyti. 
 
Kl.: Kaip jūs tuos vyrus matėt šulėj? Ką jie darė tuo metu? 
 
Ats.: Nu, nieko negalėjau ten matyti. Kad ten ta šulė aukštai. Pas 
duris... Kas tos durys pačios atsiveria, kaip pas mus. Ten duonos, 
bulvių ir tai neleisdavo į rankas paduoti. Įmesti tiktai. Pasižiūrėdavau 
ir mesdavau kaip šuniui. Čia irgi taip pat. O kitas leisdavo. Tai va. 
Buvo tų žydų čia privežtų. Paduoti leisdavo. Tikrai, lietuviai, Žagarės 
žmonės tikrai nešdavo. Visi su žydais gyvenę. Žino visi, kaip buvo. 
Kitas neleisdavo. Nu, tai kaip šuniui per tvorą tai bulvę, tai duonos 
gabalėlį paduodi. Tai kaip puldavo visi ten. Kokią savaitę, daugiau buvo 
uždaryti. Visi sublogę (?) visai. Kartu žydukė buvo su jais. Atvežė 
visai iš kito miesto su žydais. 
 
Kl.: Ar būdavo, kad mušdavo ten juos? 
 
Ats.: Nu, jau būdavo. 
 
Kl.: Matėt, kaip muša? 
 
Ats.: Su kulbom. 
 
Kl.: Su kulbom mušė? 
 
Ats.: Jo. 
 
Kl.: už ką mušdavo? 
 
Ats.: Nu, už ką. Musiet, teisdavo ką. Jau gal ten taip prie jų 
neprieidavai, prie to... Prie to, kai buvo užtvertas tas... Jau ta zona, 
tas jų lageris. Ten neprieidavom, tik eidavom aplinkui. Buvo žiaurūs. 
Žiūrėk, bumt su kulba. Kitas nuvirsdavo seniukas, kaip yra. Visokių buvo 
žmonių. Kiti jau buvo... Tai tokių dalykų mačiau. Ir su žydu... Tai 
daugiau... Kaip jau kaip va... Kaip daugiau juos sušaudė ten, nuvežė į 
tas duobes ir užkasė. Ten jau... Ten jau buvo žagariečiai varyti kasti, 
lietuviai. Tai tie va dabar visi mirę yra. Mano patėvis buvo, jau miręs 
yra. Kad jau visi mirę. Daukšas va, dėdė, jis miręs jau yra. Tai 
lietuvius varė užkasti juos. Tai su ginklais tiesiog liepė juos užkasti. 
Tai užkasė, tai ėjom žiūrėti jau. Daug žmonių ten buvo. Ėjo žiūrėti daug 
žmonių. Tai nešė ten gėles. Ten ant žydų kapų dėjo ir ten nešė. Gėles 
tokias dėjo, žinai, ant tų kapų nunešę. Verkė ta moteris. Lietuvės 
priėjusios, tai didžiausias šlamesys buvo. Tai daugiau... Tai daug... 
Už kiek, ar už metų ar kelių, kaip čia... Kaip užėjo rusas, juk liepė... 
Ėjo, varė atkasti juos. Pasižiūrėti, kiek jų ten yra palaidota. Tai 
sakė... 
 
Kl.: Ar buvot pasižiūrėti, kiek ten... 
 
Ats.: Ne, nebuvom. Aš bijau. 
 
Kl.: Nu, o po to sušaudymo tai pažiūrėjot. Tai buvot į tą parką nuėjusi 
tą kapą pasižiūrįti. 
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Ats.: Nu, tai į antrą... Trečią dieną. Trečią galbūt, nežinau. Matai, 
kad buvo baisiai prišaudyta ant gatvės buvo jų. Tai jie važiavo su ta 
mašina ir rinko. Juos metė į kuzovą kaip ???. Nu, bjauriausiai. Metė, 
kur nuo tų gatvių rinko. Ba buvo daug ant gatvių prišaudyta jų. Anie 
kaip bėgo, taip jie juos ir šaudė. Taigi mūsų toj gatvelėj buvo Soris, 
buvo tas Veiba, kur yra. Kokie šeši tie žydai buvo nušauti. Seniukai, 
kitas raišas buvo. Dvi moterys žydelkos buvo nušautos. Ten jie 
daugiau... Kaip čia sutvarkė nuo to skvero, kaip yra. Tai tada anie jau 
rankiojo. Nerankiojo tą pačią dieną. Ten nurankiojo tuos lavonus nuo 
gatvių. 
 
