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DAUKŠIENĖ, Stasė 
Lithuania Documentation Project 
Lithuanian 
RG-50.473*0173 
 
 
Šiame pokalbyje Stasė Daukšienė, gimus 1930 metų gruodžio 11 d., Ylakiuose, paliudija kad 
matė žydų persekiojimą ir žudynes Ylakiuose. Ji pasakoja kaip žydai buvo suvaryti į sinagogą, 
kad žydės moterys ir vaikai buvo sekvesteruoti savo namuose, ir kaip jos šeima padėdavo savo 
žydams draugams nešdami jiems maisto ir kitų dalykų. Mini kad vienas žydas pas jos tėvą atvežė 
savo turtą išsaugojimui, bet kad kiti lietuviai atėjo ir pasiėmė tą turtą. P. Daukšienė atskleidžia 
kad ji kelis kartus lankė žudynių vietą po sušaudymo. Ji pateikia vaizdingą pasakojimą apie 
masines žudynes ir išvardina kelis lietuvius nusikaltelius ir koloborantus. 
 
 

Failas 1 iš 1 
 
 
[01:] 00:31:12 – [01:] 35:23:18 
00:27 – 36:23 
 
[01:] 00:31:12 – [01:] 02:04:01 
00:27 – 02:04 
Q: Pirmiausia norėjau paprašyt kad Jūs prisistatytumėt. Koks yra Jūsų vardas ir pavardė?  
 
A: Stasė Daukšienė. 
 
Q: Kuriais metais esate gimusi? 
 
A: 30-ais, gruodžio 11-ą. 
 
Q: 19— 
 
A: 30-ais, groudžio 11-ą. 
 
Q: Ir kur? 
 
A: Ylakiuose.  
 
Q: Sakykit, Ylakiuose Jūs gyvenote ir karo metu? 
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A: Taip. 
 
Q: Ar Ylakiuose buvo žydų? 
 
A: Buvo. 
 
Q: Kaip galėtumėt pasakyt, koks galėjo būt santykis? Kiek maždaug buvo lietuvių, kiek 

žydų? 
 
A: Nu, aišku, lietuvių tai buvo daugiau. Miestelyje žydų buvo maždaug apie 300. O, juk, 

lietuviai buvo visur.  
 
Q: Kai prasidėjo karas, ar pasikeitė kaip nors žydų gyvenimas Ylakiuose? 
 
A: [atsidūsia] 42-ais metaias, kai atėjo vokiečiai, tai aš dabar pagalvoju, suprantu, kad jie 

kažką, tai yra žydai, įtarė kad su jais kažkas atsitiks. Nes kol dar žydai nebuvo suvaryti į 
žydų šulę, jie pradėjo dalį savo gerūjų daiktų vežti pas savo patikimus žmones. 

 
[01:] 02:04:02 – [01:] 04:02:17 
02:05 – 04:07 
A: Nes kada žydus uždarė į šulę—vyrus—tai jau minties tokios nebegalėjo būti, kad jie ką 

nors išneštų. O praėjus kokiai savaitei, jie visi buvo – žydai – suvaryti į žydų šulę, o 
moterys su vaikais paliktos namuose. Juos turėjo salygas jiems nunešti pavalgyt, ir buvo 
taip kad moterims nešdavo žmonės maisto ir jų gyvulius taip pat, daleiskim, karvę 
pamelžė, nešdavo joms vakarais pavalgyti. Buvo toks bendravimas, ir visi žmonės turėjo 
tokią įtampą, nežinojo kas čia bus toliau – ar juos išveš kur nors? Kad šaudys, tad niekas 
negalvojo, nes šitokių minčių žmonės negalėjo sau susikurti. Ir maždau po kokios 
savaitės, birželio, atrodo gale, aš datos negaliu tiksliai pasakyti, ir tikrai to vakaro 
neprisimenu, ar jis buvo šeštadienio vakaras, ar sekmadienio vakaras, kad tėvelis pamatė 
tokią didelę vorą žmonių einančių link žydų kapinių. Tai ir sako mums, ir mamytei, ir 
kaimynams kurie buvo atėję, tiktai nebus čia kažkas blogo. Ir nepraėjo negeras pusvaladis 
kai pasigirdo šaudymas. O visi mūsų artimieji susirinkom į tokį savo kambarį ir ten, kiek, 
maždaug iki dviejų, trijų meldėsi moterys. Ir buvo visi labai sukrėsti šito žiauraus įvykio. 

