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Alicija Žukauskaitė: Labą dieną. 
Natalija Manikienė: Labą dieną. 
Alicija Žukauskaitė: Dėkoju, kad sutikote su mumis pasikalbėti. Norėjau paprašyti, kad 
prisistatytumėte. Koks jūsų vardas, pavardė? 
Natalija Manikienė: Natalija Manikienė. 
Alicija Žukauskaitė: O kuriais metais jūs gimusi? 
Natalija Manikienė: 1922. 
Alicija Žukauskaitė: O kur? 
Natalija Manikienė: Alaučių kaime, Lekėčių valsčiuje, Šakių apskrityje tada. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykite, o kur jūs gyvenote prieš karą? 
Natalija Manikienė: Kadangi mano tėvas buvo malūno statytojas, tai pastovios vietos 
nebuvo. Gyvenome Alaučių kaime, kaip minėjau, Pavilnyje trumpą laiką, toliau 
gyvenome Kriūkuose, toliau gyvenome Plokščių krašte Vaidiškiuose, ir vėl Kriūkuose, 
paskui apsigyvenom Raudonės pilyje, teko šešetą metų vaikystėje gyventi, persikėlėme 
1932 metais į Gelgaudiškį, į Skirsnemunę, vėl į Gelgaudiškį, į Šakius. 
Alicija Žukauskaitė: Kai prasidėjo karas, karo metu kur jūs gyvenote? 
Natalija Manikienė: Karo metu tėvai gyveno Gelgaudiškyje, o aš mokiausi Šakių Žiburio 
gimnazijoje. 
Alicija Žukauskaitė: Ir gyvenote Šakiuose? 
Natalija Manikienė: Gyvenau Šakiuose, šeštadieniais pareidavau namo. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, ar Šakiuose buvo daug žydų? 
Natalija Manikienė: Taip, Šakiuose buvo daug žydų. /techninė pauzė, kartojimas? 
 
Alicija Žukauskaitė: Labą dieną, ponia Manikiene. 
Natalija Manikienė: Labą dieną. 
Alicija Žukauskaitė: Gal galėtumėte prisistatyti, koks jūsų vardas, pavardė? 
Natalija Manikienė: Natalija Oržekauskaitė Manikienė. 
Alicija Žukauskaitė: Kuriais metais jūs esate gimusi? 
Natalija Manikienė: 1922. 
Alicija Žukauskaitė: Kur jūs gyvenote, kai prasidėjo karas? 
Natalija Manikienė: Tada mano tėvai gyveno Gelgaudiškyje, buvo tik persikėlę į Šakius, 
o aš jau visus mokslo metus buvau mokiusis Šakių Žiburio gimnazijoje, taigi tik 
šeštadieniais, sekmadieniais gyvendavau pas tėvus. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, tuo metu, prieš karą, prieš prasidedant karui, ar Šakiuose 
buvo daug žydų? 
Natalija Manikienė: Manau, kad taip, kadangi pačioje centrinėje miesto dalyje, Kęstučio 
gatvėje, tai čia, kiek prisimenu, buvo daugiausia žydų parduotuvių, ir centrinė miesto 
dalis daugiausia buvo apgyvendinta žydų. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jums teko matyti, kas su jais atsitiko, kai prasidėjo karas? 
Natalija Manikienė: Kai prasidėjo karas, aš Šakiuose nebuvau, kadangi buvau iškeliavusi 
šeimos reikalais, tėvų siunčiama į Raguvą pas mamos seserį. Mane karas užklupo 
Raguvoje, ir aš ilgokai nesant susisiekimo priemonių negalėjau parvažiuoti į namus. Ir 
parkeliavau į namus, man atrodo, buvo jau rugpjūčio antroji pusė. Ir nuo tada man buvo 
matoma, kokia buvo tada Šakiuose žydų padėtis, juo labiau, kad mūsų klasėje mokėsi dvi 
žydų tautybės klasės draugės – Reinė Pragerytė ir Roza Rozenbergaitė. 
