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Alicija Žukauskaitė: Laba diena, pirmiausia norėjau paprašyti, kad prisistatytumėte. Koks 
jūsų vardas ir pavardė? 
Jadvyga Liutkienė: Liutkienė Jadvyga. 
Alicija Žukauskaitė: Kuriais metais esate gimusi?  
Jadvyga Liutkienė: 1928. 
Alicija Žukauskaitė: O kur? 
Jadvyga Liutkienė: Čia gimus, čia augus, čia ir numirsiu. 
Alicija Žukauskaitė: Čia tai yra tai, kur mes dabar esam. Kaip vadinasi šita vietovė? 
Jadvyga Liutkienė: Kužiai. 
Alicija Žukauskaitė: Kai mes pas jus lankėmės prieš porą mėnesių, jūs mums pasakojote 
savo prisiminimus, ir mes grįžom, kad tuos prisiminimus užrašytume į videojuostą. 
Norėjau paklausti, kai prasidėjo vokiečių okupacija, kur jūs tada gyvenote? 
Jadvyga Liutkienė: Mes miške gyvenom, išbėgom į mišką. 
Alicija Žukauskaitė: Iš Kužių? 
Jadvyga Liutkienė: Iš Kužių. Turėjom arklį, ratus, susidėjom maisto ir kurį laiką miške 
gyvenom. Kai pradėjo šalti, tada pas gimines gyvenom, prisiglaudė pas gimines, o 
pavasarį parėjom čia gyventi. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, ar jums yra tekę matyti tuo metu kokių nors žiaurumų, 
šaudymų, nukreiptų prieš paprastus žmones? 
Jadvyga Liutkienė: Nemačiau, nemačiau... Šaudė žydus. Šaudė, girdėjau. Eidavau karvių 
milžti, tai nuveždavo mašinas prikištas, ir grįždavo tuščios. Čia yra kapai tų žydų, kiek jų 
iššaudyta, kiek visko... 
Alicija Žukauskaitė: Ar dažnai matydavote tas mašimas? 
Jadvyga Liutkienė: Tas mašinas, brangioji, aš karves melždavau ir kiekvieną vakarą 
matydavau, kad nuveža. Šaudo tame miške, bet aš nemačiau. 
Alicija Žukauskaitė: Tai nuveža mašinas, ir jūs paskui girdite, kad pradeda šaudyti? 
Jadvyga Liutkienė: Kad pradeda šaudyti. Iššaudo ir tuščios grįžta. 
Alicija Žukauskaitė: O jūs matėte mašinose žmones kokius nors? 
Jadvyga Liutkienė: Aš tai nemačiau, bet sakė, toks Kryžius buvo, tai jis ranką iškišęs 
žegnojo Kužius, kai vežė pro šalį. 
Alicija Žukauskaitė: Bet šito jūs nematėt? 
Jadvyga Liutkienė: Šito nemačiau. 
Alicija Žukauskaitė: Jūs sakot, kad mašinos grįždavo tuščios. Iš kur jūs žinot, kad 
tuščios? 
Jadvyga Liutkienė: Tai kad nebestovėdavo. Kai važiuodavo pilnos, tai stovėdavo su 
šautuvais vyrai, o kai nėra, tai tuščios grįždavo. Tai šaudydavo, Jėzusmarija, kas ten 
dėjosi. 
Alicija Žukauskaitė: Ar tos mašinos buvo uždengtos? 
Jadvyga Liutkienė: Uždengtos mašinos buvo, užpakaly stovėdavo ginkluoti. 
Alicija Žukauskaitė: Ar tie vyrai buvo uniformuoti? 
Jadvyga Liutkienė: Negaliu tikrai pasakyti... Ant rankos, rodos, buvo raiščiai kažkokie 
užrišti. Buvo raiščiai. 
Alicija Žukauskaitė: Ar kai girdėdavote šaudymą... 
Jadvyga Liutkienė: ...šaudymą girdėdavau. 
Alicija Žukauskaitė: ...ar balsus kokius nors girdėjote, garsus kitus be šaudymo? 
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Jadvyga Liutkienė: Ne, tiktai šaudymą girdėjau. 
Alicija Žukauskaitė: Ar važiuodavo po vieną mašiną, ar po daugiau? 
Jadvyga Liutkienė: Na, po kokias tris mašinas važiuodavo. Viena nuvažiuoja, iššaudo, po 
kurio laiko kita važiuoja. 