 
[01:] 04:02:18 – [01:] 06:11:23 
04:08 – 06:22 
A: Paryčiui mūsų kaimynė, Kauneckienė Ona, sako, „Vaikeli, aš eisiu pažiūrėti kas ten 

dedasi.“ Nes ten gyveno prie pat žydkapio, už kokių 10 metrų. Ir ji išėjo, taip saulei 
tekant, parėjo, nu, ir aišku, tą vaizdą pamatė. Baisus buvo klyksmas, verksmas, šūviai. Ji 
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už kokio pusvalandžio parėjo ir sako, „Savo akim mačiau visą tą vaizdą, ir tikrai žinokit,“ 
sako, „kad šitiems gerai nesibaigs, kas daro šitokį dalyką.“ Labai buvo saulė raudona. 
Visas rytmetis toks ramus, tykus. Ir tas toks žiaurus įvykis. Maždaug kokią devintą 
valandą tėvelis sako, „Einam mes pasižiūrėti, kaip ten, kaip ten kas vyko, kaip ten kas 
yra.“ Nu, ir mes vaikai—sesuo buvo jau trylikos metų, aš dešimties—brolis, vienas, ir 
daugiau žmonių ėjo, traukė prie to žydkapio. Žydkapis buvo aptveras tokia tvora medine. 
Nu, nuėjom, matėm didžiules krūvas lavonų suverstų, ir mums pabuvus kokią dvidešimt 
minučių, pamatėm kad iš miestelio ateina kolona. Iš šonų ėjo su baltais raiščiais, o tarp tų 
baltaraiščių ėjo iš kalėjimo—kuris yra Ylakiuose, ir dabar tebėra—vyrai. Buvo nešama 
taip pat portretai Lenino, Stalino, kaip pajuokos objektai. Nu, ir kažkaip visi susijaudino, 
sako – kas čia dabar jau vyks visas laidojimas. Mes priartėjom prie vartų, prie vartų 
stovėjo sargybinis su šautuvu. Ir matėm kaip viena žydė Gut-Gutkė ieškojo savo dukters, 
žento, vaikų, bet ji nerado jų.  

 
[01:] 06:11:24 – [01:] 08:00:17 
06:23 – 08:15 
A: Ir atėjo pas tą sargybinį Kėsą ir prašė: „Tu mane paleisk. Aš tau viską, viską atiduosiu.“ 

Visiškai kai priartėjo kolona, mes pasitraukėm ir tiktai nuėjus mums kokia 15 metrų 
pasigirdo šūvis ir aišku ta žydė buvo nušauta. Aš pasakoju tai ką aš mačiau, kaip vaikas, 
kaip aš viską supratau. Ir mūsiškiai visi parėjom į namus. Papusryčiavom, nu ir man jokių 
įsakymų nedavė kad aš neičiau, nežiūrėčiau ir aš vėl nubėgdavau ir vėl žiūrėdavau kaip 
ten viskas vyksta. Nu vaizdas buvo kraupus todėl kad duobės labai buvo didelės iškastos. 
Vieni iš tų varytojų vyrų buvo duobėse ir tvarkė lavonus, o kiti tempė, nešė taip. Suėmę 
už kojas, už pažastis, ir mesdavo į duobes, kartais nuregdavo vieną kitą, nes buvo tokių 
vienas, kitas kuris imdavo batus, drabužius. Taip mačiau kad toks Jucys Kazys 
pasižiūrėjo prikišęs—labai jis buvo trumparegis—ir tuos batus kišo į maišą ir dėjo į rugių 
lauką kad jam kas nors nepaimtų. Taip pat kraupu buvo matyt man kaip vaikui kad tie 
kurie laidojo, tai su kepurėmis nešė kalkes, kad jiems nebuvo duota nei kibirų, nei nieko. 
Tai ir jų rankos buvo kalkinos, ir ten buvo aišku jos skaudžiai nukentėjusios. Nu, aš ir vėl 
parbėgdavau ir vėl ateidavau. Žmonių buvo visos tos tvoros aplipusios. Nu, ir vakarop jau 
buvo palaidota.  

 
[01:] 08:00:18 – [01:] 10:03:02 
08:16 – 10:23 
A: Ir žemė kuri buvo kraujuota, užpilta kalkėmis, kad nebūtų kokių nors bacilų. Nu, mes 

mergaitės ir vasara nubėgdavom pasižiūrėdavom į tas duobes kurios ten buvo supiltos. Ir 
truputį žemė leidosi. [atsidūsta] Tai man atrodo kad žiauresnio įvykio negalėjau aš 
gyvenime matyti ir sau sakydavau jeigu šitaip bebūtų, aš niekad, niekad neičiau 
pasižiūrėti. Šitokių akimirkų baisių, tokių baisių vaizdų kurie sukrėtė mūsų visus 
Ylakiškius. Nes jų gyvetojai bendravo su žydais, turėjo artimus ryšius, ir žydai nebuvo 
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tokie—kaip čia pasakius—nepasitikintys, skupūs. Jeigu nueidavai į parduotuvę, tai visada 
galėjo—Benejošienė valgydavo su dukra vienam kambary ir sakydavo, „Pasirinkit ką 
norit. Aš greitai išeisiu ir susitvarkysim.“ O jeigu mūsų žmonės neturėdavo kartais pinigų 
sumokėti, tai pilnai duodavo, kaip sakydama „ant bargos“ ir paskui turi atnešk, atiduosi. 
Nežinojo kad mūsų tų valstiečių ir tų žmonių gyvenimas nebuvo toks perteklingas kad 
galėtų viską laisvai nusipirkti. Todėl ir tie vot ryšiai buvo gana tokie normalūs. Nu, po to 
kada jau žydai buvo sušaudyti, tai prasidėjo turto dalybos. Tie daugiausiai kas šaudė, kas 
juos naikino, tai ir stengėsi pasiimti visa tai kas liko. Ir—ir pastatus, ir gyvulius, ir taip 
pat matyt buvo sekama ir žinojo kur žydai savo turtą išvežė. 

