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Kasetė 1-a iš 2-jų 
 
 
Šiame pokalbyje, Aldona Arbačiauskienė, Holokausto auka iš Rūkų kaimo pasakoja apie savo 
areštavimo istoriją, kančias ir išgyvenimus, kuriuos teko išgyventi Skuodo apylinkėse. Ponia 
Arbačiauskienė (mergautinė Bružaitė), sunkiai sirgusi plaučių uždegimu, pradžioje karo buvo 
areštuota, kadangi jinai pirmos Lietuvos sovietinės okupacijos metu buvo įstojusi  į komjaunimą. 
Ji pasakoja, kaip buvo nuvežta į Mosėdį ir tada iš ten kartu su daugeliu žydų į Skuodą. 
Pasakotoja liudija apie buvusius tardymus, kankinimus ir belaisvių laikymo Skuode sąlygas. 
Aiškina, kaip juos vokiečiai ir baltaraiščiai privertė iškeltomis rankomis bėgti į senamiestį. 
Pasakoja, kaip miške buvę rusų kareiviai užpuolė vokiečius ir kad tuo momentu ji beveik 
sugebėjo pabėgti. Liudija, kaip jinai buvo vėl suimta ir atvesta į miesto aikštę sušaudyti, bet liko 
gyva ir gulėjo tarp lavonų kol visi buvo išžudyti. Vaizdžiai pasakoja apie visas kančias ir 
nuotykius, kurie atsitiko bandant pabėgti. Pasakoja kaip buvo išduota ir pakartotinai suimta, 
atkreipia dėmesį į salės, kur buvo laikoma kartu su kitais suimtais lietuviais ir žydais belaisviais, 
salygas. Po kurio laiko ji buvo pagaliau paleista į namus, bet sugrįžusios šeima net neatpažino. 
Aptaria psichologines traumas, kurias patyrė grįžus į namus. Taip pat pasakoja, kaip keletą kartų 
buvo pašaukta į teismus liudyti prieš keletą teisiamų baltaraiščių. Pagaliau jinai mini kaip vos 
išvengė tremties į Sibirą, nes sovietai buvo nutarę, kad jinai kolaboravo su naciais, nes karo metu 
išliko gyva.  
 
 
[01:] 00:30:20 – [01:] 08:37:18  
 
Pasakotoja prisistato, kad gimusi 1923-ais metais Rūkų kaime Skuodo rajone; pasakoja kaip per 
pirmą sovietinę Lietuvos okupaciją prieš vokiečiams užėmus Lietuvą, ji kartu su kitu kaimo 
jaunimu įstojo į komjaunimą, kad galėtų statyti teatro spektaklius, nes tuo metu buvimo 
komjaunime nesureikšmino; pasakoja, kaip jinai dvi savaitės prieš karą susirgo plaučių uždegimu 
ir vokiečiams užpuolus ji buvo kritiškame stovyje; prisimena, kaip mama bandė ją slėpti miške, 
tarp avilių ir net javų laukuose, bet nuo to jos liga tik blogėjo, todėl  paguldė namuose ir pasidavė 
dievo valiai; prisimena, kad karas prasidėjo sekmadienį ir, kad po poros dienų antradienį trys 
ginkluoti šautuvais uniformuoti kareiviai su dviračiais atvažiavo į jos namus, išvertė ją iš lovos ir 
areštavo; mini, kad jos mama jau tuo metu buvo areštuota, bet greitai paleista; prisimena, kaip 
ginkluoti kareiviai ja palydėjo iki  policijos būstinės Mosėdyje, kur jinai buvo nuvesta pas 
daktarą patikrinti ar jinai neapgaudinėja su savo liga, bet vistiek kareiviai nekreipė dėmesio į 
daktaro perspėjimus; atmena, kaip ji tada buvo sugrūsta į vieną iš penkiolikos ar dvidešimt 
sunkvežimių bevežančių žydus į Skuodą; prisimena pokalbį tarp baltaraiščio ir vertėjo, kurie 
aptarė kaip žydai bus sušaudyti ir užkasti duobėse, kurios jau buvo iškastos Skuode; atmena, kaip 
jai buvo įsakyta išeiti iš pastato ir atsistoti su iškeltomis  rankomis prieš vokiečius ir 
baltaraiščius; apibūdina gyventojų išsidėstymą Skuode ir, kad daugiausia žydų gyveno 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

 
This is a verbatim transcript of spoken word. It is not the primary source, and it has not been checked for spelling or accuracy. 