Alicija Žukauskaitė: Kokiu dienos metu tas vykdavo? 
Jadvyga Liutkienė: Kai aš eidavau karvių melžt, aštuntą, septintą valandą vakaro. 
Alicija Žukauskaitė: Šaudė kažkokiam miške. 
Jadvyga Liutkienė: Miške. Ar jūs nebuvot ten? Atvažiuokite vasarą, paminklas 
pastatytas, viskas užrašyta, kiek ten jų sušaudyta. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykite, ar jūs pati buvote nuėjusi prie tų duobių jau po 
sušaudymo? 
Jadvyga Liutkienė: Po sušaudymo aš bijojau eiti, bet vėliau buvau, žinojau ir tas duobes. 
Alicija Žukauskaitė: Vėliau tai kada? 
Jadvyga Liutkienė: Už kokių trijų mėnesių. 
Alicija Žukauskaitė: Ir ką jūs matėte už trijų mėnesių? 
Jadvyga Liutkienė: Na ką, duobės. Tada buvo lietinga, prilijusios, viedrai primesti. Kam 
tie viedrai tušti į tą duobę primesti? Ir ne viena ta duobė buvo, ir daugiau tų duobių, gal 
trys duobės. Didžiausios duobės, kaip tas kambarys. Bijojau. Pradėdavo šaudyt, 
pradėdavau verkt, juk vis tiek žmonės. 
Alicija Žukauskaitė: Kai tos mašinos važiuodavo pro jus, koks atstumas buvo tarp jūsų ir 
tų mašinų. 
Jadvyga Liutkienė: Tarp mūsų buvo gal 50 metrų. Kad nebūčiau bijojus, būčiau arčiau 
priėjus, bet bijojau. 
Alicija Žukauskaitė: Kai jūs buvote nuėjusi prie duobių po kelių mėnesių be viedrų, ką 
jūs dar matėt? 
Jadvyga Liutkienė: Nieko, priliję. Tie kapai buvo dar netvarkyti. Vėliau tai sutvarkė tuos 
kapus. 
Alicija Žukauskaitė: Aną kartą, kai mes buvom atvažiavę, jūs sakėte, kad jūs matėte 
didelę duobę, nevisai užkastą, ir kad jūs matėte rankas ir kojas. Ar taip? 
Jadvyga Liutkienė: Rankos ir kojos neužkastos gerai buvo. 
Alicija Žukauskaitė: Tai matėt ar nematėt? 
Jadvyga Liutkienė: Tai tada, kai buvau, mačiau. Tiek ten tų kojų, gal vieną kitą. Juk 
užversta su žemėm buvo, bet iš tų žemių kyšojo. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit prašau, ką šaudė tose duobėse? 
Jadvyga Liutkienė: O ką aš, brangioji, žinau? Atveždavo iš geto, iš Šiaulių geto žydus ir 
nežydus, visokių ten prikišo. 
Alicija Žukauskaitė: O iš kur jūs žinojot, ar jūs galėjote matyti, kokie žmonės ten sėdi? 
Jadvyga Liutkienė: Ką aš ten matysiu, kokie žmonės, kad būčiau mačius, tai žinočiau. 
Žmonės kalbėjo. Žmonės kalbėjo, kad buvo vienas latviukas pabėgęs, bet jį sugavo ir ten 
sušaudė. 
Alicija Žukauskaitė: O ką žmonės kalbėjo, kas šaudė? 
Jadvyga Liutkienė: Kas šaudė? Lietuviai šaudė, kad daugiau galėjo šaudyti. Už lietuvį 
nėra bjauresnio žmogaus. Vokiečiai tai nešaudė. Mūsų žmonės, pinigą, matyt, gaudavo, ir 
šaudydavo. 
Alicija Žukauskaitė: O iš Kužių buvo tokių, kur šaudė? 
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Jadvyga Liutkienė: Iš Kužių... Nemačiau, negaliu sakyti. Gal ten ir buvo koks, bet 
žmonės būtų šnekėję. 
Alicja Žukauskaitė: O Kužiuose, kai prasidėjo karas, ar gyveno žydai? 
