Aleksandras VITKUS
Chaimas BARGMANAS

AleksandrasVITKUS
, Chaimas BARGMANAS

Enciklopedinis žinynas

Mokslo ir enciklopedijų
leidybos centras
Vilnius 2016

7

Pra t a r mė

Pratarmė

už pagalbą ieškant anų laikų informacijo s; buvus iai j urbark ietei , iškentu siai nac ių o kupa cijo s košmarą Dob ei Mostaitei -Rozenbergienei ir Chaim o
Jofės našlei Broni slavai Kondratavičiūtei-Jofienei už sut eiktas naudi ngas
žinia s apie Jurbarko žydų be ndruomenės žūtį; Kelmės krašto muziejau s
dir ekto riaus pavadu otojui Rim antui Servai ir Šaukėnų kraštotyros muzie jau s vadovei Elenai Burd elienei už paga l bą tikslinant žydų žudynes Šaukė
nuose; Mažeikių muz iej aus darbuotojui Algimantui Muturui , padėjusiam

Lietuvos istorija kaip mozaika susideda iš džiugių ir linksmų, žiauri ų ir

parengti straipsnį apie Mažeikių apskritie s žydų žūtį; Švėkšnos mokytojui
Petru i Čelia uskui ir Estherai Herschman -Rechtschafner {Izraelis) už suteiktą
i nformaciją apie Švėkšnos ir Veiviržėnų žydų bendruomenių žūtį; Veiviržė
nų seniū nei Irenai Urbonienei už paga l bą tiriant šios žydų bendruomenės
žudynes ; visiems žemaičiams, prisidėjusiems p rie šios knygos parengimo ,
talkinusiems renkant medžiagą, palydėjusiems į žudyn i ų vietas , pasidali -

nelemtų įvykių. Tačiau yra dalykų, kurie istor ijai nemalonūs. Vienas jų 1941 m. holokaustas. Tai vienas dramatiškiausių XX a. Lietuvo s, kaip ir Eu-

ropos, istorijos puslapių. Tačiau geriau vi eną kartą išgirsti visą ti esą, kad
niekas nega lėtų priekaištauti , jog lietuviai nori tai užmiršti, o žyda i ži notų,
jog nėra pamiršti.
Kolektyvinės atsakomybės negali būti - visi negalime atsakyti už praeitį
ir holokaustą. Tačiau yra istorinė atsakomybė, kurios ribos - gerokai platesnės, - apie žydų genocidą kalba Kla ipėdos universiteto humanitarinių
mokslų daktaras Hektoras Vitkus [1]. Tad būtina pažinti holoka usto istoriją,
suprasti jos esmę ir priežastis.
Ši knyga skiriama plačiajai visuomenei, nes masinės žydų žudynių vi etos yra įtrauktos į paveldo registrą. Kiekviena saviva ldybė, manome, kad
kiekviena seniūnija norės žinoti apie savo rajono paminklu s. Tai bu s svarbu ir ekskursijų vadovams. Kraštotyrininkai ir muziejininkai, renkantys medžiagą apie savo rajoną (valsčių), papildy s savo žinias. Jaunimas, susipažinęs su šia knyga, suvoks, ne tik kokiu mastu buvo šaud omi žydai, bet kad
tai darė ir nacių vad_ovaujami lietuviai: jie žudė beginklius civi lius gyventoJUS,nereta, savo kaimynus ir pažįstamu s.

:ei~i _ny~jau pradėtas versti į anglų kalbą, kad galėtų su šia medžiaga
susrpa~~ntrkuo daugiau žmonių ir tai būtų liudijima s apie Lietuvos žydų

tragedrJą.

. Knygą parengt i
Jame.

padėjo daug žmonių. Jiems visiems nu oširdžiai dėko

R~šymorū~esčiais su m~-~is dalijosi Birutė Vitkuvienė. Jos pagalba ge roka, ~a~engvrnodarbą. Acru Akmenės rajono laikraščio Vienybė vy r re daktorrur Leopoldui Rozgai už pagalbą reng iant straip sni· apie Viekšnių. žyd ų bendruom
• -r b
B'
.
ene~ zu 1;_ety~alietėms: geografei muziejininkei Marijonai
__
rruter Navakauskrenerrr krastotyrininke i Emilijai Skudrienei už suteiktas
~rnras_apie ~etygalos žydų bendruomenę ir pagalbą ieškant bei aplankant