Jeff and Toby Herr Collection 
04/18/2007 

senamiestyje, bet buvo ir tokių, kurie gyveno naujamiestyje; paaiškina, kad jinai kartu su kitais 
belaisviais buvo išrikiuota naujamiestyje ir priversta kolonoje bėgti iškeltomis rankomis į 
senamiestį; mena epizodą, kai viena žydė Apšteinienė [Epšteinienė] negalėjo bėgti taip greitai 
kaip visi kiti, tai ją vietoje nušovė ir moterys, kurios iš šalies matė egzekuciją, iš karto atbėgo 
pasiimti nuo lavono gražų žiurstą; aiškina, kad kada suimtieji buvo atvaryti į senamiestį, jie 
turėjo stovėti priešais gimnaziją su iškeltomis rankomis; prisimena, kad pamiršo papasakoti 
viena epizodą ir nusprendžia grįžti atgal ir apie tai pasakoti. 
 
[01:] 08:37:19 – [01:] 14:29:21 
 
Gryžta prie epizodo, kada ji kartu su žydais buvo vežama nuo Mosėdžio iki Skuodo; atkreipia 
dėmesį į sargus, kurie ginkluoti šautuvais lydėjo su dviračiais; prisimena epizodą, kada pakeliui 
sutiko važiuojantį dviračiu kartu su žmona ir keturių metų sūnumi vyrą, kurie iš karto buvo 
sustabdyti, areštuoti, o vaikas nuspirtas į griovį ir ten paliktas; apibūdina tos motinos 
aimanavimus, kurie tęsėsi visą kelią kol pasiekė maždaug 10 valandą vakaro Skuodą; pasakoja, 
kaip sunkvežimius pastatė priešais bažnyčią buvusią vokiečių štabo būstinę ir, kad jinai negalėjo 
pajudėti iš sunkvežimio, nes kojos ir rankos buvo nutirpę nuo pernelyg stipraus surišimo; 
prisimena, kaip baltaraiščiai tarpusavyje šnekėjosi, kad jeigu neras vietos kur visus žydus 
patalpinti nakčiai, teks juos sušaudyti; mini, kad baltaraiščiai nustebo ją pamatę, nes ji atrodė 
labai jauna ir serganti, bet vistiek sukišo nakčiai į mažą sandėlį kartu su penkiasdešimt kitų 
žmonių; aiškina, kaip paryčiais jie visi buvo priversti išeiti į kiemą ir, kad vokietis įsakė dviems 
baltaraiščiams ją nuvesti pas daktarą; pasakoja, kaip po to, jinai buvo nuvesta į policijos būstinę, 
kur žmonės buvo laikomi dvejuose kambariuose su cementinėmis grindimis ir užkaltu langu; 
aiškina, kad jie buvo laikomi tame kambaryje iki ketvirtadienio be maisto ir vandens ir mena, 
kaip girdėjo šaudymą; mini, kad ketvirtadienį moteris, pavarde Vičiulienė iš Kaukolikų kaimo 
buvo atvesta į kambarį ir pasakė,  kad ji buvo suimta po to kai jos vyras buvo nušautas, kad buvo 
kasamos duobės ir į jas buvo šaunami žydai; pasakoja, kaip ketvirtadinio naktį belaisviai buvo 
pavieniui iškviesti apklausai ir kankinimui; apibūdina kambarį, kur ji buvo tardoma ir aplinkui jį 
buvusią sargybą; detaliai pasakoja kaip ją tardė ir mušė, nes prisipažino buvusi įstojusi į 
komjaunimą.  
 