Alicija Žukauskaitė: Ir ką jums teko matyti? 
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Natalija Manikienė: Man teko matyti pirmiausia, ko aš nebuvau mačiusi nuo karo 
pradžios iki sugrįžimo į Šakius, kad žydai, žmonės, truputėlį pataisysiu, kai grįžau į 
Šakius, tai žydų vyrų buvo tiktai vienas gydytojas, vyras. Visi kiti žydai vyrai buvo 
nežinia kur. Buvo sakoma, kad jie buvo išvežti darbams į Kulautuvą, tačiau iš tikrųjų taip 
nebuvo. Jie buvo jau anksčiau sušaudyti. Ir mačiau, kad moterys, vaikai, kurie vaikščiojo 
gatvėje Šakiuose, tai neprisimenu, ar tik ant nugaros, ar priekyje, šito negaliu pasakyt, 
būdavo jiems prisegtos žvaigždės šešiakampės geltonos. Geltonos šešiakampės 
žvaigždės. Vadinasi, toks pažeminimas, paniekinimas, išskyrimas. Ir dar prisimenu, 
nebuvo jiems leista vaikščioti šaligatviais, o turėdavo eiti tiktai grindiniu, galėjo eiti. 
Alicija Žukauskaitė: Ar tuo metu, kai jūs matėte, kad yra tik moterys, ar jūs žinojote tada, 
kad vyrai yra sušaudyti? 
Natalija Manikienė: Dabar aš jums tokį vieną epizodėlį noriu pasakyti. Vieną kartą einu 
čia kaip tik centrine gatve, ir maždaug ten, kur dabar yra Edmundo Steponaičio gatvė, 
kaip dabar vadinasi, ten gyveno klasės draugė Reinė Pragerytė. Atsimenu, jų senas 
medinis namas buvo, ir tvoros tokios lentinės. Ir einu pro šalį, išgirstu Reinės balsą. 
„Natalija, ateik tu pas mus...“. Aš žinojau, kad pas žydus eiti negalima, kad jie yra labai, 
na, vienu žodžiu, tokia išskirtinė padėtis, bet aš negalėjau į jos balsą neigiamai atsakyti. 
Aš šmurkštelėjau pro jų tuos medinius vartelius, ir ji, mane nusivedusi į kambarį, klausia, 
ar tu nežinai, ką su mumis darys. Ji manęs neklausė nieko daugiau, bet tik paklausė, ar tu 
nežinai, ką su mumis darys. Na, aš buvau visai neseniai grįžusi iš Raguvos, ir, be to, kiek 
prisimenu, tada ir žmonės – vieni kalbėjo, kad žydai sušaudyti, vyrai, ir buvo skleidžiama 
žinia, kad jie išvežti darbams į Kulautuvą. Tai tokios prieštaraujančios žinios buvo 
paplitusios tarp žmonių. Bet kas toliau bus, bent mano aplinkoj, šeimos aplinkoj, mes 
nežinojome. 
Alicija Žukauskaitė: Tai ką jūs pasakėte Reinei? 
Natalija Manikienė: Tai aš Reinei taip ir pasakiau, kad, sakau, aš nežinau, nežinau, bet 
man buvo labai sunku, kada aš pamačiau jos tokį... išgirdau jos tokį sunkų klausimą, 
Natalija, ar tu nežinai, ką su mumis darys. 
Alicija Žukauskaitė: Na, ir kas atsitiko po to? 