Darbėnų

vedėjai

~~~~izlud;nr~ ~ret~s;llgam_etei
bibliot ekos
Irinai Ruzgai. '. er_ usrar_pasmaudotr daugelį metų užrašinėtais holokausto liudyto -~rrsrmrn_rmars,tarp pat biblioteko s vedėjai Danutei Pauliki ene· •
•
prremrmą rr bendradarbiavim
.
.
. .
r uz grazų
tį; istorijos mokyto ·ui Stanis ą reng_ra~t s:rarps~Į apre Darbėnų žydų žū
žydų bend
J. .
lovur Ferzaruz suterkta s žinia s apie Girkaln io
ru omenę rr Jos žudynes b . R
..
er asernrų rajono kraštotyrininkams

jų

jusiems p risiminimais .
Be rėmėjų ši knyga nebūtų buvusi išleista. Šird ingai dėkojame sup rantantiems, kad holokaustas - ta ip pat Lietuvos istorijos dalis ir privalo būti
tir iamas.
Autoria i

l. Š ESKEv1C1ENEl„ 2ydų genocidas: žudė nepažinę, Pajūrio naujienos , nr. 76 (2021 ),
2011 , rugsėjo 23, p. l O.
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Jau XIV a. pabaigoje šiame regione gyveno žydų. Jie buvo malonia i
priimami. Didysis kun igaikštis Vytautas suteikė žydams privilegijų, nes
buvo įsiti kinęs, kad gyvenima s ir bendrada rb iavimas su jais padės šaliai
dar lab iau klestėti. Susikūrė didesnės ir mažesnės bendruomenės, ypač
po 1569 m . unijos su Lenkija . lydai garsėjo kaip geri amatininkai : siuvėjai,
batsiuviai, malūnini n kai, prekeiviai mediena ir žemės ūkio produkcija, staliai, metalo gaminių, namų ūkio reikmenų bei papuošalų gamin toja i, labai

Lietuva - nedidelė šalis prie Baltijos jūros, tačia u Antroj o pa saulini o karo
metais, vokiečių kariuomenei ją okup avus, naciai, pad edami kolaborantų
lietuvių, čia išžudė apie 200 000 žydų (šis skaičius empiriškas). Sunaiki nta

daž nai ir kaip laisvi ūkininkai. Per bendro gyvenimo dešimtmečius žydai ir
nežydai priprato ir išmo ko verti nti vieni kitu s, radosi sutarimas, naudingas

visa žydų bendruomenė, kuri Lietuvoje gyveno nuo XIV amž iaus - kuni -

XVII a. paba ig oje žydų bendruomenės buvo suskirstyt os į tris rajonus:

gaikščio Vytauto laikų.

abi em

pu sė m s.

Kėda ini ų, Biržų ir Vyžuon ų. Iš pradžių visai žemaitijai vadovavo vienas ra-

Tuo tiks lu buvo suformuoti ypatingos paski rties SS daliniai - Ypa-

binatas Kėdainiuose. Tačia u vėl iau bendruomenėse atsirado savų struktū

ti ngosios komandos (Einsatzkommandos) bei mobilieji žudymo batal io nai (Einzatzgruppen). Jiems talkinti pakv iesti vietos kolaborantai. Dar iki

rų, jos išsirinkdavo savo rabinu s ir vadovaujančią tarybą.

didžiųjų getų įsteigimo

venimo cen t rais tapo Telšiai, Raseiniai, Plungė, Jurbarkas, Šiauliai, 2agarė,

(iki 1941 m. rugpjūčio) Lietuvoj e buvo nužudyt a

tūkstanč iai žydų. Pirmiausia masiškai žydus

žudyti pradėta Vokietijos pa -

sienyje - Kretingos, Marijampolės, Tauragės apsk rityse ir Kaune . Žudy nes ir pogromus in icijavo Vokietijo s saugumo poli cijo s bei SD {saugum o
tarnybos)A operatyvinės grupės vadas Walter is Stahleckeris ir jam paval d ūs gestapo bei SD pareigūnai.
Po karo, sovietams antrą kartą okupavus Lietuvą, daugiau kaip dviejuo -

Po Pirmojo pasaulinio karo Liet uvai atgav us nepriklausomybę žyd ų gyPalanga ir Kretinga prie sienos su Klaipėdos kraštu, Kelmė, Skuodas, Salantai ir Kražiai. Šios bendruomenės su aplink gyvenančiais žydais priklausė
Kėdainių raj onui. Biržai buvo Pasvalio, Sedos, Mažeikių, Pumpėnų ir Pakruojo

be nd ru ome n ių

centr as.

Pradėjome nuo mažiausiai ištyrinėto 2ema it ijos {angl. Samogitia) regio-

no, kurį sudaro šešios apskr itys: Kretingos (12 valsčių), Mažeikių (8 valsčiai),
Raseinių (12 valsči ų), Ta uragės (13 valsčių), Telšių (9 valsčiai), Šiaul ių apsk riti es

se šimtuose žudynių vietų bu vo pastatyti atminimo ženklai - pamink lai,
ta čiau žydai įvardyti tik kaip „tarybin iai žmonės". Apie žydų žudynes buvo

vakarinė

rašoma nedaug; daugiau kalbėta apie nužudytu s komjaunuolius, komu -

rajoną, Pagėgių

dalis (10 va lsčių); pal i etėme ir Klaipėdos kraštą {Klaipėdos m iestą ir
ir Ši lutės apskritis) [3;4; 5].

nistu s bei sovietinius aktyvist us.
Lietuvai atgavus nepriklausomybę, nuo 1990 m. pas irodė daug straips n ių apie žydų žudynes, tačiau gyvų liudytojų liko nedaug: vieni jau atgulė
kapuose,kiti išvyko į JAV, Izrae lį ir kitur. Beveik nelik o kam papasakoti , kaip

dyti žydai. Kai kurio s vietos, perkėl us jose buvusius palaiku s į kitas kapi-

žudynės vyko, kas dalyvavo

ir kit a. Ir juo toliau eina laikas, ju o lab iau blėsta
atm intis. Užfiksuoti 1941 m. įvykiai bus mū sų indėlis į tai, kad šita i daug iau

nes, išnyko, kartu išnyko ir žudy nių vie t as nurodančios rodyk lės. Pirm oj i

niekada nepasikartotų.

Per keleriu s metus surink ome da ug duomenų: pat ikslinome datas, aplin ky bes, žudynių dalyviu s, nustatėme vie tas. Ateity je tikimės pradėti dirbti
ir kituose Lietuv os region uo se, kad perži ūrėtume visas Lietuv os žydų žu-

Lietuvą sudaro penki etnografiniai regionai: 2ema itij a, Aukštaitija, Dzūki
ja, Suvalkija ir Mažoji Lietu va. Kiekvienas regionas suskirsty tas apskritimis
bei va lsčiai s. Tarpukariu ir 1940 m. Liet uvoje buvo 23 apskrity s. Prieš kelerius metus ėmėmės darbo - smulkiai aprašyti kiekvieno regiono valsčiuo
se vykusias žydų žudynes, kol dar yra gyvų l iudytojų.
Lietuvoj e „kaimo žydai" rado savo vietą visų pirma 2emaiti joje {žyd. Zamet arbaZamut). 2emaičių kraštas Šiaurės vakarų ir Vidurio Liet uvoje išsiskiria iš kitų Lietuvos regionų savitu gyvenimo būdu, kalba ir istorija .

1923 m . iš dviejų milijonų Liet uvos gyventojų 7,6% sudarė žyda i {apie
153 ooo žmonių). Dabar Lietuvo je gyvena tik keletas tūkstančių žydų [l].
Trūksta

medž iagos apie atski rų žud ynių vietas: kada, kiek ir kaip išžu-

mūsų knyga ap im a 2ema it ijo s regioną, kuriame y ra net 70 žudynių vietų.

dyn i ų vieta s - juk kiekvieną dieną lieka vis mažiau liudytojų.

Vienam e iš straipsnių istorik as, Lit uani stikos tyrimo ir stud ijų centro vadov as Čikagoje dr. Augu stinas ldzelis yra rašęs, kad istorikai dažnai nenau doja visų šaltinit1 [2].
Rinkti m edžiago s buvo vyk stama į žudyn ių v ieta s, ieškomi ir apk lau-

siam i liudytojai , fik suojam a kiekv iena žinutė apie žudyn i ų eigą. Gilin omės į st raip sniu s, spausdint us tame rajone {valsčiuje), ko nemėgsta daryti