[01:] 14:29:22 – [01:] 18:46:15  
 
Prisimena, kad jai bestovint senamiestyje, keletas pilnų rusų kareivių sunkvežimų išvažiavo iš 
miško Latvijos pasienyje netoli geležinkelio stoties; pasakoja, kaip visi belaisviai išsilakstė kai jų 
sargai juos paliko ir nubėgo kovoti su rusais; pasakoja, kaip jinai kartu su kita moterim įbėgo į 
lauką ir pasislėpė griovyje, kuris pasirodo atsidūrė pačiame mūšio lauko viduryje; mena, kad kai 
šaudymas baigėsi ir atrodė, kad vokiečiai nukeliavo tolyn, nes sunaikino visus rusus, jinai norėjo 
bėgti, bet ana moteris liepė dar pagulėti; pasakoja, kaip tuo metu atėjo baltaraištis ir liepė joms 
keltis ir kartu su dviem rusų belaisviais kareiviais buvo nuvestos už gimnazijos į aikštę, kurioje 
stovėjo maždaug 20 vyrų su šautuvais; prisimena buvusias tą momentą savo mintis, kaip visas 
jos gyvenimas prabėgo prieš akis; apibūdina, tuo metu buvusį orą ir kaip jie buvo išrikiuoti 
nugara į šaulius su iškeltomis rankomis ir kaip ji prarado samonę.  
 
[01:] 18:46:16 – [01:] 23:34:02 
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Atpasakoja kas įvyko tą naktį, kai grįžo į sandelį po tardymo, kad apie trečią valandą ryto buvo 
lauke daug triukšmo ir šaudymo, kuris pasirodo atsirado užpuolus vokiečius iš Latvijos miškų 
atėjusių  rusų; belaisviai liko užrakinti sandėlyje iki tol, kol vienas vokietis bandė nušauti nuo 
durų spyną ir kai tą kartą pataikė, užmušė aštuoniolikmetį berniuką, kuris gulėjo prie durų; 
aiškina, kad kai pramušė duris, šios jai trenkė taip smarkiai, kad ji net sąmonę prarado, o kada 
atsibudo, buvo likusi vienintelė kambaryje; prisimena, kaip vokietis liepė jai atsistoti ir išeiti į 
kiemą, kur visi stovėjo su iškeltomis rankomis ir tuo metu buvo priversti bėgti iki senamiesčio; 
paaiškina, kad visi belaisviai buvo priversti stovėti ant tilto su iškeltomis rankomis, kol vokiečiai 
ir baltaraiščiai siautėjo po senamiestį ir iš namų varė žydus; išvardina daiktus, kuriuos žydai nešė 
su savim iš namų; liudija, kad matė kaip už 100 metrų buvo varomi žydai; mini, kad jinai kartu 
su kitais belaisviais buvo priversta ištuštinti kišenius; aptaria savo stovį, kad jos veidas buvo 
ištinęs, lūpa perskelta, o nugara visa kruvina, nes kai durys į ją trenkė, perskėlė sprandą; mini, 
kad šalia jos buvusi moteris buvo širdininkė ir išsiėmė iš kišenių visokių buteliukų; pasakoja, kad 
vokietis jai liepė pasiimti vieną buteliuką ir išgydyti savo žaizdas.  
 