 
[01:] 10:03:03 – [01:] 12:00:14 
10:24 – 12:25 
A: Prisimenu atėjo pas tėvelį ir paklausė „Budriki, kur padėjai Mikio turtą?“ Sako, „Eikit į 

rugius, yra jo vežimas ir ten viskas yra sukrauta.“ O vežimas buvo pilnas su didžiausių 
kaupų, pridėtas drabužių. Ir dar prisimenu kad mano mama nešdavo pieną Mikienei. Tai 
kartais užsivyniodavo ant kūno po paklodę ir sakydavo, „Man reikia nunešt jai. O gal ją 
kur nors išveš. Ji neturės ko pasiimti.“ Ir tikriausia sudėčiau pačius geriausius savo tuos 
drabužius. Nu, ir nueidavo, nuvyniodavo jai atiduodavo, paskui grįždavo. Nu, ir tėvelis 
taip viską pasakė. Arklys buvo pririštas. Pasiėmė arklį, pasikinkė. Pasiėmė karvę, viską 
išsivedė. Taip darė su visais pas kuriuos buvo padėta to, reiškia, žydo turto. O kitą, aišku, 
dalinosi irgi ne tie vargšai, o tie kurie juos sunaikino. Tai tokie mano prisiminimai iš tų 
baisių tokių laikų.  

 
Q: Aš norėjau patikslinti kai ką, ir paklausti. Grįžtam į pradžią, Jūs sakėt kad žydai turėjo 

nuojautą, dar prieš prasidedant žydų [kosti] šaudymui, iš kur Jūs žinojot kad jie turėjo 
tokią nuojautą? Kas vyko? 

 
A: Jeigu jie būt neturėję nuojautos, tai būtų jie, žodžiu, nieko savo iš namų nekraustę. Viskas 

pas juos, o kur—kam reikia kraustyti? Tai, vot, ir aš suprantu savo protu kad jie kažką 
jautė.  

 
Q: Konkrečiai Jūs matėt kur ir kaip ir ką jie kraustė? 
 
A: Nu, tai jeigu atvežė pas mano tėvą visą vežimą prikrautą. Toliau Mauškis pas mano vyro 

tėvus padėjo. Tai aš kaip vaikas tiek žinau. Tai vot ir kraustė.  
 
Q: Aišku. 
 
[01:] 12:00:15 – [01:] 14:03:16 
12:25 – 14:33 
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Q: Dabar, kodėl moterys, žydės, paliktos namuose negalėjo pačios eiti pamelžti karvių savo? 
 
A: Tikriausia Jų nebūt išleidę. Būtų galvoja kad jos pabėgs, nes ant kiekvienos gatvės buvo 

sargyba sėdėjo. Sargybiniai buvo. Ir sekė, kas ateina, kas išeina į miestelį.  
 
Q: Nu, bet Jūsų mamai leisdavo nunešti pieno. 
 
A: Tai leisdavo, ir aš pati nešiau vieną vakarą. Paėmė indą, pajudino, ar nėr kas nors įdėta, ir 

paskui sako, „Nešk.“ Nunešiau, įsipylė, parėjau. Pažiūrėjo vėl į tą mano indą. „Eik 
namo.“  

 
Q: Kai Jūsų tėvelis pamatė tą koloną, kuri eina link žydkapių— 
 
A: Taip— 
 
Q: Ar Jūs taip pat matėt tą koloną? 
 
A: Mačiau, mačiau. Visa vora judėjo 
 
Q: Iš kokio atstumo maždaug Jūs galėjot matyt? 
 
A: Nuo tai mūsų, kiek ten, ir kelias – [pauzė] 300 metrų. Vienas Šačių kelias, kitas į žydkapį 

kelias. O mes ten—mūsų sodyba. Matėm. Aš pati mačiau. 
 
Q: Ar Jūs galėjot nustatyt kas ten yra – vyrai, moterys ar kas? 
 
A: Jeigu nuo sušaudymo—jeigu nuo iš ryto, vyrai kurie buvo suimti, tuos visus atvarė. O iš 

ryto visas moteris atvarė. Matyt surinko, kaip žydus išvarė tai aš tikiu kad tada žydes su 
vaikais surinko ir iš ryto atvarė. Iš ryto jau nebūt spėję surinkt.  

 
Q: Kokiu paros metu Jūs maždaug matėt tą koloną, tą pirmają? 
 
A: Saulei leidžiantis vakare visiškai jau toks apybrėkšmis buvo. Bet dar jau buvo šviesu. 

Šviesu. Vasaros laikas, birželio mėnuo. Labai gerai ir šiandien man stovi tas vaizdas 
akyse.  

 
Q: Ar galima buvo iš tolo maždaug pamatyti kaip tie žmonės buvo apsirengę?  
 
A: Nu, apranga, tamsi apranga buvo. 
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Q: Tamsi apranga. 
 
A: Tamsi, kaip dėvėjo žmonės, taip buvo apsirengę.  
 