profes ionalūs istor i kai, todėl prarandama da lis medžiagos. Dabar gal i-
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.
• · ·t· pr ·,e archyvų ir nustatyti nužudytųjų skaičių bei žudy ma laisva, prie, '
.
•. •
.
• d l ·us Teko rinkti li udij imus ir iš Izraelyje gyvenanc,ų zydų, kuri e
nių a yv, .
. .
.
l . ·· 1 .
.
. • · · t re· z" udynių siaubą Rėmemes taip pat lzra e yJe 1se1stom1s
tIesIogIaI pa Y
·
.
.
knygomis (Encyclopedia
of JewishCommunities.Lithua~1a,ed. D. Levin, Jerusa-

Išsakom e savo nuomonę ir apie vieną ar kitą žudynių laiką, žudynių
skaičių bei juos in te rpr etuoj ame. Ži noma , kar ta is galime ir klyst i. Aptikus

lem, l 996; Memorial Bookof Skuodas(Lithuania),Tel AvIv, 1948; Esth er Hersch-

naujos medž iago s, visuomet b us galima papi ld yt i, tačiau privalo būti nuo -

man-Rechtschafner
Svekshna.Our Townir kt.). Pasinaudojome

roda , kuo remiamasi.

ir vaizdo me -

Daugumo s žydų vardai neišl ikę, jei žinoma bent pirmoji vardo raidė, ji
pateikiama.

Autoria i

džiaga, kurioje įrašyti dar gyvų žydų liudij imai. Naudos davė taip pat
bendravimas su Valstybiniu Vilniaus žydų Gaono muziejumi

be i Jakov o

Sunkos fondu .
Nenuvertiname ir kitų autorių, rašiusių apie žydų žudynes, indėlio, ta -

čiau mūsų tekstuo se aprašoma visos apskrities žydų žudynių chronologi ja, ne tik atskir i epizodai. Kai kurie straipsniai parašyti bendrada rb iaujant
su vietos muziejininkais arba kraštotyrininkai s.
Surinktą medžiagą stengėmės pateikti vietinėje arba respublikinėje

Literatūra

1. AR1NGAS
P.G., Kai vaikai klausia:tydų gyvenimopėdsakai Lietuvoje,Klaipėda, 1997,
p. 16-17.
2. lozws A., Istorikai dainai nenaudoja visų šaltinių, in VAuuSA1rIs
V.,Laisvojibanga,
2014,birželio13,in http://www.delfi.lt/news/rin9as/lit/a-idzelis-istorikai-daznai-nenaudojavisu-saltiniu.d?id=65038507#ixzz3WKbxMWlr.
3. Kv1KLYS
B., Mūsų Lietuva,t. 4, 2-oji laida, Vilnius:Mintis,1991,p. 635.

spaudoj e. Du straipsniai skelbti moksliniame žurnale Genocidas ir rezis-

4. Lietuvos etnografiniai regionai, in http://lt.wikipedia.or9/wiki/Lietuvos.
etnokultūriniai_

tencija.
Rinkdami medžiagą knygai identifikavome ketur ias žydų žudynių vie·

regionai.
5. NA RKEV1č1ENE G., Lietuvos etnokultūriniai regionai, in http://www.svietimotaryba.
org/newsite/pdf.files/regionai.p
df.

tas, kurios oficialiai nebuvo užregistruotos . Pavyzdžiui, antrame

pagal

dydį Lietuvos mieste Kaune radome žudynių vietą, kuri buvo nežinoma,

nors Kario Jagerio ataskaitoje ir parašyta, kad

čia

1941 m.

rugpjūčio

30 d.

nužudyti 125žydai. Pasirūpinome, kad būtų atidengtas paminkla s su užra šu, liudijantis žydų žudynes. Mūsų sukurtas dokumentinis filma s Blėstanti

praeitis (titrai anglų kalba, trukmė 30 min.) apie užmirštas žydų žudynių vietas
pridedamas prie knygos.
Knygos pavadinimas Ho/okaustas temaitijoje neatsitiktinis: tai - encik·
lopedinis žinynas apie žydų žudynes šiame reg ione. Ji apima šešias Že·
maitijos apskritis (apskričių žemėlapiai paimti iš Broniaus Kviklio knygos Mūsų
Lietuva,t. 1- 4, Vilnius: Mintis, 1989- 1991) ir tuo metu Vokietijos okupuotą

Klaipėdos kraštą. (Klaipėdos kraštą autoriai sąlygiškai priskyrė 2emaitijai. ) Kiek vienas valsčius aprašomas kaip atskiras vienetas. Kai kurie įvykiai apima
kelis valsčius ar net apskritis. Vengdami kartojimosi pateikiame
das, kad skaitytojui būtų patogu rasti informaciją.

nuoro -

Beveik kiekvieno valsčiaus pradžioje apibūdinamas miestelis , pateikia·
mas gyventojų skaičius ir kiek iš jų žydų. Toliau aprašomi žydų suėmimai,

g~tų stei~imas ir žudynės bei žudynių vietos. Pabaigoje nurodomos pa-

minklų vietos. Glaustos išvados, atskirtos žvaigždutėmis,

kai kur

kad dar kartą būtų pateikti svarbiausi dalykai.
Kiek miesteli~ose ir_ kaimuose gyveno

žydų,

būtinos,

sunku nustatyti,

_1940m_-gyventoJų surasymas neįvyko, o skirtinguose šaltiniuose

nes

skaičiai

Į~a1ru0Ja. 1941~ -,~al'.ma sakyti, Lietuvoje žydų nebeliko; išskyrus didžiuo sius getus,_~-rovmc1J~Je
gyvenusių žydų skaičius beveik sutampa su nužu-

dytŲJų ska1e1um1,
taciau vienur jis gali būti padid intas, kitur

- sumažintas.

r
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Iki Antrojo pasaulinio karo Kretingos apskritį

sudarė

šie vals-

čia i (Bronius Kviklys knygoje Mūsų Lietuva [125, 247 ] klaid ingai nu rodo

valsčių skaičių: vietoj 12 - 16): Darbėnų,

tenos, Kretingos, Kulių,
Skuodo, Veivi ržėnų.
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Mosėdžio,

Endriejavo, Gargždų, KarPalangos, Platelių, Salantų,

Tarpukario Kretingos apskrities valsčiai dabar įeina į keturių
rajonų sudėtį: Kretingos (Darbėnai, Kartena, Kret inga, Salantai), Klaipėdos (Endriejavas, Gargždai, Veiviržėnai), Skuodo (Skuodas, Mosėdis)
ir Plungės (Kuliai, Plateliai). Buvęs Palangos val sčius dabar priklauso Klaipėdos apskričiai ir turi Palangos miesto savivaldybės statu są [12 1; 126, 247 ; 21 SJ.

Darbėnų valsčius

Darbėnai (žyd.Drublan)- miestelis Kretingos rajone, už 16kilometrų nuo

rajono centro, prie Klaipėdos-Skuodo geležinkelio. Darbėniškė Ona Macienė apie Darbėnų žydus Irenos Šeškevičienės straipsnyje „Pas žydus

tarnavusi darbėniškė regėjo ir jų genocidą" rašo: Darbėnuose gyveno
apie500žydų. VisaSkuodogatvė buvusiužstatytažydų namais.lydai vertėsi prekyba:laivaisper Klaipėdos uostą iš Anglijos,Amerikosatgabendavo
gausybę audinių. Turėjo skerdyklą, mėsinę (212).Anot jos, dabar Darbė
nuose žydų nebėra; belikę tik kokie 3-4 statiniai. Geriausiaiišsilaikė buvusi mūrinė vaistinė- dabartinė parduotuvė pačioje miestelio pradžioje

o

,__

iš Kretingos pusės.
Kaip pasakojo Kretingos muziejininkė istorikė Danguolė Aurelija Gedgaudienė, tarpukariu Darbėnuose gyveno apie 600-700žydų, tai sudarė
daugiau kaip pusę miestelio gyventojų (76).
Prasidėjus Vokietijos ir SSRS
karui, numestos bombos padegė geležinkelio stotį, paštą; sudegė beveik visi mediniai namai.Jau pirmąją karo dieną į miestelį įsiveržė vokiečiai. Jų paskirtasDarbėnų komendantas 1941m.
birželio 24d. [86,36]įsakė visiemsžydamsprisisiūti prie krūtinės ir nugaros
geltonus lopus - pasmerkimomirčiai ženklus,kad kiekvienasvokietis juos
atpažintų.