[01:] 23:34:03 – [01:] 29:48:00 
 
Atpasakoja savo mintis buvusias atgavus samonę ir nesuvokė ar ji yra gyva ar jau mirusi; 
apibūdina aplink ją buvusių trijų lavonų vaizdą, kuriems buvo pataikyta sprogstamosiomis 
kulkomis, o ta kuri į ja pataikė, buvo nesprogstoma; prisimena, ką tuo metu ji jautė, jog jai yra 
būtina išlikti gyvai; pasakoja, kaip žydų kolona buvo atvesta sušaudymui, atkreipė dėmesį į 
buvusį jų dejavimą; pasakoja, kaip žydų vyrai buvo išrikiuoti ir sušaudyti ir, kad tai vyko daugelį 
kartų, nes šaudymas tęsėsi maždaug 4 ar 5 valandas iki kol visas laukas buvo nuklotas lavonais; 
prisimena pokalbį, kurį girdėjo vykusį tarp dviejų šaulių, kad kūnus užkas po pietų; pasakoja, ką 
ji tuo metu galvojo ar prisipažinti, kad yra dar gyva ar tylėti ir bandyti pabėgti kai visi nueis; 
prisimena, kaip girdėjo įsakymą vienam vyrui apeiti visus kūnus ir galutinai nušauti tuo, kurie 
dar rodė gyvybės ženklus; mena, kaip tas žmogus priėjo prie jos ir dar karta jai į koja šovė, o  
tada nuėjo su visais pietauti; pasakoja, kaip bandė atsistoti ir pabėgti, bet negalėjo ir tada 
nuropojo iki upės, kur irgi buvo galybė lavonų, likusių nuo to epizodo kada rusai užpuolė 
vokiečius, o belaisviai bandė pabėgti ir buvo nušauti; prisimena, kaip jinai sugebėjo sukišti 
vienam lavonui jo iškritusias žarnas ir net negalėjo rasti plotelio žemės kur galėtų atsisėsti, kad 
nereikėtų sėdėti ant lavonų, kaip staiga išgirdo einančius pro krūmus žmones; pasakoja, kaip tas 
vyras lipo ant lavonų ir net atsistojo ant jos nugaros, bet ji nusidavė, kad irgi yra mirusi; 
pasakoja, kaip tas vyras rado dar keturis pabėgusius ir pasilėpusius žydus, kuriuos atvedė 
sušaudyti prie tos vietos kur ji gulėjo; prisimena, kaip vienas iš tų keturiųū nušautų žydų užkrito 
tiesiai ant jos, kraujavo ir ėmė ją smaugti savo paskutinėse konvulsijose; pasakoja, kaip jinai toje 
pozicijoje išgulėjo visą naktį.  
 
[01:] 29:48:01 – [01:] 35:11:23 
 
Apibūdina drabužius, kuriuos jinai nešiojo ir jie buvo persunkti kraujo; apibūdina karo vaizdus,  
gaisrą, kurį matė begulint prie upės visą naktį, atkreipia dėmesį į dangaus raudonumą ir jo 
atspindį upėje; aiškina, kaip matė švieselę vieno kambario, kuriame jinai kadaise gyveno lange ir 
kaip jinai tuo metu norėjo dabar patekti pas tuos šeimininkus; pasakoja, kaip jinai nušliaužė iki 
upės atsigerti vandens, bet pastebėjo kad visur aplinkui krito į vandenį kulkos; aiškina, kaip jinai 
tik po metų sužinojo, kad tas kambarys, kur degė šviesa buvo užimtas vokiečių ir jie iš ten šaudė 
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su kulkosvaidžiu; pasakoja, kaip jinai bandė perbristi upę ir pasiekti tą namą, bet kadangi 
nemokėjo plaukti, ėmė skęsti ir net suriko, bet sugebėjo sugriebti už šaknies ir išbristi iš vandens; 
sako, kad kai bandė atsistoti kitoje pusėje upės, prie mokyklos buvęs sargas pradėjo į ją šaudyti; 
aiškina, kad kai antra kartą bandė atsistoti ir eiti, kulka pataikė į jos plaukus ir nukirto galą kasos 
ir tik po to suprato, kad privalo su šlapiais drabužiais šliaužti per aštrią žolę; pasakoja, kaip 
priėjusi prie balos nutarė į ja įlysti ir bandyti joje pasislėpti, bet vėl pradėjo skęsti dumble, tačiau 
sugebėjo išsikapstyti; vaizdžiai apibūdina savo drabužių stovį, kad visas marškinių priekis buvo 
suplėšytas ir kabojo tik rankovės; pasakoja, kaip jinai dėl miglos nematė kur eiti, nors ieškojo 
namų kur ją priimtų.  
 