Q: Jeigu aš teisingai supratau, tai buvo vyrų kolona? 
 
A: Vyrų kolona. O rytmetį moterų koloną ir vaikų. 
 
Q: Už kiek laiko maždaug kai Jūs pamatėt kad praėjo ta kolona, už kiek laiko maždaug 

prasidėjo šaudymas? 
 
[01:] 14:03:17 – [01:] 16:06:00 
14:34 – 16:41 
A: Nu, už gero pusvalandžio. Kiek ten bebuvo iki to žydkapio nueit, tai pusvalandis, arti 

valandos. Ir prasidėjo šaudymas.  
 
Q: Ir kiek laiko jisai trūko? 
 
A: Nu, aš kaip vaikas, aš nuėjau kokią pirmą, antrą, trečią gulti. O kiek tas vyko. Šaudė iki 

kokios antros, trečios. Nes jau iš ryto šeštą aušta, jau moterys buvo atvarytos.  
 
Q: Tai šitą matė Jūsų kaimynė? 
 
A: Kaimynė matė. 
 
Q: Ir tada buvo antras šaudymas. 
 
A: Antras šaudymas. Ir girdėjo tuos klyksmus ir viską matė savo akim. Ir atėjus ji mums 

viską papasakojo. Kauneckienė, Ona. Mirusi jau seniai. Prie pat žydkapio gyveno.  
 
Q: Dar norėjau paklausti, ta moteris, kuri—kuri vaikščiojo. Reiškia, jinai vaikščiojo tarp tų 

nušautų žmonių? 
 
A: Taip. Tarp nušautų. Ir kilnojo, vis pakeldavo. Vieną pakledavo, kitą, ar nėr jos dukra, ar 

nėr jos žentas. [pauzė] Į krūvą nelipo, bet aplinkui ėjo. [pauzė] 
 
Q: Ar ta moteris sakė ką nors? Ar jinai verkė? 
 
A: Nu, tai verkė ir sakė kad—kad—kad ieško ir kad neranda. Ir kaip atėjo sako, „Tu mane 

paleisk, aš tau viską atiduosiu, tik paleisk mane.“ Ir tie atėjo ir ją nušovė.  
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Q: Apart to Kiesaus, sargybinio, kuris ją nušovė, kiek dar galėjo būt tokių sargybinių? Ar jis 

tik vienas ten bebuvo? 
 
A: Aš nemačiau nė vieno ten, nežinau. Kiti sako kad ir medžiuose buvo sargyba. Įlipę į 

medžius buvo. Nes kulkos lėkė į—į pietus lėkė kulkos lėkė, kad šaudė. Sustatydavo juos 
eilėm, ir šaudo taip kad reiškia, atseit, mažiau kulkų reikėtų.  

 
[01:] 16:16:01 – [01:] 18:00:10 
16:42 – 18:39 
A: Kad per visus eitų. Suprantat. 
 
Q: Kaip tai suprast? 
 
A: Nu, vieno už kito, viena už kito. Sustato koloną 10-15, ir paledžia seriją. Ir krinta jie. Už 

tai ir sako kad galejo palikt gyvas viens, kits, iššliaužti. O tie sargybiniai tai buvo 
medžiuose kiti, kad jiems nekliūtų.  

 
Q: Tai šitą žmonės pasakojo. 
 
A: Taip. Taip ir buvo.  
 
Q: [kosti] Papasakokit truputį smulkiau apie tą koloną kur Jūs matėt kad atėjo. Kiek ten 

galėjo būt maždaug žmonių su tais plakatais, su tais portretais?  
 
A: Nu, labai sunku pasakyt. Vis gi man atrodo kad kelias dešimts buvo tų suimtūjų. Tik aš 

žinau kad toks Gaubys buvo, Karečka buvo. Jie visiškai ne kuo ten tokie buvo pasižįmėję 
kad jie būtų kokie buvę komunistai ar kas nors. Kam nors nepatiko. Viskas tada buvo 
sprendžiama labai greitai. Tu man netinki, aš tau netinku. Pasirašo, pasako, paskundžia. Ir 
veikia.  

 
Q: Tai Jūs konkrečiai tą Gaubį ir Karecką— 
 
A: Pažinau aš— 
 
Q: Pažinojot— 
 
A: Juos taip ir dar aš jau— 
 
Q: Matėt toj kolonoj. 
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A: Taip, taip. Ir laidojant mačiau. Kai jie laidojo. 
 
Q: Jie laidojo? 
 
A: Jie laidojo, taip.  
 
Q: Tuos— 
 
A: Žydus laidojo. Jie buvo kalėjime uždaryti. Taip. O ten, kas ten ėjo iš šonų, aš tokia 

vaikas, nežinau nieko ten. Tik vot, kad aš nešiau žydei tą pieną, tai ten sargybiniai buvo 
toks Gyvė iš Trumplaukės. Toks Gyvė. Vardo aš nežinau. Tokiam amžiui ne labai ten, 
žodžiu, tos pavardės yra svarbu. Nei tas—ne tas įdomu man. Tik patys tie vaizdai. O ką 
kalba tėvelis tai aš jau žinau kad jis nesakė tuščiai, jei jis sakė, tai taip ir buvo.  