Kaip liudija Darbėnų bibliotekininkės Irinos Ruzgailienės (189)surinkta
liudytojų (PranoMiežtinio,RevosA.šatelienės, OnosMacienės ir kt.) medžiaga,
Darbėnuose prasidėjo ne tik areštai,bet ir pavienių žydų žudynės.
1941m. birželio 25 d. vokiečių kareiviai padegę žydo Raizmano namą, o balta raiščiai suvarę visus žydus (apie600žmonių) prie gaisro. Namo
DobartinesKretingosrajonor,bossuholokoustopaminklais

padegimu buvęs apkaltintas rabinas Vaisbordas; buvusiame ligoninės
pastato koridoriuje (ar prie ligonines)nušautas(liudytojosK. Rūtienė, M.Tautaviėiūtė-Zabovienė) (189;211).Macienė (189)pasakojo, kad nušautas rabinas dar buvęs pakartas Kretingos gatvėje Uo žmoną ir dvi dukrasvėliau
sušaudė miške,prieVaineikių kelio).Visų akivaizdoje Kretingos gatvės gale,
prieš tiltelį, sušaudytasžydas Mošė Blochas.Po to lyg tai buvusi nukirsta
jam galva, kuri nuriedėjusi į griovį. Šešižydai, nuvaryti prie upės, iškasę
duobę, kurioje palaidoję rabiną Vaisbordą ir Mošę. Į aikštę buvę atvaryti
suimti du broliai Leiba ir Izraelis Raizmanai.Juos mušę, kišę degantį papirosą į burną, vertę gerti actą, o kitą dieną nuvarę į žydų kapines, liepę
patiems išsikasti duobę ir tada nušovę (Macienės liudijimasiš Ruzgailienės
rankraščio)

[189].

16

Aleksandras
VITKUS.
Cha,masBARG
MANAS H

O L O K A U S TA S 2 E M A l T l J O J E

17

KRETINGOS

APSKRlrlS

Darbėnų

vals(

, us

1941 m. Darbėnų valsčiaus žydų žudynių v ietos l iteratūroje nurodo -

atiduoti da rbams pas apyli nkių ūkininkus [32]. Matyt , kai kurios žydės bu-

mos kiek skirtingai. Pasak vienų šaltinių, masinės žydų žudynės vyko

vo nu šautos ir užkastos Darbėnų žydų kapi nėse (liudytojos šatelienės paro-

keturiose vietose (148, 395), pasak kitų - trijose (130, 26). Gedgaudienė

dymais) [189), tačiau tai nebuvo masinės žudynės.

nurodė tik dvi žudynių vietas. Arvydo Anušausko [59) kompaktiniame

dis-

Minėtoje byloje Dokumentai (57, 29- 30), Šubic liud ij imu, sušaudžius vy-

ke - tik viena vieta. Matyt, arčiausiai tiesos yra Mažoji lietuviškoji tarybinė

rus, moterys buvo pada lytos į tris part ijas: dvi partijas nuvedė į Kašučius,

enciklopedija [53, 361),joje rašoma, kad 1941 m. birželio-s palio mėnesiais

o vieną i Vaineikius , ap ie 150 asmenų. Kitų liudytojų parodymai kitokie :

naciai ir vie t iniai talki ninkai žudė žmones Darbėnų miete lyje ir jo apylin-

Vaineikiuose per du kartus sušaudyti moterys ir vaikai, o Kašučiuose - per

kėse (8altakalniomiške- dvi vietos); Jazd ų m iške - Alkos kalne ir prie jo,

vieną kartą. Šie neatit ikimai nekeičia bendros esmės: visa Darbėnų žydų

t. y.

keturiose vietose .
Norėdami išsiaiškinti Darbėnų valsčiuje vyk usias žydų žudynes, turėtu

bend ruo menė (apie 544 asmenys)buvo sunaikinta .

me išskirti tris gru pes [245): Darbėnų miest elio žyd ų žudy nes, Dimitravo
koncentracijos stovyk los kalin ių žu dynes ir iš kitu r atgabentų žyd ų žudy-

Žydžių ir vaikų žudynės miške prie Da rbėnų-Vai neiki ų kelio, Baltojo kalno miške . Baltojo kalno m iškas yra už kilometro nuo Darbėnų, čia

nes (Skuodožydės, žr. Skuodovalsčius). Šiame skyriuje kal bėsime tik ap ie Dar-

yra dvi žudynių vietos : pirmoji - Darbėnų-Vaineik ių kelio dešinėje (dabar

bėnų

Vaineikių gatvė); apie 100 metrų nuo kelio ir 2,5 kilometro nuo Darbėnų;

miestelio žydų holoka u stą.

antroji - Kašučių kaime (dabar Kašučių gatvė) Kūlupėnų link, apie 500 metrų
Darbėnų žydų vyrų žudynės

prie Palangos kelio. Serijos Neužmirš-

nuo kelio . Kaip rašo MtL (148, 395), 1941 m. liepos pabaigoje iki rugsėjo

kime knygoje Hitleriniai žudikai Kretingoje [86) ir Ruzgail ienės rank raštyje

pradžios Baltojo kalno miške iš viso nužudyta apie 400 žmonių.
Archyvuose yra išlikęs Darbėnų nuovados viršininko raportas [148, 144)

[189) yra Darbėnų gyventojų Miežtinio, šatelienės, Gedgaudienės ir kitų liudijimai apie Darbėnų miestelio žydų žudy nes. 1941 birželio 29 d. iš
Darbėnų žydai pėsčiomis išvaryti į K retingą, ku r išbuvo dvi vala nd as prie
žydų kapinių. Čia j ie buvo nufotografuoti ir sugrąži nti pėsčiomis atgal i
Darbė n us; miestelio pakraštyje visą pa rą laikyti po atvir u dangumi. Tą pačią dieną atvyko šeši vokiečių kariškiai, kurie vy rus atskyrė nuo moterų;
vyrus nusivarė Palangos gatve ir miestel io pakrašt yje (100 m nuo miestelio),
kairėje Darbėnų-Lazdi ninkų kelio pu sėje, nužud ė (apie 140 žyd ų vyrų ir 4
belaisviusraudonarmiečius).
Juozas Baužysstraipsnyje .Istorij os pami ršt i nevalia, arba Tas pr akeiktas
žemaitiškas priprat imas" rašo: Ir stebėjo, ką vokiečiai darys su žydais. Mato:
skaičiuoja po dešimt ir varo prie duobės (kuri, maryt,j au buvo paruošta anksčiau).
Pasigirdo automatų serijos, ir žmonės griuvo į duobę. Ir taip 2 vala ndas, kol
sušaudė visus 140 Darbėnų žydelių [21). Kai kurie kiti liu dytojai, kaip Bronė
Puškorienė [189), pasakojo, kad žvyrduobėse prie Palangos kelio sušaudyt i
apie 150 žydų vyrų, Mt.L(148,395) - 144 vyrai. Kaip liudijo Maci enė [189],
vyrai prie duobės buvo atvesdinami po tris.
Byloje Dokumentai apie apskaitą piktadarybių, įvykdytų vokiečių-fašis
tinių užgrobėjų Lietuvos TSR teritorijoje , Kretingos apskrityje liudytoja Zoja
Šubic teigė, kad prie Palangos kelio vokiečiai sušaudė 144vyrus [57, 29).
Beje, birželio 29 d. (sekmadieni)Darbėnuose vyko šv. Petro ir Povilo atl aidai (Petrinės), tačiau žydų žudynių tai netrukdė (21].
Moterų

ir vaikų žudynės. Sušaudžius vyr us, mo terys buvo nuvarytos i

stovyklą, į rengtą šalia kelio i La ukžemę stovėjusioje sinagogoje, kur jos ir
sulaukė

savo lemties . Po kiek laiko kai kurie vyrai (senyvi) ir mote rys buvo

Kretingos apskrities policijos vadui, kuriame rašoma, kad Darbėnuose tebėra per 400 žydų, kurie laikomi uždaryti sinagogoje.

Tolesnius įvykius pateikė liudytoja šatelienė knygoje Hitlerinia i žudikai Kretingoje [86, 39) ir Ruzgailienė rankraštyje (189): 1941 rugpjūčio

pradžioje atvykęs i stovyklą po licijos viršininkas surašė visas moteris su
vaikais (apie 1oo be va ikų); 11 val. vakaro moterys su vaikais buvo nuvarytos Va inei kių gatve į mišką ir nužudytos: Akli ir kurti m iestelio langai
palydėjo liūdnąją procesiją iki Baltojo kalno miško, kur žiojėjo šviežiai iš-

