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Kasetė 1 iš 1 
 
 
Šiame pokalbyje Olga Ruikienė prisimena karo metus Ilakiuose. Ji gerai prisimena žydų 
sušaudymo dienos įvykius. Ponia Ruikienė pasakoja, kas atsitiko žydų turtui po žydų 
sušaudymo ir pasidalina įspūdžiais, kuriuos jai paliko žudynių diena bei vaizdai žudynių 
vietoje. Be to, Olga Ruikienė papasakoja ką žino apie kaimynystėje gyvenusių žydų bei 
baltaraiščių likimus karui pasibaigus. 
 
 
[01:] 00:18:00 – [01:] 08:54:25 
 
Prisistato; sako esanti gimusi 1928 metais Ilakių miestelyje ir gyvenusi ten iki jai suėjo 
šešiolika ar aštuoniolika metų; patikslina, kad, karui prasidėjus, ėjo tarnauti pas ūkininkus, 
nes tėvas taip buvo liepęs; mini, kad Ilakiuose iki karo gyveno mažiau negu 500 žydų, 
greičiausiai apie 450; pasakoja, kad pažinojo žydus, ir kad jie gyveno ne pačiame miestelyje, 
bet netoli nuo jos šeimos namo; mini, kad pažinojo žydus Šonkį [Šionkį, Šomkį], 
krautuvininkus Mindelį bei Bernšteiną; teigia, kad kitus nelabai pažinojo; prisimena, kad, 
kai vokiečiai atvažiavo į Ilakius, jie susirikiavo po keturis ir išėjo į miestelį tvarkos daryti, o 
paskui pradėjo šaudyti žydus; patikslina, kad iki miestelio buvo vieno kilometro atstumas; 
pasakoja, jog Ilakiuose vokiečiai ir baltaraiščiai suvarė žydus į prie stoties esančią žydų 
bažnyčią; teigia nesanti mačiusi, kaip žydus varė; apibūdina baltaraiščius kaip vokiečių 
pusėje kariavusius partizanus, kurie buvo vadinami „baltaraiščiais“ dėl to, kad ant rankovių 
turėjo kaspiną; grįžta prie pasakojimo apie žydus; teigia, kad nematė į bažnyčią suvarytų 
žmonių ir nėjo jų žiūrėti; pasakoja, kad jos šeima pirmiau nežinojo, jog žydus šaudys, bet 
suprato tai, kai vienas vokietis jos mamai pasakė, kad judams kaputt bus; prisimena, kad 
netoli jų namo buvo kelias, kuriuo varė žydus; sako, kad pirmiau varė vyrus, o paskui – 
moteris, ir, kaip varė moteris, buvo baisi „cypsena ir klyksena“, kuri jai iki šiol ausyse stovi; 
sako, kad vyrus varė prieš vakarą, o paskui varė moteris; teigia, kad girdėjo šūvius, kai žydus 
šaudė; papasakoja, kad girdėjo, kai vienas žydas sušaudymo vietoj šaukė; prisimena, kad 
vienas vokietis jai prikišo prie akių žiūronus pažiūrėti sušaudymą, bet iškart patraukė, nes 
pats žiūrėjo, ir ji nespėjo nieko pamatyti; mano, kad iki kapų buvo apie 300 metrų; patikslina, 
kad vokiečiai pas juos buvo apsistoję nakvoti bei prašė maisto iš gyventojų. 
 