 
[01:] 18:00:11 – [01:] 20:12:04 
18:40 – 20:56 
Q: Tai tas sargybinis konkrečiai kuris buvo— 
 
A: Prie vartų— 
 
Q: Prie vartų— 
 
A: Prie vartų— 
 
Q: Ir tas sargybinis kuris tikrino Jūsų pieną, ir tas—tie sargybiniai— 
 
A: Tas tas—taip, taip— 
 
Q: Kurie atvarė— 
 
A: Taip. 
 
Q: Jūs sakot baltaraiščiai. Jie turėjo kokį nors išskirtinį ženklą? 
 
A: Nu, tai ant rankos dėvėjo baltą raištį. 
 
Q: Jie turėjo uniformą kokią nors? 
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A: Nu, kad aš atsimenu kad atėjo mano tėvelį rangint stoti į tuos baltaraiščius. Tai kad jie 
nieko, tik raištis ant rankos buvo.  

 
Q: O kas atėjo ranginti Jūsų tėvelio? 
 
A: Ai, neatsimenu. Neatsimenu aš tų pavardžių. Tėvėlis tas— 
 
Q: O Jūs girdėjot kaip atėjo— 
 
A: Girdėjau. Tėvelis sakė, „Aš ne, aš niekur nestosiu, niekur neisiu, ir niekur,“ sako, „aš 

nenoriu, man nereikia.“ 
 
Q: O kada tas buvo kai atėjo ragint stot į baltaraiščius? 
 
A: Nu, dieną, diena buvo. Nu, ką aš atsimenu kokia ta diena buvo. Kaip susi— 
 
Q: Bet— 
 
A: Kaip susikūrė nauja valdžia, tai tuoj pat ir jau viskas formavosi. Viskas formavosi 

naujams dalykams. Net buvo toks—pasakyta kad mūsų toks, vat, Gliaubertas—mes čia 
šitoj vietoj pasistatėm, tai net rabinui, tam, žydų, barzdą nupjovė, prieš šulės. Su 
kažkokiu peiliu ar kuo tai. Tai tikriausiai taip buvo, kad jis ir šaudė žydus, tas 
Gliaubertas, tai kad parėjo čia į šitą, vot, sodyba, tai prie vartų atsistojęs, tai iš ryto 
labai—sakė mano kaimynė mokytoja, mirusi irgi yra, tai sako net gerėjosi, „Ot šaudėm 
kad taškėsi.“ Iš ryto parėjęs. Tai net gardžiavosi žmogus šituo. Jis buvo išbėgęs ar į 
Australiją ar į Ameriką, tas Gliaubertas, Mikas jis toks. Jau žinojo visi jį. Gardžiavosi tuo 
ką padarė naktį.  

 
Q: Ir rabinui barzdą nupjovė, šitą pasakojo kas nors? 
 
A: Taip pasakojo tėvelis sako, „Vot,“ sako, „daro ten tokius baisius dalykus,“ sako, „net 

žydų rabinui,“ sako, „barzdą nupjovė Gliaubertas.“ Nu, ar tai buvo ar nebuvo, bet 
tikriausia juk tai neišlaužė iš piršto.  

 
Q: Dar norėjau grįžti prie tų kapinių epizodo kai Jūs atėjot ir atvarė tuos žmones, taip. Ir 

paskui tie žmonės—jie turėjo iškasti duobę ar jau duobės buvo iškastos? 
 
[01:] 20:12:05 – [01:] 22:00:09 
20:57 – 22:49 
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A: Kiek aš atsimenu, tą duobę mes iš ryto nematėm. Tik matėm dvi labai dideles krūvas 
lavonų.  

 
Q: O kada tos duobės atsirado? 
 
A: Nu, taip kaip atvarė, pradėjo kasti. Ir per kelias valandas iškasė. Ir paskui prasidėjo, taip, 

maždaug, kokią pirmą, antrą prasidėjo laidojimas.  
 
Q: Ar Jūs matėt kaip kasė tas duobes? 
 
A: Aš tada buvau išėjus į namus. O paskiau atėjau ir mačiau kad laidoja jau.  
 
Q: Jau matėt kad jau duobės yra? 
 
A: Tada jau duobės buvo ir laidojo tada.  
 
Q: Tai aš supratau iš Jūsų pasakojimo kad tuos lav—žuvusius tvarkė kažkas iš tų atvarytojų. 
 
A: Taip. Taip.  
 
Q: O kas juos atitempdavo iki?— 
 
A: Tai ir tie atitempdavo. Jie tempdavo, jie kalkes mesdavo, jie kape buvo, juos rūšiavo, 

dėjo taip iš eilės. 
 
Q: O—o tai vienu metu jie tempė, reiškia, o kažkas nurenginėjo. Kas nurenginėjo? 
 
A: Nu, tai nurenginėjo tie patys kurie tempė. Jeigu matė labai gerą drabužį tai kartais ir 

numaudavo ką nors. Ir pamesdavo į šoną. Ir kits toliau pamesdavo, ir paskui kas nori tas 
pasiima. Bet ten tokių kas rinkosi, tai jų nebuvo daug. Vienas, kitas.  