[01:] 35:11:24 – [01:] 42:15:03 
 
Pasakoja, kaip ji pamatė keletą besiganančių karvių ir nusprendė palaukti, nes žinojo, kad kažkas 
ateis jas melžti; aiškina, kaip atėjo dvi moterys ir pradėjo melžti karves, bet kada jinai priartėjo 
prie jų, šios abidvi pabėgo; paaiškina, kad viena buvo baltaraiščio pavarde Skurdauskas duktė ir, 
kad turbūt jam pasakė grįžus namo, nes po penkiolikos minučių jis atėjo; pasakoja apie jų 
pokalbį, kaip jinai net jam kojas bučiavo maldaudama išsaugoti gyvybę, o jis tik paspyrė ją ir 
nuvedė atgal į gimnaziją vėl sušaudyti; vaizdžiai pasakoja, kaip pakeliui į gimnaziją matė kaip 
du vyrai vaikščiojo miške su krepšiu ir kirviu nurinkinėjo nuo pūvančių žydų lavonų papuošalus; 
pasakoja, kaip jinai buvo atvesta pas baltaraiščių vadą Vasarį, kuris atvedė kolonas žydų pirmam 
sušaudymui ir kaip šis ją atpažino ir netikėjo, kad ji galėjo išlikti gyva; vaizdžiai apibūdina salę į 
kurią jinai buvo atvesta ir kurioje ant grindų buvo paklotas šienas, bet dabar šis buvo nuklotas 
mėšlu, nes žydai buvo laikomi neleidžiant jiems išeiti į tualetą ir net atsistoti; pasakoja apie 
epizodą, kada rabinas paprasčiausiai atsistojo ir staiga buvo nušautas už lango stovėjusio sargo; 
pasakoja, kaip jinai salėje atpažino savo tetą, kuri buvo areštuota dėl to, jog savo namuose leido 
rengti  jaunimo vaidinimus ir kaip jinai jai siūlė maisto ir drabužių, kuriuos buvo atsivežę 
areštavimo metu.  
 
 

Kasetė 2-a iš 2-jų 
 
 
[02:] 00:31:14 – [02:] 08:50:05 
 
Toliau pasakoja, kaip susitiko su savo teta ir kitais pažįstamais. Vasaris jai liepė išeiti laukan ir 
jinai pamanė, kad šį kartą tikrai bus nušauta; pasakoja, kaip jis ją nuvedė į kambarį, kuriame 
buvo laikomi visi atimti iš žydų daiktai ir ją aprengė, o tada nuvedė pas daktarus, kurie nukirpo 
visus jos plaukus bei aprišo jos sužeistą galvą ir koją, o tada sugražino į salę ir leido jai miegoti 
visą dieną; paaiškina, kad žydai buvo laikomi ne vien toje salėje, bet taip pat ir šalia namo; 
pasakoja, kaip tas namas naktį užsidegė ir žmonės bėgo iš jo koridoriumi į salę, kur jos vos 
nesumindžiojo, bet ryte ji atsirado už scenos; prisimena, tarp jos ir Vasario vykusį pokalbį, kuris 
negalėjo tikėti jos ištverme ir paliko ją atsigauti porai savaičių salėje; pasakoja, ką jinai matė toje 
salėje, ypač kaip vokiečių kareiviai ateidavo ir numaudavo papuošalus nuo žydų; vaizdžiai 
pasakoja, kaip viena moteris pradėjo gimdyti ir šaukėsi pagalbos, bet vokietis kareivis atėjo ir su 
durtuvu perdūrė jos pilvą; aiškina, kaip visi lietuviai belaisviai susirinkdavo salėje už scenos ir, 
kad kartais žydės mergaites atbėgdavo bandydamos tarp jų pasislėpti; aiškina, kad vokiečių 
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kareiviams buvo duotas leidimas pasirinkti bet kurią žydę ir išprievartauti, o po to turėjo ja 
nušauti; aptaria žiaurias gyvenimo salygas toje salėje; mini, kad savo kaime buvo paplite gandai 
apie jos mirtį; pasakoja, kaip jos mama kartą atvažiavo aplankyti tetą  ir jos iš karto net 
neatpažino.  
 