Jadvyga Liutkienė: Prieš karą gyveno. Gyveno mano draugė žydelkėlė, į mokyklą kartu 
ėjau, Bela. Žuvo. Jos broliukas Icekas buvo. Koks kilometras nuo mūsų jie gyveno. Geri 
žydai buvo, labai geri. O kaip žuvo, aš nežinau. O gal jie pasitraukė, pabėgo, gal gyvi yra. 
Daug pasitraukusių yra žydų, tai jie atvažiuoja į Kužius, pasirodo, bet šitie nepasirodė. 
Alicija Žukauskaitė: Jūs sakėt, kad lietuviai šaudė. Iš kur jūs žinote, kad lietuviai? 
Jadvyga Liutkienė: Aš nežinau. Kas šaudys, jei ne lietuvis... Vokiečiai nešaudė. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, ar jūs girdėjot tokį išsireiškimą baltaraištis? 
Jadvyga Liutkienė: Sakė, baltaraiščiai, baltaraiščiai, girdėjau, girdėjau. Ant rankos 
skurliai balti buvo užrišti. 
Alicija Žukauskaitė: Ką apie juos kalbėjo žmonės? 
Jadvyga Liutkienė: O ką žmonės? Tie žmonės irgi vargo papjauti buvo. Bijojom visi ir 
baigta. 
Alicija Žukauskaitė: O Kužiuose buvo baltaraiščių? 
Jadvyga Liutkienė: Kužiuose nebuvo. 
Alicija Žukauskaitė: Ar matėt kur nors baltaraiščių? 
Jadvyga Liutkienė: Tai kai važiavo mašinos, tai gal ten ir buvo, nežinau aš apie tokius 
daiktus. 
Alicija Žukauskaitė: Ar buvo tokių, kurie gelbėjo žydus? 
Jadvyga Liutkienė: Buvo, buvo. Žmonės daug žydų išgelbėjo. 
Alicija Žukauskaitė: O kas Kužiuose gelbėjo žydus? 
Jadvyga Liutkienė: Kužiuose gelbėjo Kleiva, kunigas. Jis išgelbėjo daktarą žydą, Juozas 
vardu, moteriškos kelios buvo. Išgelbėjo keletą ir Amaliuose, mokytojas toks buvo. Daug 
išgelbėjo žydų.  
Alicija Žukauskaitė: Ar karo metu jūs žinojot, kad pas kunigą slepiasi žydai? 
Jadvyga Liutkienė: Žinojom, bet nešnekėjom. Nekalbėjom apie tokius reikalus. Tegu 
slepias, tegu tik išsigelbėja. Kožnas žmogus nori gyvent... 
Alicija Žukauskaitė: O kokia to kunigo pavardė? 
Jadvyga Liutkienė: Kleiva. 
Alicija Žukauskaitė: O per pamokslą ką nors sakydavo? 
Jadvyga Liutkienė: Nesakydavo, nieko. Paskui toks kunigas Požėla irgi žydų daug 
išgelbėjo. Švendrėj mokytoja buvo, irgi išgelbėjo. 
Alicija Žukauskaitė: O po karo ar grįžo į Kužius iš tų, kurie ankščiau čia gyveno? 
Jadvyga Liutkienė: Grįžo, bet daugiau negyveno. Daktaras buvo į svečius atvažiavęs. 
Alicija Žukauskaitė: O kas atsitiko su žydų turtu? 
Jadvyga Liutkienė: Aš nemačiau apie tuos turtus ir nieko nežinau. Jie nebiedni buvo tie 
žydai. Tas Krokmanas, kai nueidavau, matydavau, bagotas buvo žydas. O kur tas turtas 
atsidūrė, nežinau. Paėmė kas nors. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, tuo laikotarpiu ar jums tekdavo nuvažiuoti į Šiaulius? Ar 
Šiauliuose teko matyti ką nors panašaus? 
Jadvyga Liutkienė: Važiuodavom į tuos Šiaulius, nieko aš nematydavau, nei bloga, nei 
gera. 
Alicija Žukauskaitė: Gal jūs galėtumėte prisiminti, kai melžėt karves ir važiavo pro šalį 
sunkvežimiai, koks tai galėjo būti metų laikas? 
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Jadvyga Liutkienė: Tas metų laikas, negaliu pasakyt... Šilta buvo, vasara buvo. Tiksliai 
negaliu pasakyt. 
Alicija Žukauskaitė: Bet šaudymas vyko, kai vasara dar buvo? 
Jadvyga Liutkienė: Vasara, vasara. 
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