Natalija Manikienė: O paskui po to praėjo labai nedaug laiko. Mes gyvenome Šakių 
priemiestyje, pietrytinėje miesto dalyje, toks vadinamas priemiestis Striūpais. Ir vieną 
rytą su mama susitarusi aš ėjau anksti, saulutei tekant, į duonos parduotuvę užsiimti eilę, 
kadangi jau buvo sunkiau gaut tos duonos, mama man priminė, kad reikia išeiti anksti ir 
užsiimti eilę. Na, ir aš nuėjau. Išėjau, sakau, maždaug taip saulutei tekant rugpjūčio 
mėnesį. Pereinu per Siesartį tiltu ir patenku į miesto centrinę dalį, kur dabar yra 
pagrindinis miesto centre toks parkelis. Žiūriu, pilna moterų žydžių, vaikų, ir kaip tik 
mano žvilgsnis sustoja ties gydytoju, žydų tautybės žmogumi, kartu su žmona, atsimenu, 
jie abu tokie aukšti, išlakūs žmonės buvo. Na, ir ta aikštė pilna kelionei pasiruošusių 
žmonių: su pundeliais (ryšulėliais), su vaikų vežimėliais, su lagaminėliais, vienu žodžiu, 
moterys, vaikai ir tie du, gydytojo šeima, vyras ir žmona. 
Alicija Žukauskaitė: Koks atstumas buvo nuo jūsų iki tos vietos, kur jie stovėjo? 
Natalija Manikienė: Buvo labai arti. Aš ėjau šaligatviu. Jūs Šakius įsivaizduojate? 
Kęstučio gatvė, pagrindinė, centrinė gatvė nuo Kudirkos Naumiesčio įvažiavus į Šakius. 
Aš einu šaligatviu, čia paskui važiuojamoji dalis, ir čia aikštė. Ir jie toje aikštėje, visiškai 
keli metrai. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, ar juos kas nors saugojo? 
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Natalija Manikienė: Aš to nepastebėjau. Aš kai pamačiau šitą (porą), ir tas Reinės balsas 
„ką sumomis darys?“, tai aš kažkaip net išsigandau ir pagalvojau, iš tikrųjų, kas dabar 
bus? Vienu žodžiu, tokia nuostaba. Anksti kelionei paruošti žmonės. Kur jie dabar 
keliaus?.. 
Alicija Žukauskaitė: Ar ten buvo kokių nors vežimų su arkliais?  
Natalija Manikienė: Nemačiau šito, šito nemačiau, tik mano žvilgsnis sustojo ties 
kelionei pasiruošusiom moterim su vaikais ir minėta šita žydų tautybės pora. 
Alicija Žukauskaitė: Kas vyko toliau? 
Natalija Manikienė: Toliau aš nuėjau į parduotuvę ir stojau į eilę. Dar nedaug žmonių, 
nežinau, dešimt galėjo būt ar negalėjo būt. Ten aš iš jaunimo buvau viena, o šiaip daugiau 
ten moterys buvo, suaugę žmonės. Na, ir kadangi parduotuvė dar buvo uždaryta, mes 
stovėjome ir laukėme toje eilėje. Ką žmonės tarpusavyje kalbėjo, aš dabar neprisimenu, 
ar nekalbėjo, man neliko atmintyje. Dar norėčiau priminti, kur ta vieta, apie kurią aš 
dabar kalbu. Yra centrinė Šakių gatvė, Vinco Kudirkos gatvė, o paskui pro bažnyčią eina 
Vasario 16-sios gatvė. Tas namas ir dabar yra išlikęs, kuriame buvo toji parduotuvė 
duonos gaminių, ir čia sankryža – Vinco Kudirkos gatvės ir Vasario 16-sios gatvės. Ir 
mes va čia stovėjome. Na, ir, aš jums negaliu tiksliai pasakyt, praėjo gal 20 minučių, gal 
15, gal ir pusvalandis, nedaug laiko praėjo, ir štai pamatėme, kad iš aikštės dabartine 
Vinco Kudirkos gatve jau šita visa kelionei pasiruošusi žmonių minia jau yra keliaujanti. 