 
Q: Tai, bet tempė tie žmonės – kaliniai iš to kalėjimo.  
 
A: Taip, taip taip taip.  
 
Q: O nurenginėjo kažkas— 
 
A: Nu, ir tie patys kurie tempė, tie ir nuvilko kokį drabužį ir pametė. Kaip čia— 
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Q: Ar jiems—aš taip—vadinasi kad taip kokia komanda buvo duota kad taip nuvilkti, ar jie 
ėmė savo— 

 
A: Nu, aš negirdėjau to, negirdėjau šito, bet—bet matyt matė kad kits nieko neturi, tai 

nuvilko ir pametė.  
 
Q: O kalkes iš kur nešė? 
 
A: Buvo atvežtų kalkių paversta. Ten pat ant kapais buvo paverstos kalkės ir ten. Dėjo į tas 

kepures su kastuvais ir nešė.  
 
Q: Dar aš geografija norėjau patikslinti. Žydkapiai, tai reiškia, buvo kažkokie seni žydų 

kapai. 
 
[01:] 22:00:10 – [01:] 24:01:07 
22:50 – 24:55 
A: Taip. Visą laik ten žydų kapai buvo. Ne—jau ir kapelių buvo naujų ir visokių. Ten buvo 

tokia būda. Ten buvo ratai, vežimas. Turėjo jie tokį žilą arklį. Ir visada jie atveždavo kada 
mirdavo žydai. Moterys niekad neateidavo į laidojimą, tiktai vyrai. Ir ne daug tų vyrų. 
Keletas arba keliolika. Išimdavo iš karsto, dėdavo į paklodę, ir paskui atnešdavo į kapą, ir 
įleisdavo žydą. Jie leido mums pasižiūrėt. Mes vaikai nubėgdavom pasižiūrėt.  

 
Q: O sakykit prašau, tuos duobės kurias iškasė jau tie atvarytieji, ar jos buvo žydų kapų 

viduje, ar už tvoros jau? 
 
A: Viduje buvo. Čia kur dabar paminklas yra, tai labiau į pietus. Viena buvo tokia iš rytų į 

vakarus duobė, kita buvo link pietų duobė. 
 
Q: Kokio maždaug galėjo būt ilgio tos duobės ir gylio, vat, kaip Jūs matėt tada? 
 
A: Nu, jau mūs namas būtų tilpęs beveik. Mūs šitas visas kambarys, dar pratęsti kokį 10-15 

metrų ilgumo buvo. O plotis kokie 5-6 metrai. Mano taip, vot, vaizduotė dabar atkuria 
šitas duobes. Didelės duobės buvo. Gylio aš nežinau, nes ten buvo žmonės vidui įlipę. 
[garsai; žmonių balsai] 

 
Q: Ar tuo metu kai vyko visi šitie įvykiai, ar miestelyje buvo vokiečių?  
 
A: Negaliu pasakyt. Tikriausia kad buvo, daug nebuvo, bet—bet. Juk visą komandą davė 

vokiečiai.  
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Q: Taip, aš suprantu. O ten prie tų žydkapių ar buvo nors vienas vokietis? 
 
A: Nemačiau. Aš nemačiau vokiečių. Kad laidojo tai tikrai nemačiau. Kariškių nemačiau.  
 
[01:] 24:01:08 – [01:] 26:03:17 
24:56 – 27:02 
Q: Ar Jums teko matyti škalą tuo metu kai ten buvo suvaryti vyrai? 
 
A: Pakartokit. 
 
Q: Ar teko—ar teko matyti škalą kai ten buvo suvaryti vyrai, kaip juos ten suvarė, ir kaip— 
 
A: Ne, aš taip mačiau koloną ir prasidėjo šaudymas. [pauzė]  
 
Q: Ar matėt kaip dalinosi tą žydų turtą žmonės— 
 
A: Ne, nemačiau. Bet jie—viskas aišku. Jeigu atėjo ir pasiėmė pas tuos kurie padėjo, tai 

reiškia kad jie jau ir ėmė tą turtą. Tik girdėt buvo iš žmonių kad ėmė turtingieji. Tie kurie 
turėjo tokį pasipriešinimą.  

 
Q: Gal prisimenat pavardę tuo žmogaus kuris atėjo pas Jūsų tėvelį— 
 
A: Neatsimenu— 
 
Q: Prašyti Mikio turto? 
 
A: Neatsimenu. Neatsimenu. 
 
Q: O kaip Jūs manot, iš kur tas žmogus galėjo žinoti kad pas Jūsų tėvelį yra būtent paslėptas 

Mikio turtas? 
 
A: Tikriausiai buvo kas sekė kur ką žydai gabeno. Aš taip išsivaizduoju. Kur jie būtų žinoje 

ir pas—ir pas Daukšą buvo palikę, ir pas mumis. Ir daugiau. O kur tai buvo sekama. Juk 
tai vyko vis gi tam tikra stebėjimo riba. Ne taip kad iš karto sugrobė, išnešė viską. Čia 
viskas yra—žiūrim kaip viskas vyko.  

 
Q: Kai varė tą koloną pro Jus, vyrų koloną, ar galėjote girdėti kokius nors garsus, kokius 

nors balsus. 
 