kastos tranšėjos, - toki ais žodžiais Genovaitė Paulikaitė palydi paskutinę
žydų kelionę į mirtį [189). Kaip naktį buvo žudomos mote rys, pasakojo
darbėniškė Macienė: Vaineikių pusėje Darbėnų .baltaraiščiai" moteris žudė naktimis. Jie neturėjo kulkų, moter is smaugė, daužė šautuvų buožėmis.

Ir užkasdavo gyvas [212).
Dar baisesnį moterų ir vaikų žudynių vaizdą piešia Baužys 1211: Tikpo
keletą dienų vokiečių pasamdyti policininkai ir šiaip žmoniškumą praradę
parsidavėliai su moterimis žydėmis ir jų vaikais susidorojo labai žiaur iai:

jaunesnes žydaites išprievartaudavo , vyresnėms atimdavo papuošalus,
išlupinėdavo auksiniu s dantis , po to nužudydavo . Nešaudydavo, o užmuš-

davo kuolais. Mažus vaikučius paimdavo už kojyčių ir trenkdavo į pušų kamienus. Baisus vaikų klyk imas, moterų vaitojimas šiurpino visą Darbėnų
mies telį.

Būtina at sižvelgti iri Darbėnų gyventojo Miežt inio (1891 parodymus,
nors j is ir painiojo žudyn i ų vie tas. Pirma, jis nurodė, kad 1941 m. bi rželio
29 d. vy rus sušaud ė prie Palangos kelio pam iškėje (kasatitinka tiesą), omo-

Klaipėdos apskrities
Simonaitytės

viešoji l.
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teris - žydų kapinėse (tik keletasmoterų nušautos Darbėnų žydų kapinėse, tai
atsispindiir liudytojos šatelienės (86, 39] parodymuose; Da rbėnų žydų kapinėse
jokio ženklo nėra). Miežtinis teigė, kad vaikų neša udė, o paėmę už kojų,
trankė į medžius ir mėtė į du obes. Į šiuos parodymus reikėtų ypač atkreip -

ti dėmesį, nes taip buvo žudomi vaikai ne tik Darbėnuose, bet ir kito se
vietovėse. Darbėnų žydės moterys buvo sušaudyto s Baltojo kaln o mi ške

o sovietiniai aktyvistai nugabenti į Kreti ngos kalėjimą ir iš t en nu vest i su~
šaudyti. Po savaitės ir kitos stov yklo s mote rys sušaudy t os (86, 39].
Šubic parodymais, Vaineikuose prie žydų kapinių (Baltojo kalno miške)
baltaraiščiai sušaudė 150moterų ir vaikų (57, 29].

Žydų žudynės Kašučių kaime. Kaip rašo M2L (148,395], čia žydų žudynės
įvyko 1941m. rugsėjį (apie 100vyrų ir moterų). šatelienė (86, 39] d ar pasako jo, kad 1941m. rugsėjį apie 60 žmonių (vyrų ir moterų), kurie bu vo anksčiau
pasiųsti ūkio darbams, surinkti Darbėnuose ir sušaud yti (tik keliems pavyko pabėgti), tikriau siai jau kitoj e vietoje, Kašučių kaim o li nk . Ruzgailienės
rankraštyje [189] yra patikslinimas, kad sušaudė dar 58 žyd us, kur ie dir bo
ūkio darbus pas ūkininkus.

. Paminkle 100žuvusiųjų, matyt , atsirado

todėl, kad

1941 m.

rugsėjį į Dar-

b~n_uspatekusios Skuodo žydų merginos (apie40, kurios nebuvo sušaudytos
I 1
D '.11trave,J~zdų miške,Alkoskalne) buvo uždary t os sinagogoje ; netruku s j os
ta,~ pat susaudytos. Tikriausiai Baltojo kalno mi ške t uo pačiu met u ar kiek
velrau netoli Kašučių ka'rm
t 1· t
•
•
..
.
o, ne o r os vretos, kur buvo susaudyta apie 60
asr:nenų (58) rs Darbenų, tad ant paminklo ir yra užrašas, kad sušaudyta
apre 100vyrų ir moterų.
Šub ic teigimu ,
[57,29].

menų

Kašučiuose baltaraiščiai per d u kartus sušaudė

Paminklas Darbėnų tydams vyrams
prie Palangoskelio

PaminklasKaiučių kaime
(dabar Kaiul/ų gatve)

Rodyklė tydų tudynių

vietoslink Baltojo kalno
milke

delsė tai padaryti , kol iš Darbėnų atvažiavę vietos policininkai Mošę išsivežė. Nujausd amas, kas j o laukia , vežamas t iltu per ištvinusią Kul šės upę Mo-

šė iššoko iš vežimo į vandenį, išvengė policininkų kulkų ir pasislėpė mi ške.
Kitą naktį, pasibeldęs į Lukošių sodybos langą, jis buvo priimtas ir paslėp

tas. Taip Mošė su l a ukė 1944 m. rud ens. Danielių šeimą (Kazį ir Zitą Aldoną)
pasiekė Pasaulio tautų t eisuo lio medali s. 1997 m. Žūvančiųjų gelbėjimo
kryžiumi apdovanotas Darbėnų gyven t ojas Kostas Želvys, prisidėjęs prie
sese rų Judilaičių gelbėjimo [30].

150 as-

Nužudytų Darbėnų žyd k · •.
.
. .. .
.
Ų s a1c1us.V1suotme1elietuvių encikl ope dij oje
[54] rasoma, kad išžudyta D b ·
• d
.
.
ar enų zy ų bend ruomenė ap ie 540 žmon ių.
Su b en d rrnus vrsu • It' · ·• ·
.
s sa rnrus rsertų, kad iš viso Darbėnų žydų tiek ir sušau d yt a (140zydų vyrų· 400 m t
•
.
,
o erų ir va ikų). 58 asme nys s . kt · .• - k' . k
patenka 1
· 400 · k •t š
. .
, urrn r rs u rnrn ų,
ĮS a, ą. atelrenes [86 39]
d
•
.
•
dyta d
•
.
•
paro ymars, Darb enuose susau l ~ug01aukne, 600_asmenų iš Darbėnų ir 40 moterų iš Skuodo.
Y OJe o umenta, [57 29- 30] š b. l' ..
šaudyta (k t
. '
u rc rud rJa, kad Darbėnuose iš vi so suar u su vyrais) 450 asmenų 0 D b .
porte [32] nurode· k d .
. '
ar enų nuovados viršininkas ra, a srnagogo •e yra uz"d
.
'
aryt a 400 vren moterų ir vaikų.

s

Gelbėtojai. 1941m. vasa rą ūkinink L •.
.
Medomiškių kaime • . .
.
ų ukosrų, gyvenusių šalia Laukžemės,
, sermoJeatsrrado žyd
k k
chas, o rugsėjį iš Darbėn
. . •. .
ų mo Y los mokytoja s M ošė Blo·
•
ų at eJo zrn,a kad pas viet
- k' . k
.
.
zydus reikia grąžinti atgal [
K
'
.
os u rnrn us drrbusrus
211
· azys Lukošius, nuja usdama s žydų likimą,

Darbėnų vyrų žydų žudynės prie Palangos kelio . Ant
paminklo yra naujas užrašas: Sioje vietoje 1941 m. nužudyta 140 žydų.
Ankstesnis užrašas memorialinėje lentoje : Ir žmonės žuvo nesupratę, jog
nekaltumas jų kaltė. Just. Marcinkevičius. 140 fašistinio teroro aukoms atminti 1941 m.

Paminklai .

Žydžių ir vaikų žudynės miške prie Darbėnų-Vaineikių kelio, Bal-

tojo kalno miške. Rasti paminklą nėra lengva , nes Džanerio stulpas rodo
t iesiai per mišką, o įvažiavus keliu į mišką Džanerio stu lpai vėl mišku rodo
700, 200 ir 50 metrų iki pam ink lo. Ant jo yra užrašas jidiš kalba, kad čia nu žudyt a 300 moterų ir vaikų, bet įdomiausia, kad palikta tuščios vietos į ra
šyt i„ ir vy rai'; tačiau, matyt , nustatyta , kad čia nužudyti tik moterys ir vaikai.
Žydų žudynės Kašučių kaime . Prie Darbėnų-Vaineikių kelio yra Dža-

nerio st ulpas, rodantis 400 metrų gi lyn į mišką, o mi ške už 30 metrų iki
paminklo dar vienas stu lpas. Ant pamin klo užrašas: Šioje vietoje 1941 m.
nužudyta I00žydų.
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rė su gargždiškių pasipriešinimu [176]. Gargždai buvo užimti po į nirtingų
kautyn i ų

Endriejavas (žyd. Andrej ave) (67) - miestelis Kretingo s rajon e, netoli Kapstato ežero. Tarpukariu Endriejave gyveno kelios de šimtys žydų. 1923 m .