[02:] 08:50:06 – [02:] 14:45:00 
 
 Pasakoja, kad po to, kai jos mama išvažiavo, visiems lietuviams buvo įsakyta išeiti į kiemą pas 
Vasarį, kuris perskaitė iš sąrašo penkiolika pavardžių ir liepė tiems pasilikti, o kitiems įsakė 
grįžti į salę; prisimena, kaip jisai įsakė jai pasiimti savo daiktus ir eiti namo, atidavė jai 
dokumentus ir paleido kartu su kita moterimi; pasakoja, kaip jinai praleido naktį savo pusbrolio 
namuose, bet kad jos giminės neatpažino ir todėl leido miegoti ne kambaryje, bet ant šieno; 
apibūdina matytą liūdną gamtos vaizdą, kurį stebėjo beeinant 17 kilometru pėsčiomis iki savo 
namų; mini, kad kai sugrįžo, jos brolis ir pusbroliai neatpažino jos; labai įsijautusi pasakoja, kaip 
suprato žemės svarbą kai atsistojo ant jos, o buvo maniusi, kad jau niekada nebegrįš; paaiškina, 
kad namie jai buvo dar blogiau, negu salėje, nes jai tik užmerkus akis sapnuodavosi košmarai; 
mini, kaip jos mama ją nuvežė pas neurologą, kuris padėjo; komentuoja apie savo būdo 
pakitimus, kad jinai kiek linksma buvo prieš karą,  tiek tapo sužalota po karo; vaizdžiai pasakoja 
apie savo psichologinę traumą ir kaip jai nuolat vaidenosi lavonai arba kaip ji negalėjo eiti keliu, 
jeigu matė priešais ją einantį bent vieną vyrą. 
 
[02:] 14:45:01 – [02:] 19:15:23 
 
Aiškina kad jai keleta mėnesių po išlaisvinimo nuolat reikėjo grįžti į Mosėdį registruotis 
policijoje; pasakoja, kaip po daugelį metų jinai sužinojo, kodėl vokiėčiai jos nesušaudė, nes 
nusprendė, kad ji vistiek neišgyvens, o jeigu reikėtų galės ją vėliau sušaudyti; išreiškia savo 
dėkingumą Vasariui, kiek jis jai padėjo ir, kad jisai po karo pabėgo į užsienį; išreiškia savo norą, 
kad nelinki savo priešams to ką ji pergyveno ir kad jinai visiems jiems atleidžia; pasakoja, kaip 
jinai buvo pašaukta į teismą liudyti prieš Skurdauska, kuris ją antrą kartą atvedė sušaudyti; 
detaliai pasakoja, kaip Skurdauskas prisipažino prieš ją savo kaltę ir puolė prie kojų prašydamas 
atleidimo; mini, jos atsakymą ir kitų skatinimą keršyti, kad net majoras davė jai šautuvą ir 
suteikė galimybę nušauti Skurdauską vietoje; mini kad Skurdauskas gavo 20 metų kalėjime, bet 
kitų žmonių, o ne jos liudijimų dėka.  
 
[02:] 19:15:24 – [02:] 23:10:21 
 
Pasakoja apie kitą šešių baltaraiščių iš Skuodo, kurie dalyvavo šaudyme, teismą, bet jinai jų 
nepažino, nes kai šaudė, ji gulėjo ant žemės; paaiškina, kad jinai nei vieno iš jų neatpažino, o 
žinojo tik vieno pavardę - Vyšniauskas; aiškina apie teismų burokratiją, kaip jie smulkmeniškai 
viską spręndė, išklausė daugiau negu 60 liudininkų; pasakoja, kaip jinai vos nebuvo ištremta į 
Sibirą, nes tik vėliau sužinojo, kad toks Paulauskas, su kuriuo jinai jaunystėje šoko, o per karą 
buvo pabėgęs į Rusiją ir studijavo teisę, o po karo dirbo prokuroru Kretingoje, išbraukė jos 
pavardę iš tremtinių sąrašo; paaiškina, kad jinai buvo užrašyta trėmimui būtent dėl to, kad naciai 
antrą kartą jos nesušaudė ir tas kėlė įtarimą,  jog jinai buvo vokiečių agentė; Sovietai suprato jos 
išlikimą gyva, kaip kaltės įrodymą. 
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[02:] 23:10:22 – [02:] 30:05:04 
 