A: Ne, nieko negirdėjom. Negirdėjom. [pauzė] 
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Q: Sakykit, ar po karo buvo kokia nors procesai Ylakiuose arba Skuode, ar tie žmonės kurie 

varė, kurie šaudė, ar jie buvo kaip nors baudžiami? Ar teko girdėt kokių nors tokių 
dalykų? [ilga pauzė] 

 
[01:] 26:03:19 – [01:] 28:02:01 
27:03 – 29:07 
A: Nu, tai vyko, vyko paskui juk tas toks vėl kerštas paskui vyko. Juk po vokiečių laikų, 

prasidėjo kitas kerštas tarp žmonių. Tremimas į Sibirą. Nežiūrėjo kas kaip, ar buvo ar 
nebuvo. Kaip aš kalbėjau praėjusį kartą kad, žodžiu, tas Bružas, kuris buvo—Antanas—
išėjęs į tarybinę armiją, kada grįžo su medaliais, iš karto jį suėmė. Reiškia, nu jau jeigu 
pasirodė tie kad kas žydus būtų šaude, tai iš kart būtų likviduoti buvę.  

 
Q: Bružas, apie kokį Bružą Jūs kalbat? 
 
A: Netoli žydkapio kur gyveno, Bružų šeima. Ten buvo Petras, Antanas, tai, vot, jie 

dalyvavo tame šaudyme, ir paskui stengėsi—jau visi stengėsi pasišalinti, kurie jautė kad 
padarė kažką negero.  

 
Q: Ir ką padarė tas Bružas?  
 
A: Nu, tai ką. Jį suėmė, nieks nežinojo kur jį išgabeno.  
 
Q: Pala—jisai, sakot, grįžo su medaliais. Tai jis įstojo į rusų kariuomene, ar kaip? 
 
A: Taip, taip. Kaip reikėjo kaip sudarė armija, tai jis ir išėjo į karą, kad jis nepapultų kur 

nors, vat, matyt kad nespėjo išbėgti, po to šaudymo. Nu, o paskui kaip grįžo tai iš karto 
dingo. Suėmė jį. Net tėvai nežinojo. Atėjo, areštavo. Jau čia tarybinė valdžia. Tie jau—
tiems jau malonu nebuvo ir jau jie nesilaikė ilgai kurie šaudė žydus. Jie jautė savo tą tokį 
nusikaltimą patys. Žinojo kad jiems nieks už tai nedėkos. Čia buvo žmonių 
supriešinimas.  

 
Q: O žydų namai pasiliko tušti, ar juose kas nors apsigyveno. 
 
A: Nu, kad greit apsigyveno. Buvo tokių žmonių kur nieko neturėjo, ir tie—ir tie kiti 

nusipirko. Nežinau kaip čia kolūkis gal pardavė, kaip aš tuo momentu gal ir nebuvau jau 
čia. Išvažiavus buvau dirbti.  

 
[01:] 28:02:02 – [01:] 30:06:23 
29:08 – 31:17 
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A: Va, o namų buvo daug. Daug buvo. 
 
Q: Kunigas per pamoklsą ar sakė ką nors, ar nieko nesakė? 
 
A: [atsidūsta] Kad aš tokį—vaikas neprisimenu. Bet aš tik žinau kad buvo tuo momentu 

klebonas toks Gasiūnas, tai jis, sakė du žydus išgelbėjo. Jis pats. Paskui buvo tokia 
Jenkienė. Ji Skuode mokėsi tada ir buvo žydelkėlė tokia iš Skuodo, tai ją išgelbėjo. Dabar 
yra Izraelyje. Ir adresą čia turi ta moteris. Ta Martė. Aš jai sakiau kad Jūs atvažiuosit, 
sako aš viską galėsiu pasakyt.  

 
Q: O sakykit, ar nors vienas Ylakių žydas išsigelbėjo? 
 
A: Šito aš nežinau. Sakė kad Itskis išsigelbėjo. Aš kaip vaikas neįdomavaus tokiais dalykais. 

Tai tikriausiai tie du žydai kurious klebonas išgelbėjo, tai tikriausiai jie buvo Ylakiškiai. 
Bet šitokių dalykų viešai ir niekas nekalbėjo tada.  

 
Q: O klebonas Gasiūnas, jisai buvo—klebonavo— 
 
A: Čia, Ylkakiuose. 
 
Q: Ylakiuose.  
 
A: Taip, Ylakiuose. Ir dar, vot, čia dabar prieš kokia, tikriausia prieš kokia tryliką metų 

mūsų klebonas, čia buvo ruošiama eitynės į žydų kapines. Turiu aš tokia nuotraukėlę, jis 
ten taip—taip graudulingai sakė kalbą. Aš ten su savo anūkais irgi buvau. Mes ten 
giedojom. Jis nuėjęs ten pabučiavo žemę. Atsiprašė, žodžiu tos visos—visų tų skriaudų 
padarytus dalykus. Taip tikrai, vat, ėjo visi Ylakiškiai. Taip tuos kapus lankė žmonės. 
Nebuvo tokio priešiškumo kad čia, vot, jau čia žydai, mes taip ir taip. 