Kl.: Tai tie lavonai kelias dienas pagulėjo dar? 
 
Ats.: Gulėjo. Va tas ant akmenio kokias kelias dienas gulėjo. Riksis, 
kaip anas vadinosi, Leiba. Ant akmenio atbėgo, aną ir nušovė čia. Anas 
ir užkrito ant lapų (?). 
 
Kl.: Ir jūs vaikščiodavot po miestą ir matydavot, kur lavonai gulėjo? 
 
Ats.: Jo, gulėjo lavonai. Va dabar kur yra mūsų turgus. Pastatytas 
turgus, ten žydų namai buvo. Šlekteris toks gyveno. Jis mėsą parduodavo, 
mėsinės kaip ten buvo. Tai va ten daugybės gulėjo žydų. Moterų gulėjo, 
vaikelių gulėjo. Visos buvo pilnos gatvės čia prišaudytos. Čia nebėgo... 
Matyti, ten visos bėgo. Va čia Šileika, miręs yra. Vat, šitie namai visi 
žydų skaitosi. Kitas, sako, buvo čia atbėgęs. Kai į kambarį įbėgęs visas 
kruvinas. Žmona bėgo pagalbos prašyti. Labai žiauriai čia buvo. Labai 
žydus žiauriai šaudė. Aš labai prisiverkiau. Savo amžių baigiu ir aš 
prisimenu tą skverą. Kartais sėdim ant to skvero kaip yra. Ir toms 
moterims sakau, kad tas taip yra. Kitos va iš kaimo draugės. Sakau, tas 
skveras... Ir dabar tas skveras, medžių čia auga, čia girios (?) auga. 
Čia vieno kraujo yra apačioje, žydų kraujo. Ojoj, kiek kraujo! Vaikai 
nedideli, tokie vaikeliai. Ir žvaigždės ant... Priekyje ir ant užpakalio 
šešiakampės, geltonos žvaigždės uždėtos buvo. Nu, tai tiek mačiau. 
 
Kl.: Tai ten ir vaikų prišaudyta buvo? 
 
Ats.: Visko. Ten vaikų buvo ir moterų buvo. Sako, tiktai jie tuos žydus 
daugiau kur privežė. Tai buvo ir jaunesnių, ir senesnių. Irgi labai 
jaunų nebuvo, kad atvežė iš kitur. O mūsiškiai kur buvo, tie stiprūs 
žydai, nu. Jau, skaitėsi, stiprūs buvo. Tuos, sakau, visus surankiojo. 
Visus suvarė į šules ir ant žydų kapų liepė juos ten... Juos ten ir 
sušaudė ant žydų kapų. Visus paliko, seneliai kokie, va moterys. Tai 
daugiau va... Tai pataisė šitą lagerį tokį. Spygliuoti, spygliuotom 
vielom aukšti tokie. Atsimenu, įlenkta taip. Tai pataisė. Tie vokiečiai 
varė žmones taisyti. Kai pataisė... Kaip pataisė juos, tai tada tų žydų 
iš kitur privežė dar. Dar iš kitur privežė. Ne vien žagariečiai. Čia ir 
svetimų žydų daug buvo privežta. Nu, kad, atrodo, sakė, keturi 
tūkstančiai. Nu, aš negaliu dabar nei pasakyti. Bijau meluoti. 
 
24:08 
 
Kl.: Bet, ponia, sakykit, vat šitie, kurie šaudė? Vat, tie civiliai, 
kur... 
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Ats.: Enkavėdistai, ne. Palaukit... 
 
Kl.: Aktyvistai. 
 
Ats.: Aktyvistai. 
 
Kl.: Aktyvistai, jo. Ar jie buvo girti, pagėrę buvo? 
 
Ats.: Nu, jau girti. 
 
Kl.: Girti buvo. 
 
Ats.: Kad anie nebūtų girti buvę, tai tas klebonas tada... Kai paėmė 
mumis, ten ant to gulėjo. Kitas tai visai. Kitas, sako, ant kojų 
nepastovėjo. Tai jau tie, kur va dabar įbėgo į vidų pas tą Bytautienę, 
kur gulėjo. Ta žydelka su žydu atbėgę kruvini, tai tie visai buvo girti. 
Ir čia jie dainavo. Kitas švilpavo, kitas... Sakau, pilni tarpai čia jų 
buvo. Visas apsuptas visas tas skveras. Tas visas lageris buvo... 
 
