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Šiame pokalbį, Kazimieras Liubšys diskutuoja Akemenės žydų bendruominę ir jos likimą kada 
Lietuvą užokupavo Vokiečiai. Jis smulkmeniškai apibūdina kaip matė žydų koloną vedė į miškus 
iš kurių jis tada girdėjo šūvius, ir labai atkreipia dėmesį į savo nusivylimą kad parapijos kunigas 
pravedė žudynes. Jisai taip pat pasakoja kaip po žudynių baltaraiščiai parsivežė krūvą drabužių, 
juos išsidalino ir ėjo išgerti. Jisai apibūdina žydų suvarymą į sinagogą, atkreipiant dėmesį kad jie 
tenais buvo laikomi tik trumpam ir nelabai atydžiai saugomi. Jis pasakoja kaip po sušaudymo, 
jisai kartu su draugais nuėjo apžiurėti sušaudymo vietą ir taip pat pasakoja kaip jisai vėliau 
sudalyvavo NKVDistų atkasime to kapo ir matė kad lavonai be drabužių buvo sumesti. Jis mini 
kaip baltaraiščiai pavieniui sušaudė pora komunistų ir diskutuoja baltaraiščių likimus. Jisai 
smulkmeniškai paaiškina kaip baltaraiščiai siaubė žydų parduotuves prieš šaudymus kada žydus 
varinėjo į sinagogą. Jisai baigė pokalbį užmindamas kad labiausiai jatėsi žydų trūkuma kai gryžo 
į mokyklą tą rudenį ir tik puse studentų nebebuvo.  
 
 
[01:] 00:30:09 – [01:] 06:15:04 
 
Jisai prisistato save kad gimes 1931-aid metaid prie Akmenės kur jisai lankė mokykla; paaiškina 
kad nebuvo labai daug žydų Akemenėje, bet jiems priklausė visos parduotuvės, kur jisai 
susipažino sudauguma žydų besipirkinėjant; paaiškina kad du ar tris mėnesius po Vokiečių 
užėmimo Lietuvos viskas buvo ramu, bet po to suvarė visus žydus į sinagogą ir po to išvedė į 
mišką ir sušaudė; apibūdina suvarymą žydų į sinagogą paryškinant kaip jiam skaudu buvo matyti 
kad visa tai organizavo klebonas Balčiųnas, kuriam jisai bažnyčioje tarnavo; paaiškina kaip jisai 
atsisakė tarnauti bažnyčioje po to kai matė kunigą nešiojant automatą ir varant žydus iš savo 
namų; pamini kitus vyrus kurie kunigui padėjo vardu Daujotas, arba „Arkliavagys,“ Pocius ir 
pora Vokiečių S.S. kareivių; pasakoja kaip jisai kartu su kitais draugais slapta sekė žydų koloną 
palej upę nes neleido žiūrovų prie sušaudymo duobės;  apibūina kaip jisai girdėjo šūvius pora 
valandų, po kurių matė kaip baltaraiščiai gryžo su vežimu pilnu drabužių į turgaus aikštę kur jie 
tarpusavį pasidalino žydų daiktus ir įėjo į smuklę išgerti.  
 
[01:] 06:15:05 – [01:] 10:37:21 
 
Jisai prisimena specifinius žydus kurie buvo sugauti, tarp jų šeima vardu Joskė kuri laikė 
parduotuvę Dabikinėse, žydą kuris pirkinėjo senus drabužius žmonių, ir kitus vaikus su kuriais 
jisai lankė mokykla, nusprendžiant pagaliau kad iš viso turbūt 60 ar 70 žydų sušaudė; pasakoja 
kaip jisai su draugais sekė žydų koloną gatve iki kol jiems liepė dingti ir tada nuėjo prie upės kur 
matėsi kur žydus veda per miška anoj pusėje; mini kad jisai atpažinojo dauguma žydų ir kad jie 
visi atrodė labai išsigande nes žinojo savo likimą; paaiškina kad geltonos žvaigždės nebuvo 
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prisiūtos prie jų rūbų, kad joks getas nebuvo įsteigtas ir kad žydai buvo laikomi sinagoge tik 
trumpam laikui prieš juos sušaudė; paaiškina kad kunigas ėjo priešais koloną komanduojant o 
S.S.ininkai saugojo koloną iš šonų; paaiškina kad jisai nėžino ar kunigas ką sakė per pamokslus 
apie šiuos įvykius kadangi jisai nebeėjo į bažnyčia; kalba apie kunigo likimą, kad jį tuojau 
perkėlė kitur nes visi sustojo eiti į mišes; mini kad jisai pats niekad negryžo į bažnyčia net po to 
kai naujas kunigas atsirado.  
 
[01:] 10:37:22 – [01:] 18:49:04 
 
Jisai pasakoja kaip jis pamatė ginkluotus sargus bežaidžiant aplinkui miesta; apibūdina sargų 
civilinę aprangą su baltais raiščiais; paaiškina kad viskas įvyko Rugpjūčio menesį nes jisai dar 
nėjo į mokykla; prisimena kad mokykla vėlai prasidėjo tais metais nes dauguma mokytojų 
pabėgo kartu su Sovietų valdžia; pasakoja kad šaudymai įvyko vidudienį ir išpasakoja kokiu 
maršrutu vedė koloną žydų iki duobės; paaškina kad šaudymai įvyko anoj pusėje upės nuo kur 
jisai stovėjo ir užtat nematė duobės kur juos šaudė; paaiškina kaip jisai po to nuėjo prie tos vietos 
ir kaip baugiai jiam pasirodė ta sulyginta žęmė, bet visvien prisirinko kišenius pilna vokiškų 
gilziu; apibūdina kokius šūvius ir riksmus girdėjo skersai upės kol šaudymas tesėsi pora valandų; 
pakartojo kaip jisai matė kad baltaraiščiai gryždami vežėsi drabužių krūvą ir apibūdina kaip jie 
10 girti baltaraiščiai skirstėsi turtus tarpusavį turgaus aikštėje; paaiškina kad kunigas buvo kartu 
su jais bet neėmė jokių drabužių ir kad vokiečių nebuvo matyt; apibūdina kokius drabužius 
dalinosi, kad buvo vasariški, vaikiški ir avalynės; mini kap po karo jisai sudalyvavo atkasime 
kapo su NKVDistais ir prisimena kad matė visus lavonus nuregtus iki apatinių; mini kad kada 
jisai pamatė lavonus [uždengia burną su ranka lyg apsivems] jiam bloga pasidarė, ir jis pabėgo.  
 