 
[01:] 30:06:24 – [01:] 32:00:06 
31:18 – 33:06 
A: Juk žmonės suprato tą tokią baisią istorinę klaidą, ir visa tai pasmerkė. Jurgaitis, 

klebonas, ėjo, organizavo ėjimą į kapines ir masiškai ten buvo giedoma. Ir jau vot sakiau, 
aš pati pamačiau kaip jisai pabučiavo tą žemę, tą vietą kur ten buvo žudomi žydai. 
Pasmerkė visus tuos baisius dalykus. [ilga pauzė] 

 
[Naujas kadras. Pokalbis vyksta lauke, žydų kapinėse. P. Daukšienė stovi apsirengusi paltu, 

skara, ir kepure.] 
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A: Čia yra žydų kapinės kuriose vyko žydų sušaudymas. Aplink buvo tvora medinė, ir tą 
dieną, kada vyko žydų laidojimas, tai daug Ylakiškių buvo atėja pasižiūrėti ir kartu 
atsisveikint su savo pažįstamais gyventojais.  

 
Q: O kur maždaug buvo ta tvora?  
 
A: Tvora ėjo pagal šituos berželius. [rodo ranka]  
 
Q: O Jūs kur stovėjot? 
 
A: Aš stovėjau ten link tų berželių. Ta vieta maždaug buvo. Kad matėsi labai aiškiai tiek 

lavonų krūvos, tiek duobės, viskas.  
 
Q: O kiek tų krūvų buvo.  
 
A: Dvi didelės krūvos buvo. Viena pakalniau, o kita šitoj vietoj kur yra paminklas. [rodo 

ranka]  
 
Operatorius: Einam. 
 
Q: Tai einam pasižiūrėt į tą vietą. 
 
[P. Daukšienė eina, kamera seka. Matosi paminklas.] 
 
[01:] 32:00:07 – [01:] 34:01:05 
33:07 – 35:13 
Q: Sakykit, Jūs kaip matėt tas krūvas, ar galėjot atpažinti kokius pažįstamus Ylakiškius 

žydus. 
 
A: Labai norėjau matyt savo gydytoją Joselį, bet nemačiau. Taip pastebėjau visus kuriuos 

tempė į kapą, bet neatpažinau.  
 
Q: O tas gydytojas svarbus Jum buvo? 
 
A: Nes jis mane buvo kaip tik tai prieš mėnesį laiko išgydęs iš labai sunkios—sunkaus 

plaučio uždegimo. Jeigu ne Joselis, manęs šiandien nebūtų.  
 
Q: Parodykit, kur tuos duobės buvo konrečiai, tos dvi duobės.  
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A: [atsidūsia; P. Daukšienė paeina pirmyn.] Viena duobė buvo šitoj vietoj, taip iš rytų į 
vakarus. O kita duobė buvo ten žemiau. [ranka rodo] Ir taip pat atrodo kad iš rytų į 
vakarus.  

 
Q: O koks likimas tų—tų atvestų žmonių kurie—kurie turėjo sutvarkyti tuos žuvusius ir juos 

užkasti.  
 
A: Kiek aš girdėjau, tėvelis sakė kad juos turėjo čia sušaudyt, bet nesušaudė, nes pagyveno 

dar ilgus metus. Tiktai kiek atsimenu, toks Poškys buvo išvežtas į Mažeikius ir 
sušaudytas. O gal ir buvo daugiau sušaudyta. Aš kaip vaikas neprisimenu. Nežinau. 
[pauzė] 

 
Q: O dabar tos žydų kapinės, kaip jos čia tęsėsi, jos čia tęsėsi iki pat šitos vietos, tai čia 

kapai kažkokie seni žydų buvo, tai juos išvertė tikriausiai kai kasė tas duobes, ar nieko 
čia nebuvo.  

 
A: Prie pat vartų, kokie penki, septyni metrai nebuvo kapų, duobių. [Kamera juda, rodo 

aplinką ir paminklą] Duobės buvo ten toliau, kur laidodavo visą laiką žydus. Čia buvo 
tokia tuštuma tų vietų.  

 
[01:] 34:01:06 – [01:] 35:23:18 
35:14 – 36:32 
A: Nei čia medžiai buvo, nei—nei tų kapų buvo. [pauzė; kamera nejuda ir rodo aplinką]  
 
[Naujas kadras. Kamera rodo P. Daukšiene]  
 
Q: Sakykit, o kur buvo tie vartai prie kurių nušovė tą žydę kuri ieškojo ir—nu, kuri prašė to 

sargybinio. 
 
A: Taip, vartai buvo kur susijungia viena tvora iš rytų į vakarus, ir kita iš pietų į šiaurę. 

[ranka rodo aplinką] Tame kampe, vo taip, ir taip buvo vartai, ir čia stovėjo sargybinis. 
Ir atėjo nuo miestelio paradas ir tada ją nušovė prie tų vartų.  

 
Q: Tai va čia maždaug.  
 
A: Taip, maždaug. [pauzė; kamera juda, rodo aplinką; fokusuoja paminklą]  
 
 
[01:] 35:23:18 
36:23 
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Pokalbio pabaiga.  
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