Kl.: Kaip jūs galvojat, kodėl jie tokią tarnybą ėjo? Kodėl jie taip 
darė? 
 
Ats.: Nežinau. Nežinau, kodėl jie taip ėjo žiauriai. Dar mano mama 
kartais uždega. Nu, žinai, kaip nematęs, nebuvęs žmogus. Pirmą kartą 
anas uždega. Per televizorių tokios žvakės (?) kaip yra. "Vokiečiai". 
Vokiečių tikrai nematėm. Visi civiliai buvo. Tiktai va kaip buvo 
vokiečiai, ten gal keturi buvo vokiečiai. Juk aš tai kitur nežinau. Ką 
buvo vokiečiai, tai va, ant balkono. Viršuj stovėjo vokiečiai. 
 
Kl.: Kur tą prakalbą kaip pasakė? 
 
Ats.: Jo. Jie davė komandą, matyt, tie vokiečiai. O daugiau buvo... 
 
25:24 
 
Kl.: O tokių paprastų vokiečių kareivių nebuvo? 
 
Ats.: Nebuvo. Nematėm čia, ne. Daugiau, kad... Vat, tai tuo momentu. 
Kada juos prieš šaudant... Matai, kad mes išsigandom. Jau į tą mokyklą 
bėgom prieš šaudant. Tai tokia mašina, man atrodo, kad tokia važiavo 
kareivių vokiečių. Nuo parko žydų ten, kur yra. Nuo žydų kapų parkas. O 
gal ten ant tų žydų, gal kur dar gyvi, gal jie pribaigė? Tai nežinau. O 
taip tai buvo, sakau, civiliai žmonės, žemaitiškai kalbėjo. Lietuviškai, 
žemaičiai kur yra. Kur "kits, kun darą, kur tu", va tokios kalbos. Sako, 
juodi kostiumai, juodos kepurės ir juodi... 
 
26:04 
 
Kl.: Ponia, dar noriu paklausti. Vat, šitas visas lageris, tas getas kai 
buvo. Tai dabar kai žydus sušaudė, tai liko tušti namai. Liko baldai. 
liko indai, liko drabužiai visi geri. 
 
Ats.: Vežė viską. Važiavo, tuos viską ėmė tie baltaraiščiai, kur šaukėm 
mes. Baltaraiščiai ėmė, krovė į mašinas. Į tokias karietas krovė, kur 
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geri... O kur prasti drabužiai, tai nešė... Katros jau norėjo - visa 
Žagarė. Dar mano mamytės ten gal... Mano mamytė sakė: "tai man rankas 
nutrauk". "Mes geriau va ubagais gyvensim visą amžių". Nešė kiti. Nešė, 
ir baldus nešė, ir drabužius. Ten viskas palikta. O jau apvertė, visur 
apieškojo tai tie. Kas, matyt, geresnio, čemodanais tokiais va, ėjo, 
metė. Kas jau ką rado geresnio tai paėmė. 
 
Kl.: Nu, o pačius vertingiausius... 
 
Ats.: Kas buvo. Pačius vertingiausius... Nu, tai kas paėmė pačius 
vertingiausius? Nu, tai paėmė tie aktyvistai. Žmonių neleido įeiti. Iš 
karto jau žmogus įėjo, jau viską ten... Iš karto suėjo aktyvistai visi, 
kaip juos išvedė. Tai tie tvarkėsi. Tai krovėsi į vežimus, į arklius 
tokius krovėsi. Ten visą vertingą daiktą paėmė. Krovėsi bagoti. Čia 
buvo ir žagariečių. Dabar jau mirę, dabar jau nėra. Gyveno geriausiai. 
Ir baldus nešė, ir viską nešė. 
 
27:23 
 
Kl.: Tai praturtėjo nuo to? 
 