Pakartoja atsakymus į klausimus apie keletą savo istorijos punktų; patikslina, kad salėje buvo 
maždaug 100 lietuvių belaisvių; mini savo tetos ir dėdės likimus, kad dėdė buvo areštuotas ir 
vežiotas po kalėjimus kol jį mirtinai sumušė; pakartoja istoriją, kaip kai vokiečių kareiviai 
pasirinkdavo žydę mergaitę išprievartauti, tada būtinai ją nušaudavę; patikslina, kad paleista jinai 
basa pėsčia parėjo visus 17 kilometrų iki namų; mini jos mamos areštavimą, bet nedaug ką 
prisimena; pasakoja apie tris kolaborantus, kurie atėjo ją areštuoti ir, kad ji pažinojo vieną iš jų 
pavarde Gurauskas [Kurauskas], kuris atėjo dar sykį pažiūrėti jos stovį po išlaisvinimo; 
patikslina, kad ji nepažino su dviračiais važiavusių sargybinių, kurie ją saugojo pakeliui į 
Skuodą; kalba apie žydus, kuriuos ji pažinojo vežamus į Skuodą, mini pavardę Leizeris, kuriam 
per tardymą išmušė dantis, Apšteinienę, kuri buvo nušauta, kada reikėjo bėgti iki senamiesčio ir 
ši nepajėgė, bei daktarą Suvelą; patikslina, kad kai belaisviai buvo priversti bėgti su iškeltomis 
rankomis, sargai bėgo kartu iš kraštų; pakartoja pasakojimą, kad pasibaigus šaudymui lavonais 
buvo nuklotas ištisas laukas priešais gymnaziją, bet negali nuspręsti kiek grupių iš viso nuvedė 
šaudyti.  
 
[02:] 30:05:05 – [02:] 41:18:05 
 
Pasakoja, kaip po karo buvo pakviesta į Skuodą liudyti, kai duobės buvo iškastos; mini, kad buvo 
girdėjusi, jog žydai buvo priversti su vagonais vežti lavonus nuo šaudymo lauko iki duobės ir 
kada baigė visus suvežti, patys buvo nušauti; patikslina, kad jinai matė bestovėdama ant tilto su 
iškeltomis rankomis kaip baltaraiščiai ir vokiečiai varė žydus iš namų; patikslina, kad prieš 
šaudymą įsakymas apsisukti buvo duotas lietuviškai, o vokiečiai stovėjo ant gimnazijos laiptų ir 
stebėjo kaip baltaraiščiai vykdė skerdynes; grįžta prie epizodo, kada ji buvo pakviesta po karo 
liudyti į Skuoda perlaidojant aukas ir pasakoja, kaip visų kaulai buvo sudėti į labai didelius 
karstus ir palaidoti tame lauke kur vyko šaudymas; sako, kad ją labai psichologiškai slėgė 
dalyvavimas šitose laidotuvėse; mini, kad paminklas buvo pastatytas tame lauke, bet vėliau buvo 
nuimtas; patikslina, kad jinai nematė išvaromų iš salės grupės žydų, kurie atgal nebegrįžo, bet 
prisimena,  kad girdėjo, jog žydai turėjo užsisiūti geltonas žvaigždes ant drabužių ir buvo kažkur 
išvežti kur vyrai buvo pirma sušaudyti, o moterys ir vaikai vėliau; kalba, apie maistą kurį valgė 
salėje, nes jos teta buvo atsivežusi jo iš namų; apibūdina, kaip sunku buvo žmonėms atsinešti 
vandens, nes salėje visi buvo labai susigrūdę; pasakoja, apie tai, kad Vasaris jai davė apsirengti 
žydų drabužiais, nes tuo metu jinai buvo beveik nuoga; vaizdžiai pasakoja, kad ji buvo visa 
aplipusi krauju, smegenimis ir dumblu, kad turbūt visai nebepanaši į žmogų; patikslina, kad 20 
baltaraiščių iš maždaug dešimt žingsnių atstumo šaudė į ją ir aną moterį bei du rusų kareivius.  
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