surašymo duomenimis, - 66 žydai (67). 2ydams priklausė miestelio audi nių parduotuvės, dvi lentpjūvės ir garo malūnas, taip pat seniūnijoje buvę
fabrikai. 1939 m. iš 16 miestelyje buvusių telefonų, keturi priklausė žydams .
Endriejavo žydų likimas, kai naciai pasirodė mieste lyje 1941 m. birželį,
kaip rašo JEW,buvo toks pat kaip ir kitų žydų.
1941 m. birželio 25 d. vokiečių karo kome ndantas Endr iejavo valsčiaus
policijos viršininku paskyrė Juozą Grikšą. Jo ir partizanų bū rio vado įsaky
mu, jau pirmosiomis karo dienomis partizanai suėmė apie 12- 50 sovietų
aktyvistų ir 37- 38 miestelio žydus (66). Suimtieji komunistai ir sovietiniai
aktyvistai po tardymo išsiųsti į Kreti ngą; 11 suimtųjų po 3-5 savaičių g rįžo
namo, keturi sušaudyti Kretingoje.
Arūnas Bubnys (40, 52- 551, remdamas is J. Simonavičiaus liudijimu, tei gia, kad Endriejavo žydai (apie 50 moterų, vaikų ir senelių) 194 1 m . liepą vietos
ba ltara išči ų buvo nuvaryti į Kreti ngą ir perduoti pol icij ai. Knygoje Endriejavas (66)rašoma, kad Kretingoskalėjime suimtieji lietuviai buvo atskirti nuo
žydų ir uždarytiskirtingose kamerose. Bubnio [401teigimu, kiek vėliau Kretingojejie buvo sušaudyti.

Gargždų valsčius
Gargždai įsikū rę dešiniajame Minijos krante, už 17 ki lometrų n uo Klaipė 
dos, 23 kilometrų į pietryčius nuo Kret ingos [126, 34 8]. XIX a. Gargžda i buvo klestint is pasienio miestas, vystėsi prekyba, amatai, taip pat kultūrin i s
ir religin is cent ras. Per Pir mąjį pasaulinį k a rą sudegė beve ik visas miesto
centras.
1923 m. iš 2127 Gargždų gyventojų 1049 buvo žydai (49%), 1939 m. iš
3100 - daug iau kaip 1000 (30%) (70; 126,351). Tarpuka riu Gargžduose ypač
s ukl estėjo prekyba, smulkieji verslai. 1928 m. žydai pasistatė mūrinę sinagogą.

Pirmosios žydų žudynės Europoje . Apie Gargždų žydų likimą pl ačiau
rašoma knygose Justiz und NS-Verbrechen [100], JEW[721bei Arūno Bubnio
straipsnyje„ Holokaustas Lietu vos provincijoje 1941 metais" [40, 52- 55].
Prasidėjus Vokietijos ir Sovietų Sąjungos karui, dauguma žydų ir kai
kurie liet uviai pasislėpė alaus daryk los rūsyje. Keletas žydų žuvo arti lerijai
apšaudant m i estą.
Pirmosios Europoje žydų žudynės įvyko Gargžduose 194 1 m. birže lio
24 d.: esą vokiečiai iš Klaipėdos (Memelio) čia perėjo sieną ir tarsi susidū-

tik apie 15 val., Franzas Walteris Stahleck eris įsakė Hansui Joachimui Bohm ei 25 kilom etrų pasien io ruože Lietuvoj e išžudyti komuni stus ir
žydu s. Be to , platinti gandu s, esą Gargžduose civiliai gyvento j ai priešinosi
vokiečių kariuom enei.
Iš tie s ų, kaip rašo Justiz und NS-Verbrechen [100) bei Vikipedija (70; 88),
1941 m. bir želio 22 d. nacių Vokietij ai užpuolus Sovietų Sąjungą prasidė
jo žydų žudynės. Jas suplanavo Tilžės gestapo vadas SS šturmbanfiureri s
Bohmė, o vadovavo Tilžės SD vada s SS brigad enfiureris Werneris Schmid tas-Hammeris , kuri s vykdė ope ratyv inės grupės A vadovo Stahleckerio
įsakymą.

Pastarojo nurodymu, Bohmė pradėjo komuni stų ir žydų žudynes. 1941 m. birželio 23 d. anksti ryte šį nurodymą patv irtino ir Vyriausioji
Reicho saugumo valdyba (RSHA) Berlyne (40, 52- 55).
Naciai Gargžduose 1941 m. birželio 24 d. nužudė 201 vyrą (tiksliau, 200
vyrų ir vi eną moterj).
Vyrų žudynės

Gargžduose . 1941 m. birželio 23 d. Klaipėdos pasienio policijos komisariato gestapininkai , vadovaujami Ericho Frohwan no, atvyko
į už 17 kilometrų nuo Klaipėdos esančius Gargždus (89, 79). Visi miesto gyventojai buvo suvaryti į turgaus aikštę, kur žydai bei komunistai atskirti
nuo kitų ir areštuoti. Iš viso suimta apie 200 asmenų. Suimtieji vyrai buvo
nuvežti prie Vokietijos sienos ir laikom i pievoje po atviru dangumi. Ten
juos saugojo sargybiniai iš Laugalių pasienio policijos.
Karo išvakarėse Klaipėdoje buvo suformuotas specialus greitojo reagavimo policininkų būrys (Alarmzug). 1941 m. birželio 23 d. vakare šis būrys
gavo Klaipėdos polic ijos vadovybės nurodymą pasiruošti kitą dieną įvyk
siančiai Gargždų žydų egzekucijai.
Jau tą pačią dieną, prieš sušaudydami naciai privertė žydus vyrus palaidoti žuvusius rusų kareiviu s, pagi linti prieštankinį griovį šalia m u itinės,
prie sienos su Vokietija. Vokiečiai buvo ypač žiaurūs tiems žydams, kurie
sovietmečiu užėmė svarbesnius postus: gydytoja s dr. Oksmanas buvo
nužudytas, nes prie sovietų dirbo rajono gydytoju. Žiauriai pasielgta ir su
rabinu R. Mejeriu Levinu.
K itą dieną, 1941 m. birželio 24 d., į Gargždus atvyko 16 (20) vyrų iš Tilžės
gestapo , vadovaujamų Bohmės, 10 vyrų iš Tilžės SD, vadovaujamų Wernerio Hersmanno, 20- 25 vyrai iš Klaipėdos apsaugos policijos (Schupo), vadovaujami Schmidto -Hammerio. Vokiečių kareiviams buvo pasakyta, kad jie
žudys partizanus komunistus , tačiau kareiviai greitai suprato, kad nužudytieji yra neka lti civil iai. Prie pagilinto prieštankinio griovio krašto buvo
vedami arba liepdavo bėgti prie duobės po 10 žydų. Jie buvo pastatomi
atgręžti į prieš juos stovinčią vokiečių kareivių ir Kl aipėdos apsaugos po licininkų riki uotę. Pagal ltn. Schmidto-Hammerio komandą pasmerktieji

..........
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buvo šaudomi. Kiekvienam žudikui teko po auką, į kurią šaudė iš 20 met rų atstumo . Kiekviena nauja aukų grupė turėjo įstumti į g riovį prie š j uos

sušaudytu s žmones. 2udomi žydai nesipri ešino : vieni meldėsi, kiti verkė.
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mišką, už 11 kilometrų nuo miestelio , ir 1941 m. spalį sušaudytos dviejose v ietose: 6-ame ir 7-ame Vėžaičių- Pl ungės kelio kilometre . Straipsnyje
Gargzdai and the Ho/o caus t (701nur odoma, kad moterys ir vaikai nužudy-

Sužeistuosius pistoletų šūviais pribaigdav o pat s Schmidta s- Hammeris ir

ti rugsėjo 14 ir 16 dienomi s. 1941 m. rugsėjo 14 d. naciai jauna s darbingas

gestapininkai. Tarp sušaudytųjų buvo ir iš Klaipėdos 1939 metais į Gargždus pabėgusių žydų .

moteris nuvarė į Kalniškių kaimą, o iš ten i Vėžaitinės mišką ir nužudė.

Kai kurie žudika i neištvėrė įtampos, todėl ju os teko keisti. Schmid -

Byloje Dokumentai [57, 55] Niun eva Zenon liudijo, kad 1941 m. rugsėjo
viduryje į Vėža iči ų mišką buvo atvežtos apie 90 žydžių ir sušaudytos: Šita