Ats.: Tokia Kučikienė buvo, jau mirus. Tai aš atsimenu ir atsimenu. Bėga 
ryšulį pasiėmus, o aš bliaunu. Galvoju, kas ten, kojinės, toks ryšulys 
yra. "Ciocia, pametei kojines, ciocia pametei kojines", bliaunu. Kad ji 
į tą nekreipia dėmesio. Kad tik bėgu į savo namus, pasiėmus gniužus (?)! 
Nebereikia nei kojinių, nebereikia nieko. Vargšė ciocia pametė kojines. 
Tai atseit čia "pro" tuos žydus. Ant viso gyvenimo liko prisiminimų. 
Visą gyvenimą. Kai einu per tą gatvę, tai visi. Ten ir Senkė, mano 
Sorkė, Leiba toks, labai geri draugai buvo. Mes kartu į mokyklą eidavom. 
Aš jau ėjau. Mes biednai gyvenom. Gal pas patėvį tą... Mano motina 
pasiėmė tuos patėvio vaikus, tuos auginti. Visus vaikus mažuosius 
pasiėmusios ir eidavom pas žydus, pas drauges. Ten gaudavom pavalgyti, 
atsimenu, ten macų visokių... 
_ Ats.: "Cimes", tortų visokių gaudavom pavalgyti, duodavo mums. Ten daug 
lietuvių vaikų yra, ne aš viena ėjau. Mes pas žydus ir augom. Va, 
Mendelsonas Žagarėj gyvena, ten irgi šalia... Dabar ten lietuvę 
apsivedęs yra. "Petrai, Petrai", mes šaukėm, gyvenom šalia. Tai irgi va 
jau ta žmona. Kaip augom, kaip daug tų vaikų, tai pataisydavo tokį 
balių. Tas jau jo vaikas augo. Tas eidavo pas mumis. Šaltibarščiai... 
Tėvas bulves, žinai, su lupenom. O ta pritaisydavo visko, vadindavo 
mumis į vidų eiti. Aš tai neidavau, bet broliai, seserys eidavo. Man tas 
smokas nepatinka. Aš atsimenu visą laiką. Mamytė nusivesdavo, babytė... 
Man tas jų smokas, kad, nu, toks... Nemoku pasakyti, toks smokas buvo. 
 
Kl.: Tai nuo ko jis galėjo pasidaryti? 
 
Ats.: Nu, jų toks, nu... ??? žydų. Ar esat su žydais susitikę? 
 
Kl.: Nu, esu. 
 
Ats.: Nu, ir nejaučiat nieko? 
 
Kl.: Nu, ne. A, ko? 
 

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. 



Ats.: Nu, tai vis tiek yra tokio... Nu, gal kambaryj. Va dabar 
Mendelsonas, čia gyvena su lietuve (?). Įeini į tą kambarį... Nu, 
aš nemoku pasakyti. Nu, švariai, gražiausiai, viską, žinot, baldai dar 
yra. Bet jaučiasi, sakau, koks tas smokas. Sakau: "žydų smokas". 
Juokiasi tai tas iš manęs. Labai sugyvenom su žydais. Tik kad mano 
mamytė va kad būtų... 
 
Kl.: Nu, bet, ponia, žiūrėkit. Nu, vat jūs vaikai buvot, kurie žydai 
jau... Nu, padėjo auginti tėvams, reiškia. Nu, padėjo, pamaitindavo, ar 
ne. 
 
Ats.: Nu. Jie padėjo, pamaitindavo tikrai. 
 
Kl.: O taigi buvo tokių irgi, kuriuos tie patys žydai irgi padėjo 
auginti. Tie užaugo ir nuėjo žydus šaudyti. 
 
Ats.: Taip, buvo, buvo. 
 
Kl.: Tai vat kaip čia galėjo tas atsitikti? Kodėl? 
 
Ats.: Nežinau, nežinau. Gal turto norėjo kokio, ko. Aš tai nesuprantu. 
Ir buvo tokių, tikrai va tokių buvo. Ėjo, buvo, ir vaikus... O jau žydai 
kokie, atsimenu. Mamytė: "nėra pinigo", babytė: "nėra pinigo". Valguti 
neturim ko. Buvom ką tik tėtytę palaidoję, žinai, neturim. Toks Lepka, 
Lepka buvo. Senojoj pusėj parduotuvę turėjo. Nueidavo mamytė: "oi, 
Stanke, ko tu nori?", tai silkės, tai baronkos. O aš eidavau kartu. Jis 
man duodavo didelę tokią baronką ir tokį gaidelį duodavo visą laiką, tas 
žydas. Ir eidavo, duodavo "ant bargo". Ir eidavo pas mumis paprašyti 
žmonės. Eidavo pas mumis, jeigu nėra ko. O žydai duodavo "ant bargo" ir 
silkės... Nu, visą maistą duodavo. 
 
30:37 
 
Kl.: Ponia, aš noriu dar paklausti. Nu, dabar žiūrėkit, atsitiko toks 
baisus dalykas. Dabar jūs ten bėgot pas tą kunigą, ar ne. Kunigas tą 
viską matė. 
 
Ats.: Taip, taip. 
 
Kl.: Ir čia pat tos žudybės. Dabar ar kunigas sakė ką nors per pamokslą? 
 