Ir jie kaip tik keliavo dabartinės Kudirkos gatvės dalimi iki tos parduotuvės, prie kurios 
mes stovėjome ir pasuko dabartine paežere, tai yra dabartine Vasario 16-sios gatve, 
pasuko į šiaurę. Buvo manoma taip, sako, joms buvo taip paaiškinta, kad jas, jau taip 
paskui žmonės kalbėjo, kad jas varys į Gelgaudiškį, tai maždaug 15-16 kilometrų, ir iš 
ten, kai jau į Gelgaudiškį jos nueis su vaikais, su tais lagaminėliais, kai nueis, tai paskui 
susodins į garlaivius, į vieną, nežinau, ar būtų sutilpę, nes tikrai daug žmonių važiavo, o 
paskui garlaiviu jas vešią į Kulautuvą pas vyrus, kurie ten Kulautuvoje darbuose yra. 
Moterys tuo patikėjo. Na, ir kada atėjo iki tos dalies, vadinasi, dabartinė Vasario 16-sios 
gatvė ir paskui vėl gatvių sankryža, dabartinė Bažnyčios gatvė. Jeigu iš tikrųjų keliauti į 
Gelgaudiškio pusę, tai reiktų iš Vasario 16-sios gatvės ta dabartine paežere paėjus, reiktų 
pasukti į Bažnyčios gatvę vakarų link. Ir jos tai darė. Bet kai joms užkirto kelią į 
Bažnyčios gatvę ir jas varė tiesiai pirmyn į šiaurę, o ten buvo ta baisioji vieta, kur karo 
pradžioje buvo šaudomi žmonės, Batiškių pamiškė. Jos, matyt, tada kažką baisaus 
suvokė. Nuo mūsų kiek ten galėjo būti ta vieta, apie kurią aš jums dabar pasakoju? Galėjo 
būti 200, 300 metrų, toks atstumas. Tai akyse ir dabar prisimenu tą vaizdą – tos visos 
minios susiūbavimas, sulingavimas, aimanos, verksmas. Bet ginkluoti kareiviai ir kiti 
užkirto kelią ir jas nuvarė į Batiškes. 
Alicija Žukauskaitė: Norėjau paklausti, ar apsauga kokia nors buvo? Kas jas lydėjo? 
Natalija Manikienė: Taip, kareiviai vokiečių, bet tada buvo toks momentas sunkus, kad 
sunku ir papasakoti. Tai kiek mano atmintyje likę, tai keletas kareivių buvo, be abejo, 
kareiviai ginkluoti, keletas policininkų buvo. Iš kur tie policininkai, aš nežinau, ar čia 
mūsų šakiečiai buvo, aš jų nepažinojau, tik pažinojau vieną – mūsų klasės draugės 
Algimantos Kazlauskaitės tėvą. Jau pagyvenusio amžiaus žmogus buvo. Ir kai buvo ta 
eisena, ir šitie ginkluoti vyrai pro mus varė, tai policininkas Kazlauskas nuo tos eisenos 
atsiliko ir pasakė: aš toliau eiti negaliu. Ir jis pasiliko prie mūsų, prie tų žmonių, kurie 
stovėjome eilėje prie duonos parduotuvės. Aš dažnai dar namie parėjus pasakojau tėvams 
pasakojau, kažin, kas dabar Algimutės tėveliui bus, kad jis nevykdė, nėjo toliau. 
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Alicija Žukauskaitė: Policininkai buvo su uniformomis? 
Natalija Manikienė: Taip, aš juos atpažinau iš uniformų. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, ar buvo civiliai apsirengusių ginkluotų žmonių? 
Natalija Manikienė: Buvo nedaug, irgi mačiau. Baltais raiščiais buvo, keletas, trys keturi. 
Žmones va tokius teko matyti iš tos eisenos dešinės pusės. 
Alicija Žukauskaitė: Kai žmones nuvarė link tos pamiškės, kas atsitiko vėliau? 
Natalija Manikienė: Ta eisena iš mūsų akių palengva išnyko, kadangi iki Batiškių nuo 
paties miesto centro, man atrodo, ten koks pusantro kilometro, tikrai negaliu šito pasakyt. 