[01:] 18:49:05 – [01:] 24:29:01 
 
Jisai pasakoja kaip senukas, kuri baltaraiščiai buvo pasamde vežti žydus ir drabužius savo 
vežime visą dieną, gryžo namo po to kai baltaraiščiai baigėsi išsidalinti drabužius tarpusavį; mini 
kad aikštėje nieko neliko po to kai baigė dalintis daiktus; neprisimena ar kunigas įėjo kartu su 
baltaraiščiais į smuklę, bet prisimena kad visi kiti turėjo ryšulius drabužių; paaiškina kad po to, 
visi tylėjo apie tos dienos įvykius; prisimena kaip vėliau Daumantas ir Pocius atskirai nušovė 
vieną viena-rankį lietuvį kuris buvo komunistinis malūno direktorius ir kom-jaunuolę; diskutuoja 
Daumanto ir Pociaus‘ likimus, kad jie nepabėgo laiku prieš Rusai sugryžo ir buvo išsiūsti į Sibirą 
ir nebegryžo; patikslina kd jo tėvas jam pasakė apie sušaudyma tų dviejų komunistų; išvardina 
vardus savo draugų su kuriais jisai stebėjo sušaydymo dienos įvykius: Antanas Mačiulis, Rimas, 
Kuolas, Romka Niedvaras ir Pranukas Braižius; paaiškina kad jisai niekad negryžo į bažnyčia, 
net ne po karo kadangi jisai jautė kad tapo netikintis; mini kad jis negirdėjo apie ką baltaraiščiai 
kalbėjo gryždami iš sušaudymo; apibūdina kokia baimę tada jautė.  
 
[01:] 24:29:02 – [01:] 31:00:21 
 
Jisai paaiškina kad žydai buvo laikomi sinagoge mažiau negu savaite iki kol duobe iškasė; 
diskutuoja siaubimą žydų parduotuvių; detaliai apibūdina kaip baltaraiščiai išnešiojo viską iš 
žydų parduotuviu ir prisimena kaip vienas iš Daujoto vaikų jį pavaišino pagrobtu sūriu; išvardina 
kitus produktus kuruos grobė: žuvį, medžiaga, audinius, avalynę, drabužius; patikslina kad 
parduotuves siaubėp po to kai žydus suvarė į sinagogą; patvirtina kad buvo ta pati grupė 
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baltaraiščių kuri siaubė parduotuves ir vėliau šaudė žydus; paaiškina kad parduotuves siaubė 
pavieniui – kad kai suvarė savininkus į sinagogą tada ir ištuštino parduotuve, o visa tai vyko bent 
tris deinas nes buvo 10 parduotuvių miestęlije; paaiškina kad jisai žinojo iš kur draugas gavo 
sūrį, bet dar nežinojo kad žydai buvo pasmerkti; mini kad sūris buvo labai skanus, nes pirma 
karta ragavo; paaiškina kaip po sušaudymų jisai išliko draugais su Daujoto vaikais, bet kad visas 
miestas vengė Daujotą. Diskutuoja kokia didelė ir biedna buvo Daujato šeima tarpu-kario metu 
kadangi jisai dažnai sėdėjo kalėjime už arklių vagimą ir pardavimą čigonams; patikslina kad 
žydų namai nebuvo apiplėšti tuo pačiu metu kaip jų parduotuvės, bet vėliau po sušaudymų; 
diskutuoja kaip nauji gyventojai į juos įsikraustė; komentuoja apie neturtingas gyvenimo salygas 
žydų; mini kad vis pastatai Akmenėje buvo mediniai; paaiškina kad medini sinagoga turbut 
nugriove vokiečiu valdžia kurios policijos vadas ir atstovas Gestapo buvo Sašaitis.  
 
[01:] 31:00:22 – [01:] 35:17:20  
 
Jisai vėl gryžta prie parduotuvių siaubimo išaiškinant kad parduotuvės nebuvo specializuotos, 
apart viena mėsos parduotuve, bet kad pardavinėjo ir avalynę ir audinius ir maistą vienoje 
vietoje; gryžta prie sušaudymo duobės ir pasakoja kaip niekas neįtarė kad ją kasinėjo miške ir 
kaip jisai nieko nematė nors dažnai maudėsi upėje skersai to miško; paaiškina kad tiktai vienas 
sargas saugojo sinagogą kai žydai buvo jamė suvaryti ir pasakoja kaip jisai kartu su draugais 
galvojo kad žydai galėtų lengvai pabėgti bet bijojo; mini kad gal žydai nemanė kad juos 
sušaudys; kalba apie žydų šeimų diduma ir kad puse vaikų jo mokykloje buvo žydai; atkreipia 
demesį kad kai jisai gryžo į mokykla po tos vasaros, tik puse studentų buvo like.  
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