tas-Hamme ris ir 55 oberfiureri s Bernardas Fischer is-Schw ederis ša ud ė

masinė žudynė išimtinai buvo tik jaunų merginų.

taip pat. Tą dieną buvo nužudyt a 200 žydų vyrų ir viena mote ris (sovietų

Miške buvo iškastos dvi duobės. Ildefo nsas Lukauskas isakė mot erims
nu sivilkti vi ršutiniu s drabužius . Vėliau žydės grupėmis (po 8-1 O)buvo at-

komisaro žmona). Šaudomieji buvo priv ersti palikti savo daiktu s ir nusi rengti. Dauguma iš jų bu vo žydai , tik keletas lietuvių komunistų . Tarp
nužudytųjų buvo gyvulių pirkliai Funka s ir šeras, try s brolia i Kofmanai ,

vedamos prie duobės ir sušaudomos. Po žudynių patys budelia i užkasė
duobes ir, susikrovę aukų drabužius, grižo į Gargždus. Šiose žudynėse da-

pramonininkai Bernšteinas ir Taueris, muilo fabriko savininka s Fainštei nas ir kiti.

lyvavo ne tik Ga rgždų, bet ir Kulių policininkai bei baltaraiščiai.
Kaip pasakojo liudytojas Jonas Alekseju s (57, 52-53; 86, 40- 41l, Vėžai

Byloje Dokumentai y ra Alekso Rimkaus liudijimas apie Gargždų vyrų

či ų

klebonas [86], 1941 metų rudenį, tikslesnės datos neprisimenu , važiavau

sušaudymą: Šiuo pažymiu aš, žemia u pasirašęs Rimkus Aleksas, mačiau,

dviračiu iš Gargždų mies telio į Vėžaičius. Pakeliui pav ij au žydus, kurie sargy-

kaip „vokiečių" kareiviai drauge ir karininkai suėmė šaudymui žmones žydų

bos buvo varomi . Sargyba varė m oteris ir vaikus, kurie ėmė manęs prašyti,

tautybės apie 400 ir mačiau j uos šaudant Klaipėdos gatvės gale kairiajame

kad eičiau su jai s. Su tuo , kaip kunigas , aš sutikau. Sargybo s lydimus , juos

plento šane. Ir girdėjau tikrai, kad likusias žydų moteris ir vaikus sušaudė apie

atvarė į mišką, apie 7 kilometrus nuo Vėžaičių ir apie du kilometrus nuo Per-

Perkūno kaimą miške.

kūno kaimo. Mi ške buvo iškasta duob ė, pločio apie 3 metr us, ilgio 15 met -

linios tikros. Jums suteikiu ką esu matęs. A. Rimkus [57, 50].

rų

ir gylio apie 3 me tru s. Aš, kaip kunigas , pra šiau, kad

nešaudytų

ir neiš-

400 vyrų su šaudymą patvirtino ir bylos Dokumentai liudytoja s Justina s
Gedvilas [57,54]: 7941m. birželio 24 ar 25 d. esant okupacijai Lietuvos SSRKlai -

jie ms buvo įsakyta nuogai išsirengti, bet, man prašant , jiems buvo palikti

pėdos valsčiuje Gargžduo se visus taikiu s gyventojus suvarė į sodą. Po kurio

apatiniai baltinia i ir partijomis po 8- 1o žmonių jie buvo vedami prie duobės

laiko lietuviams buvo leista eiti nam o, o žydus per prievartą pa siliko ir pada -

ir šaudomi . Moterys , kurios turėjo daugiau vaikų, laikė juos prie savęs, o kū
dikius ant rankų. Iš viso buvo sušaudyta apie 300 žmonių. Moterys ir vaikai

lijo į dvi grupes. Vienoje grupėje buvo vyrai nuo 14 metų am žiaus ir vyresni, o
antroje grupėje mo terys ir vaikai iki 14metų. Pirmoj e grupėje esančius vokie čiai vakare išvežė už Klaipėdos gatvės ir apie 400 sušaudė.

Vyrus šaudė Gargžduose vokiečių kariai, vadovaujami 55. Buvo ten ir karininkų; pavardžių ir dalinių pavadinimų aš nežinau . Apie sušaudymą taikių
tarybinių piliečių kalbėjo, kad tai buvo specialiai išskirti vadovaujantieji šaudymui , todėl jiems buvo du otas įsakymas apie šaudymą žmonių dar iki karo

rengdinėtų, tačiau jie į mano prašymus nekreipė dėmesio. Prieš sušaudant

nuo 1o ir ja un esnio amžiaus , pagyvenusio s mo terys ir vaikai į žudymo vietą
buvo vežami vežimais . L'.udymui vadovavo Lukauskas, lietuvis, tarnavęs

gestape . 1944 m . neaišku kieno buvo užmu štas.
Byloje Dokumentai Gedvilas (57, 54] taip pat teigė, kad 1941m. rugsėjį
miške, prie Perkūnų kaimo, buvo sušaudytos moterys. Be to, byloje prie
nužudytųjų skai čiaus

yra prier ašas, kad Perkūnų kaime atli ekant ekshu-

pradžios. šaudant buvo klaikus riksmas, tačiau, nežiūrint į maldavimus, buvo

maciją nustatyta, jog 82 žmonės buvo užmu šti bukais daiktais ir 17 žmonių

šaudoma be gailesčio iš automatų ir šautuvų. Duobė buvo išplatinta , labai
didelė ir ji buvo pripildyta nekaltų žmonių lavonai s.

užkasti gyv i.
JEWtaip pat rašo, kad 1941m. rudenį Vėžaičiuose buvo nužudyti žydai [72].

Moterų

1941 m . rugsėjo 16 d. likusio s mot erys ir vaikai taip pat nužudyti toje
pačioje vietoje - Vėžaitinės miške, tik kitose duobėse. šaudė Gargždų policininkai ir ba lta raiščiai. Vienų parodymai s, žudynėms vadovavo policijos

ir vaikų

žudynės. 1941 m. birže lio 23 d . visos suimto s žyd ės

ir vaikai (apie 100) nuvaryti i darž inę prie Minijo s upės (Gargždų rytinėj e
pusėje) (100],i tuščius Aneliškės dvaro sa ndėlius [72], kuriuose išbuvo iki
1941m. rug sėjo ar spalio (72]. Iš viso ten apgyvendinta apie 250- 300 žydžių (100] (tikriausiai iš aplinkinių vietovių). Mote rys buv o priv ersto s dirb ti pas ūkininkus. 2ydės, laikyt os Aneliškės dvar e, nuv aryt os i Vėžaitinės

virš ininkas Mackus, kitų - Lukauskas. Zenon liudijo, kad antrosio s masinės
moterų ir vaikų žudynės vyko 1941 m. rugsėjo 18 d., sušaudė tame pačiame
mi ške [Vėžaičil(. - Aut.l 1oo žmonių. Liudytoja nurodo, kad žudynėms vadovavo Gargždų valsčiaus seniūnas Petras Lengvenas [57,551.
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BylojeDokumentaiPovilasTruška liudijo [57,56], kad 1941m. spalį netoli Perkūnų kaimo į mišką buvo atvežta apie 300moterų ir vaikų: moterų
buvoapie220įvairaus amžiaus,o vaikų buvo apie 80 nuo 14metų amžiaus
iki kūdikių. Miškebuvoparuoštaduobė ir sušaudė. Taiantrosios žmonių žudynės. Čia liudytojas supainiojo tik žydų žudynių datą.
Tik vienamoteris Rachelė Yomi [721išsigelbėjo apsimetusi mirusia. Per
visuskarometusją slėpė mokytojasGricius,už kurio po karo ji ir ištekėjo.
dvaras ir bažnytkaimis yra tarp dviejų trum pučių
Minijos intakų Skinijos ir Gerdaujos, už 5 kilometrų nuo Ga rgždų. Tarpukariu Vėžaičiai priklausė Gargždų valsčiui. Čia buvo mokykla, paštas,
lentpjūvė, trys parduotuvės. 1923m. Vėžaičiuose gyveno 378 gyvento jai [126,354).Viena iš versijų, kad žydai Vėžaič i uose apsigyveno tik nuo
1930m. [240).To paties šaltinio teigimu, žydėms ir vaikams laikinasis
getas buvo įsteigtas kaime iki 1941m. rudens. 1941m. rugsėjį Vėžaičių
moterys ir vaikai nužudyti kartu su Gargždų žydėmis Vėžaitinės miške,