Aš vienerius metus tik buvau mokiusis Šakiuose, tai aš tų Batiškių visai ir nežinojau. Na, 
ir paskui, toliau buvo taip. Atidarius parduotuvę, aš nusipirkau duonos, parėjau namo ir 
papasakojau tėvams, kad mačiau žydes moteris su vaikais, varomus į Batiškių pamiškę. 
Tėtis buvo kažkur, turbūt, darbe, mama su reikalais buvo į Gelgaudiškį išvykusi, ir man 
buvo palikusi tokią namų užduotį, kad pietums pašerčiau paršelį. Ir aš dabar tuo pietų 
laiku einu iš buto į tą tvartelį su tuo pašaru ir išgirstu kaip tik iš šiaurės pusės šūvių 
papliūpas. Aš supratau tada, kas ten vyksta tose Batiškėse, man akyse tos klasės draugės, 
Reinė ir Roza... (verkia). 
Alicija Žukauskaitė: Kiek ilgai truko tas šaudymas? 
Natalija Manikienė: ...Man tada iš rankų iškrenta tas kibiras, išsilieja pašaras ir aš nueinu 
į kambarį (verkia). Va taip viskas ir pasibaigė. 
Alicija Žukauskaitė: Kiek laiko truko tas šaudymas, kaip jūs įsivaizduojate dabar? 
Natalija Manikienė: Na, žinot, aš jums pasakyti net nelabai galėčiau, dėl to kad aš, kai 
išgirdau tą šūvių papliūpą, tai neatsimenu, gal verkiau, gal kas buvo, negaliu pasakyt. 
Kadangi Šakiuose buvau gyvenusi labai trumpai, tai aš mažai pažinojau žydų tautybės 
žmonių, na, vienu žodžiu, žinojau, kad mano tėtis dirbo, ten buvo toks (žmogus), 
Dabartinės Vasario 16-ios ir Kudirkos gatvės kampas, buvo toks žydų tautybės žmogus 
Skrinovskis, atsimenu, pavardė. Tai tėtė dirbo tame Skrinovskio malūne. O daugiau aš 
mažai ką pažinojau. Bet Reinę ir Rozą, juo labiau, kad mes sėdėjom klasėj – čia sėdėjo 
Halina Kuodaitytė, ji buvo Lietuvos vokietaitė, paskui išvažiavo į Vokietiją, čia aš 
sėdėjau, o už nugaros sėdėjo tos mano minėtos žydaitės Reinė ir Roza. Tai mūsų toks 
ketvertukas buvo. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykite, kas po to buvo? Ką jūs matėte po to? 
Natalija Manikienė: Paskui po to dar aš mačiau tokį vieną sukrėtusį, nemalonų dalyką tą 
pačią dieną. Atsimenu, pas mane iš Lukšių krašto atėjo klasės draugė, kadangi čia jau 
prasideda mokslo metai, rugpjūčio pabaiga, tikrai antroji pusė, ir mudvi pavakare, jau 
pavakare einame Kęstučio gatve, ir girdėti iš tolo vežimų, važiuojančių grindiniu, garsas. 
Ir dabar mudvi dirstelėjome ir žiūrim, - atvažiuoja, dabar irgi negaliu pasakyt, tolimas 
laikas ir ta nuostaba, kas čia darosi, kas čia darosi? Ir atvažiuoja tie vežimai, ir tuose 
kripiniuose vežimuose tų sušaudytų žmonių daiktai. Aš negaliu pasakyt, bet žinau, kad 
ten prikrauta, prikrauta buvo tų daiktų. Gal ten ir lagaminai, ir drabužiai, nu, vienu 
žodžiu, vežimai pakrauti daiktais.Ir jie buvo vežami, labai tiksliai atsimenu tą vietą, į 
vieną kiemą. O tas kiemas tai tas, kur dabar yra, jeigu jums Šakiai nors kiek pažystami, 
kur dabar yra policijos pastatas. Tai yra Kęstučio ir Birutės gatvių kampas. Tai va, į šitą 
kiemą. Kokia ten tada įstaiga buvo, valdžios ar kas, aš negaliu pasakyt, man tada 
neįdomu buvo šitie dalykai, ir aš nebuvau įsidėmėjusi, tik į tą kiemą buvo suvežti daiktai. 