Ats.: Sakė. 
 
Kl.: Ką sakė? 
 
Ats.: Sako kunigas per pamokslą... Miręs yra tas Steponavičius. Nu, aš 
dabar nebeatsimenu, kokia ta pavardė buvo, jau miręs. Ant jo kapo yra 
parašyta jo pavardė. Ir sakė... Nu, ką jis sakė ant pamokslo? Nueidavom. 
Ir mamytė nusivesdavo mane į bažnyčią. Turėdavau eiti išpažinties visą 
laiką ???. Mama buvo tretininkė. Prie bažnyčios buvom, tretininkė. 
Už tai jau, skaitosi, mama atsidavus buvo bažnyčiai. Nu, ir prie 
išpažinties katrą mėnesį mane vesdavo, aš turėdavau eiti. Nu, ir sako 
ant pamokslo. Ką jis sako ant pamokslo? Tai atsimenu va tuos žodžius 
vienus: "negerai yra kits kitą žudyti. Dievo įsakymo tokio nėra, bet ką 
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padarysi, kad taip yra". Jis negalėjo nieko kalbėti. Ką jis... jis 
bijojo kalbėti, tiktai... Tiktai va taip sakė: "gerbiami piliečiai, 
jeigu tą darėt, tai nereikėjo pasakyti lietuviams vaikams uždrausti eiti į 
mokyklą". Nu, tai jie gerai darė. Jeigu jie galvojo šaudyti... Palauk, 
tris mergičkas tikrai nušovė. Vieną iš Petraičių, tikrai nebeatsimenu. 
Ir iš Stungių vieną vaikelį, atrodo, einant per parką. Nušovė ir vaiką. 
"Visi Lietuvos vaikai, jeigu norit eiti į mokyklą, ir tada pakelkit tokį 
žiaurių...". Visi, kas jau buvom gyvi, visi atsiminėm. 
 
32:00 
 
Kl.: Ir buvo nušauti vaikai? 
 
Ats.: Buvo trys vaikai nušauti. Nebeatsimenu, kaip pavardės buvo, bet 
trys buvo. Berniukas ir dvi mergičkos buvo nušauta ten. Tai mumis galėjo 
nušauti. Jei mes ant to šventoriaus nebūtume išbėgę, o čia ant to kampo, 
tai vienas išėjęs... Nu, matydavot tuomet, kaip matot dabar per 
televizorių kaip yra, davė, tai svyravo ant kojų. Jie visi buvo girti. 
Ir kad visi buvo pilnai prisigėrę, visi be sąmonės buvo. O vokiečiai... 
Tai sakau, ką matėm - viršuj vokiečiai, kad aš va... Ir taip kartais per 
televizorių, kad sako, viską va taip, žinai, kaip girdžiu. Kitas tai 
nebuvo. Vienas, sako... Tai civiliai juodai apsirengę ir juodi raiščiai 
ant rankų uždėti. Va tokią itoriją ką mačiau. 
 
Kl.: Tai vat tarp tų žagariškių buvo tokių pažįstamų žmonių, kad ten jūs 
matydavot? 
 
Ats.: Nu, ką tu ten galėjai matyti. Kiemuose jie stovėjo, sargybiniai 
kokie. Ką tu ten galėjai matyti, vaikai juk negalėjom. Ir mūsų neleido 
arti prieiti. Ir, sako, juodos kepurės va taip, užsimaukšlinę tokie. Tai 
kur jau neužsimaukšlinę, tai buvo jau... Ale buvo gal ir žagariečių, ką 
mes... Juk jų nematėm ir negalėjom matyti. Neleido mūsų. Mamytė va mano 
kad būtų gyva, ta tai dar labai daug ko matė. Dabar jau ji yra mirus, 
jau jos nėra. Nu, ką žinojau. 
 
33:17 
 
Kl.: Nu. 
 
Ats.: Visi va tie namai kur yra, ten dabar nugriauti, kur yra, visi. Ir 
čia va, kur mes gyvenom, visur žydai gyveno. Žydų namai yra. Dar čia 
vieną sykį praeitą vasarą čia buvo žydų atvažiavę į Žagarę. Tai čia 
atėję žiūrėjo, čia vaikščiojo. Žiūrinėjo tuos namus, žinai, čia aplinkui 
apžiūrinėjo. Sakom, gal jau kokie anūkai atsiras ar kokie proanūkai. Gal 
mumis išvarys, bet kas čia varys, kad viskas čia jau griūva. 
 
