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Alicija Žukauskaitė: Labą dieną. 
Vytautas Žemaitis: Labą dieną. 
Alicija Žukauskaitė: Dėkoju, kad sutikote su mumis pasikalbėti. Norėjau paprašyti, kad 
prisistatytumėte. Koks jūsų vardas, pavardė? 
Vytautas Žemaitis: Vytautas Žemaitis. 
Alicija Žukauskaitė: Kuriais metais esate gimęs? 
Vytautas Žemaitis: 1926-tų gimimo. 
Alicija Žukauskaitė: O kur? 
Vytautas Žemaitis: Šakių mieste. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, ar jūs gyvenote Šakiuose iki karo? 
Vytautas Žemaitis: Iki 1943 metų. 1943 metais persikėlėm į Girėnų kaimą. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, ar Šakiuose prieš karą gyveno daug žydų? 
Vytautas Žemaitis: Daug. 
Alicija Žukauskaitė: Ar pažinojot juos? 
Vytautas Žemaitis: Pažinojau, daug pažinojau žydų. 
Alicija Žukauskaitė: Ar matėt, kas atsitiko su tais žydais, kai prasidėjo karas? 
Vytautas Žemaitis: Mačiau. 
Alicija Žukauskaitė: Ar galėtumėte papasakoti nuosekliai, ką jūs matėt? 
Vytautas Žemaitis: Nu, ką, žydus vyrus pirmiausia nuvarė į pamiškę ir vokiečiai juos 
sušaudė. Turėjo išsikast duobes patys, ir tranšėją iškasė, ir juos sušaudė. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs matėt, kaip juos varė? 
Vytautas Žemaitis: Mačiau. Iš namų juos paėmė, gatvėse surinko ir nuvarė į pamiškę. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jie buvo toj pamiškėj surinkti kur nors į vieną vietą? 
Vytautas Žemaitis: Buvo kluone surinkti. 
Alicija Žukauskaitė: Kiek laiko jie maždaug kluone buvo? 
Vytautas Žemaitis: Neilgai buvo, kol suorganizavo tą visą jų šaudymą. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, ar jūs matėt, kaip juos konkrečiai rinko iš tų namų, kaip 
juos varė į tą kluoną? 
Vytautas Žemaitis: Mačiau. Juos gatvėse suvarė iš vienos gatvės, iš kitos, jų visose 
gatvėse buvo. Visose gatvėse buvo žydų03 
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