Na, ir atvirai pasakysiu, nors ir nemalonu tą sakyt, nesakyčiau, kad tai buvo charakteringa 
šakiečiams, bet atsirado va tokių... Nemačiau nė vieno vyro, tik mačiau, kad prie tų 
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kripinių vežimų ėjo ir kelios moterys, reiškia, daiktų gaut. Tai mes pasibaisėjome, kaip gi 
galima, kaip gi galima tiesiog užsiimti eilę prie kripinių vežimų daiktams gaut. Ir paskui, 
atsimenu, kada 1944 metų spalio viduryje mudu su tėte pirmiausia grįžome į Šakius, 
buvome evakuacijose beveik trejetą mėnesių, kai pamatėm, kaip atrodo Šakiai karo 
audrai praūžus, tai man tėtė ir sako: tai čia žydų ašaros yra, Šakiams bausmė už šitų 
žmonių ašaras. Tai tėtis tiek pasakė. Tai va tokie (prisiminimai). Bet sakau, ten prie 
kripinių vežimų buvo moterys tokios. Aš paskui vėliau, vėliau galvojau, žinote, pas žydus 
būdavo ir kepyklos, ir vandenio nešėjos būdavo. Moterys – kokiais jos tikslais, sunku 
pasakyt. Tik mačiau, kad jos ne šaligatviu ėjo, o šalia prie tų vežimų. 
Alicija Žukauskaitė: O be tų moterų, kas dar lydėjo vežimus? 
Natalija Manikienė: Šito nebeatsimenu, atmintyje neišliko. Tik sakau, mes su klasės 
drauge Antosėle pamatėme, kad prie tų vežimų ir moterys, atsimenu, su prijuostėmis, su 
žiurstais, kaip sako, akys aptemsta. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, kiek maždaug buvo tų vežimų? 
Natalija Manikienė: Bijau sakyt, nežinau, aš tiktai pirmuosius tuos vežimus (mačiau). 
Mudvi, kadangi mes gyvenome, kaip minėjau, Striūpuose, tai mes, pamačiusios, kad tie 
vežimai čia atvažiuoja, mes pirmyn leidomės į Striūpų pusę ir neatsisukome, 
nepasižiūrėjome, ir aš šito nežinau. Tik mačiau, kad pirmieji vežimai kripiniai buvo. Jūs 
žinote, kas yra kripiniai vežimai? 
Alicija Žukauskaitė: Žinau. O kodėl jūs nutarėte, kad čia yra būtent žydų daiktai? 
Natalija Manikienė: Tai visi žmonės apie tai kalbėjo. Visi žmonės paskui... Paskui dar 
žinot, kaip buvo? Žinome, matydavome, kadangi mes gyvenome Striūpuose, tai ten kelias 
link Griškabūdžio. Tai tuos daiktus ar pardavinėjo, ar veltui duodavo, tik žinau, kad 
žmonės nešdavosi. Jie buvo dalinami, bet ar jie už pinigą buvo dalinami, nežinau. Mūsų 
šeima kažkaip šito dalyko... nesigilinom, tik žinojom viena, kad tai yra baisu. 
Alicija Žukauskaitė: Bet tuo metu, kai jūs dviese moksleivės ėjot ir pamatėt tuos 
vežimus, kodėl jūs nutarėt, kad tai yra būtent tų nužudytų žmonių daiktai? 