Kl.: Ne, tai negali išvaryti už tai, kad dabar gi tiktai piliečiams 
atiduoda turtą. Jie gi jau yra kitų šalių piliečiai. 
 
Ats.: Jie... 
 
Kl.: Jie nieko nepa... ne. Čia ne dėl to. 
 
Ats.: Turto tai visi... 
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Kl.: Jie savo gimtas vietas nori pasižiūrėti. 
 
Ats.: Išvežiojo, išvežiojo. Oi, kiek nuvežė, mašinom vežė. Tai tada buvo 
civiliai. Kai čia vokiečiai buvo, vokiškai, bet lietuviškai kalbėjo. Tai 
kada mes vaikai, juk mergelkos tokios eidavom, vaikus vadindavom ten 
eidavom pasižiūrėti iš tolo. 
 
Kl.: Nu, o paskui vat matydavot. Jūs turbūt tai pažindavot iš tolo, kad, 
nu, eina žmogus su žydišku paltu, su žydiškia kokia suknia. 
 
Ats.: Nu, ką tu nepažinsi. Biednas buvo kitas baisiausiai. Tokia Daugėla 
čia gyveno. Dabar jau nebėra. Sakė, Vilniun išvažiavo jau, tas Daugėla 
mirė. Ta mergelka Daugėla kada ateidavo, mes... Čybas. Mano naginės 
buvo, aš tai neturėjau kuo apsiauti. Mano buvo naginės ir daugiau 
naginės buvo iškeltos tokias suknias pataisyti, žinai, kaip buvo. 
Naginiukės, būdavo, pataisydavo, susirišdavau čia. Aš su tokiom ėjau. 
??? ??? nebuvo. 
 
Kl.: O ką Daugėlas? 
 
Ats.: O Daugėlytė kada ateidavo po to žydų šaudymo į mokyklą, va 
Daugėlytė tokia apsirėdžiusi gražiausiai buvo. Tai visi vaikai apstojom: 
"žydų turtu apsivilkusios, žydų..." Nu, žinai, vaikai kai buvom. O mes 
su naginėm ėjom. Ir bateliai buvo ant kojų, viską. Geriausiai gyveno. 
 
34:57 
 
Kl.: Tai vaikai, ką. Šydidavosi, kad su žydišku turtu? 
 
Ats.: Nu, tai mes šydidavomės. Mes šydidavomės. Eidavo. Tai kaip eidavo 
biednesnės... Apsirėdžiusios. Kada ateidavo, kaspinai gražiausi 
plaukuose, o mes va su šniuruku susirišusios kasas, susipynusios. Mes 
tai vargingai gyvenom. Buvo matyti ir iš žmonių. Iš žmonių tokis Trinka 
buvo, jau miręs yra irgi. Žydas baisiausiai gyveno geriausiai. Tie visi 
tokie, katrie nešė, tie... Bet jau kur jau geresnis, tokie buvo, tai 
tie... Matyt, ten auksus ieškojo, ką, gal rado. Tai mus tada va šaukė 
prie to... Einant į mokyklą mane ta Senkė šaukė su Sore. Kažką rankoj ji 
turėjo. Bet manęs neleido prieiti. Gal man būtų ir davę ką nors anos. Ir 
dabar kad nežinojai... Nežinojo nieko, kada jas iš... Nuo ryto mamytė 
atsikėlus, atsimenu, verkdama atbėga į vidų. Ėjo ta Senkė... Mama 
valgyt, pavalgė. "??? ??? ??? ???". Sako: "nebėr ???, varo, - sako, - 
nebėra". Tai bėgo čia. Tai tada buvo jau suvarytos į šitą lagerį. Čia 
daug buvo privežta. Čia ne vien Žagarės žydų, čia iš kitur buvo privežta 
žydų. Keturi ar penki tų buvo, aš dabar nebeatsimenu. Ai, atrodo, ant jų 
kapų ten yra parašyta, kur tas paminkliukas yra pastatytas, kelintais 
metais buvo. Nebeatsimenu, jau dabar tiek metų praėjo, ką tu gali 
atsiminti. 
 
36:16 
 
Kl.: Ponia, o kas žydų namus užėmė? 
 
Ats.: Nu, kas tada užėmė? Gyveno lietuviai, jie gyveno. Ten ir tą 
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Leibos, atsimenu, tokia, ėjo gyventi. Ten, atsimenu, tokia Kučinienė 
kitą kartą tam... 
_ 
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