[01:] 08:55:00 – [01:] 17:31:04  
 
Ji pakartoja, kad, kai žydų vyrų grupę pravarė, iškart pradėjo šaudyti; prisimena, kad 
šaudymas truko apie pusvalandį; pasakoja, kad moteris šaudė vakare; teigia, kad irgi nematė, 
kaip jas varė; sako, kad mama neleido žiūrėti, nes moterys garsiai cypsėjo ir klykavo, ir 
mama net pati negalėjo klausytis; prisimena, kad ryte su broliu buvo nuėjusi į šaudymo vietą; 
aprašo sušaudytuosius, jie buvo baltais marškiniais ir basomis kojomis, rūbų ir avalynės šalia 
nebuvo; teigia, kad moteriškės jau buvo juos išnešusios; prisimena, kad atsikėlusi matė, kad 
nuo tos vietos moteriškės su naštomis ėjo ir nešė daiktus iš kapų; sako atpažinusi Šaulskienę, 
o kitas nepažinusi; aprašo, kaip buvo saugomi lavonai; pasakoja, kad baltaraištis Budrikis 
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vaikščiojo su automatu ir žvelgė, ar niekas iš jūdų neatsigavo; prisimena, kad girdėjo 
pasakojimus, jog viena moteriškė buvo atsigavusi, bet Budrikis ją nušovė; sako, kad kiti kasė 
duobes, bet ji nematė duobkasių; aprašo kapus; sako, kad nemato, kaip ir kas laidojo; mano, 
kad duobkasių buvo daug, apie dešimt - penkiolika žmonių; aprašo žudynių vietą Ilakiuose, 
žydų kapinėse; pasakoja, kaip jų kaimynas Girdenis padėjo pabėgti išsigelbėjusiam žydui 
Šonkiui; sako, kad nežino, kas paskui su Šonkiu buvo; prisimena kelių baltaraiščių pavardes, 
tarp jų Narvelą, pas kurįo brolį ji tarnavo; pasakoja, kaip su broliu nubėgo į miestelį 
pažiūrėti, kas su žydų turtu atsitiko; prisimena, kaip moteriškės krovė indus, bet neprisimena, 
kas ten buvo; prisimena, kad pati buvo paėmusi vieną daiktą, bet mama liepė jį išmest; 
pasakoja, kad gatvės miestelyje buvo purvinos, jose mėtėsi daug popierių, iš namų išmestų 
dokumentų, macų.  
 
[01:] 17:31:05 – [01:] 21:46:20  
 
Ji šneka apie žydus šaudžiusių žmonių likimus; mini, kad Budrikis emigravo į Ameriką, o 
Stasys Narvelas išėjo į rusų kariuomenę, nes galvojo, kad niekas nesužinos, jog jis buvo 
baltaraištis, bet sužinojo ir jį suėmė; prisimena, kad po karo išėjo tarnauti pas ūkininką 
Narvelą, baltaraiščio brolį; prisimena įvykį, kai žydas Ickis buvo atvažiavęs turto atsiimti; 
teigia, kad Narvelienė atidavė lovas ir spintą, bet nuslėpė pieno mašiną ir geltoną lagaminą; 
pabrėžia, kad ji turėjo miegoti klėtyje, nes troboje tarnautojai vietos nebuvo, ir dėl to ji 
žinojo, kad klėtyje buvo paslėpti daiktai; prisimena, kad Ickis išsivežė daiktus į Ilakius, bet 
pats ten jau nebegyveno, ir ji nežino, kas atsitiko su baldais; teigia, kad po karo žydai 
Ilakiuose nebegyveno. 
 
[01:] 21:46:21 – [01:] 24:48:00 
 
Ji sugrįžta prie epizodo kapinėse; sako, kad tarp kūnų pažįstamų žydų nematė; prisimena, 
kaip atrodė aukos: berniukas su sušaudyta galva, gražią žydelką, prie jos gulėjusį mažą vaiką; 
pabrėžia, kad visi buvo tik su marškinėliais ir basomis kojomis; pasibaisėja tuo, kad juos 
išrengė; sako, kad stovėjo prie kūnų apie dešimt minučių, paskui nubėgo su broliu namo 
papasakoti, ką matė; prisimena, kad, kai tarnavo pas Narvelą, jokių žydų rūbų pas juos 
nematė, nes jie buvo ūkininkai, turtingi žmonės; dar kartą grįžta prie to, kad jos šeimininko 
brolis Stasys, buvęs baltaraištis, išėjo į kariuomenę, o kur paliko žydų turtą, neaišku. 
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