Natalija Manikienė: Buvo gatvėje ir daugiau žmonių, ir tuoj pat šneka, kalba. Jokios 
abejonės nebuvo, kadangi čia pat Kęstučio gatve važiuoja, mes ir buvom apytikriai toje 
vietoje, kur dabar yra policija, kitoje gatvės pusėje, ir vežė į tą kiemą, ir visi (sakė) – 
žydų daiktus parveža, kitokios kalbos nebuvo. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jums yra tekę nueiti į tą vietą po sušaudymo? 
Natalija Manikienė: Batiškes? 
Alicija Žukauskaitė: Taip. 
Natalija Manikienė: Žinot, atvirai pasakysiu, aš Batiškėse nesu buvusi, tiktai vėliau, 
vėliau, jau pasibaigus karui, vėliau esu buvusi Batiškėse. Bet aš jau tada mokytoja buvau, 
čia daug laiko. O tada jaunystėje ten neteko būti. 
Alicija Žukauskaitė: Norėčiau dar truputį patikslinti. Jūs sakėte, kad žydes nuvarė į 
Batiškes, kad tai buvo tokia vieta, kur anksčiau žmones šaudė. Ką jūs turėjote omeny, kas 
ten buvo šaudyta anksčiau? 
Natalija Manikienė: Mums buvo žinoma, pačioje karo pradžioje, tai buvo ir Kudirkos 
Naumiestyje buvo daroma, taip ir Šakiuose buvo daroma. Buvo praėję vieneri sovietiniai, 
tarybiniai metai. Ir buvo tada pasireiškę kai kurie aktyvistai. Vieni įskųsti buvo, buvo ir 
tokių atvejų, kiti gal iš tiesų buvo. Tai būdavo šaudomi paskui. Vieną kartą man teko 
matyti tokį labai šiurpų vaizdą. Aš išeinu iš mūsų gimnazijos, o mūsų gimnazija kaip tik 
stovėjo toje vietoje, kur buvo toji minėtoji kryžkelė, kur arba į Gelgaudiškį, arba į 
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Batiškes. Ir kaip tik toj vietoj buvo mūsų Žiburio gimnazija. Ir aš išeinu iš mūsų 
gimnazijos kiemo ir matau – vokiečiai, keli kareiviai, varosi gal tris, sunku pasakyt, man 
lyg trys liko atmintyje, jauni vaikinukai. Už ką juos varė, kaip ten buvo, aš negaliu 
pasakyt. Irgi aš dar nespėjau pareiti į namus, irgi buvo išgirsta šūviai. Vienu žodžiu, 
vokiečių, hitlerinės okupacijos metais ne tik Šakių rajone, bet visoj Lietuvoj, ne tik 
Lietuvoj vyko tokie įvykiai. Tai Batiškės ir buvo ta vieta, kur būdavo hitlerinės 
okupacijos pradžioje ir jos eigoje naikinami žmonės. 
Alicija Žukauskaitė: Netoli jūsų mokykla buvo nuo Batiškių, jei aš teisingai supratau. Jūs 
dažnai girdėdavot šūvius ar tik tą vieną kartą? 
Natalija Manikienė: Ne... daugiau... Man atrodo, kad tie šaudymai tai daugiausia 
pasireiškė karo pradžioj, man taip atrodo, karo pradžioj. 
Alicija Žukauskaitė: O jūsų kaip tik nebuvo tuo momentu? 
Natalija Manikienė: Taip. O šiaip tai jūs tikriausiai Šakiuose domėjotės, žmonės, 
kraštotyrininkų, senų miesto gyventojų yra, kurie tikriausiai galėjo jus smulkiai 
informuoti apie Batiškes, o mano tas trumpas laikas pragyventas, aš labai mažai ką galiu 
pasakyt. Ir be to, aš nežinau, man va tokie dalykai mano charakteriui, mano būdui buvo 
viskas labai baisu. Ir žinai, kad tai yra baisi vieta. 
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