netoli Gargždų. Žydai vyrai, matyt, jau anksčiau buvo išgabenti į Gargždus ir ten su kitais nužudyti.
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3. LCVAbyloje Dokumentai [57, 5911 lentelėje nurodyta, kad sušaudyta
aso žmonių.
1 lentelė. Nustatytospiktadarybes,
Įvykdytos vokieč1ų-fašist1nių užgrobejų
priešLietuvosTSRgyventOJUS
Kretingos
apskntyJe
Vi etovė

Sušaudytųjų skaičius

Gargždai,miestas

396

Vėžaičiai. Vėžaičių

Nužudytųjų skaičius.

Gargžduoseįvykdytų 1941 m. birželio 24 d. žyšaltiniuose pateikiamas skirtingai.
Bubnys[40,52-55),rinkęs medžiagą apie Ga rgždų žyd ų žudynes, rašo:
apie 100-300 žydų moterų ir vaikų. Bronius Kviklys knygoje Mūsų Lietuva
[126,351],taip pat Mažoji lietuviškojitarybinė enciklopedija [71, 5271rašo,
kad Gargžduosenaciai nužudė apie 750žydų, 37 gyventojus deportavo
darbamsį Vokietiją, o Visuotinė lietuvių enciklopedija (73, 427] nurodo,
kad 1941birželio 24-25 d. Tilžės gestapo operatyvinis būrys n užudė 384
Gargždų gyventojus(daugiausia
žydus).Gargždų žydų žudynių angliškajame apraše[248]- čia nužudyta apie 500asmenų: birželio 24 d. - 200vyrų,
rugsėjo 14ir 16d. - 300moterų ir vaikų.
Panagrinėkime Gargžduosenužudytų žydų skaičių.
l. 1941m. birželio 24 d. vokiečių saugumo policija bei 5D būrys iš Tilžės kartu su Klaipėdos miesto policija (Schutzpolize,1,
kaip m inėta, įvykdė
pirmąsias masinesžydų žudynesEuropoje,kartu ir Sovietų Sąj u ngoje, sušaudė 201žydą iš Gargždų. Tai oficiali statistika,kuri visur cituojama ir jos
niekasneginčija [55a;89,79].Tačiau byloje Dokumentaiyra liudytojų, kurie
teigė, kad sušaudytaapie 400žydų vyrų.
2. Sovietų laikų knygoje Hitleriniai žudikai Kretingoje paskelbtoje lentelėje nurodyta, kad 1945m. nacių nusikaltimus tyrusi Kretingos apskrities komisija nustatė, jog vokiečių okupacijos metais Gargžduosesušaudytas 751žmogus (40,52-55; 86,l O].(Šieduomenyspaimti iš SSRScentrinio
valstybiniospaliosocialistinės revoliucijo
s ir socializmo statybosarchyvoMaskvojeesančios bylos:f. 7021,b.422, ap.94,l. 4.)
dų žudynių aukų skaičius įvairiuose

- ,4

\

.. _ ,

Perkūnai,

kaimas

454

Toje pačioje byloje Dokumentai (57, 571yra ekshumacijos aktas, surašytas 1945 m. vasario 11 d., vadovaujant Gargždų NKVD:Gargždų miesto
pakraštyjenetoli Memelio [Klaipėdos. -Aut.) gatvės 20 metrų atstumeaptiktas
44 m ilgio, 3 metrų pločio kapas.Nuėmus viršutinį žemės sluoksnį, vienometro gylyje aptikti vyrų lavonai. Paskaičiavus nužudytųjų ir sušaudytųjų tarybinių žmonių skaičius siekė 396 žmones.Detaliau apžiūrint lavonusnustatyta,
kad žmonių sunaikinimas vyko šaunamaisiaisginklais.
Gargždų valsčiaus Vėžaičių miške netoli Perkūnų kaimo 45 metrų atstumu nuo kelio aptikta duobė-kapas, 14metrų ilgio, 2,5 metro pločio. Nuėmus
žemės paviršinį sluoksnį, 70 centimetrų gylyje aptikta 101 nužudytųjų ir
sušaudytųjų merginų lavonai (sutinkama
i su atliktaispaskaičiavimais). Taikių
tarybinių žmonių sunaikinimas vyko šaunamaisiaisginklais ir, sprendžiant
pagal sulaužytus ir pažeistus kaulus, sunaikinimasvyko ir panaudojus bukas priemones.
Nuo aukščiau aprašytos duobės-kapo, tame pačiame miškevieno kilometro atstumu, 100 metrų nuo kelio rastasantras - 3,5 metro ilgio ir 3 metrų
pločio kapas. Nuėmus paviršutinį žemės sluoksnį, 80 cm gylyje rasti moterų ir vaikų lavonai. Paskaičiavimai ir liudijimai parodė, kad tai sudaro 347
žmones.
žudynės vyko šautiniais ginklais ir bukais daiktais - vaikai - sutinkamai
su kūno kaulų pakenkimais. šautiniais ginklais šaudymasvyko chaotiškai,
be tvarkosį įvairias kūno vietas.Tarplavonų rastasberžiniskuolas2,5 metrų
ilgio, 9 centimetrų pločio su kraujo žymėmis. Tenkamanyti, kad žudymasvyko ir kitomis priemonėmis. Tarplavonų aptikti (7 žmonės) - vaikai - be kūno
sužalojimų. Tenkamanyti, kadjie buvo užkastigyvi.
Kylaklausimas,kuria lentele tikėti, kurie duomenys teisingi?Galbūt Kretingo s apskrities komisijos aktas realesnisnei ekshumacijosaktas,todėl jis
ir buvo išsiųstas į Maskvą kaip pagrindas.
4. Kaip rašoma knygoje Pasaulisbe civilizacijos- masinės žudynės ir holokaustas(248],21 žydas iš Gargždų buvo nužudytasKaunogete, keli žydai
pateko į koncentracijos stovyklas Estijoje.
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5. Belieka pateikti ateities istorikams klausimus, i kuriuos dar nėra aiškaus atsakymo:
a) Jei iš 400 v~rų vokiečiai sušaudė 200, tai kur sušaudyti dar 200 vyrų?
b) Pagal pateiktą aktą bendras nužudytųjų skaičius 850 žmonių. Kodėl i
Maskvą pateiktas mažesnis nužudytųjų skaičius?

6. Kiek Gargžduose nužudyta žmonių?
Pagrindu reikėtų laikyti aktą ir remtis liudytojais . Taigi trijose vietose iš
viso nužudyta 850 asmenų: žydų vyrų - 396;jaunų merginų - 107;moterų_
220, vaikų - 127.
1939 m., kaip minėta, Gargžduose buvo 3100 gyventojų, iš jų daugiau
kaip l ooo (30%)žydų. 1941m. Gargžduose nužudyta apie 850 asmenų. Kyla
klausimas, kur dingo dar l 50 žydų, neskaitant, kaip nurodyta JEW[248J, kad
dar per 20 žydų pateko

i Kauno getą. Šis klausimas kol kas atviras. Tačiau

gal netikslus nurodytasis Gargždų gyventojų skaičius.

Paminklai.

Vyrų žudynių

kairėje pusėje

vieta . Gargžduose,

Klaipėdos gatvės

gale,

(važiuojant nuo Kauno), stovi 1989m. gruodžio 17 d. pastaty-

tas raudono akmens paminklas su užrašu: Sioje vietoje 7941 m. liepos mėn.

nužudė šimtus Gargždų miesto ir apylinkių žydų. Čia Lietuvos
žemės neužgyjanti žaizda.
hitlerininkai

Moterų

ir vaikų žudynių vietos . Kelio

Gargždai-Plungė 6-ajame kilo-

PaminklasGargždų žydėms Vėžaitinės mifke
tiesšeštuojuklfometru

metre yra rodyklė, rodanti žydų žudyn ių vietą. Paėjus ar pavažiavus 250

PaminklasGargždų žydamsmiesto centre

įžiūrėti Džanerio stulpą, rodantį, kad reikia vykti dar 700 metrų į dešinę,
paskui dar vienas Džanerio stulpas, rodantis , kad už 50 metrų yra žudynių

metrų gi lyn į m išką, yra kryžkelė, kur labai sunkiai (apaugęs žole) galima

vieta. Paminklas su užrašu lietuviškai ir hebraj iškai. Tekstas vanda l ų pažeistas, tačiau da r galima įskaityti: Praeivi, pr isimink 1941 m. aukas, nekaltai

mirštančius vaik us, motinas ir senelius, kurie buvo žudomi hitlerinių budelių
už tai, kad buvo žydai. Hebrajiškame tekste dar parašyta, kad žuvę vaikai
ir mote rys yra iš Gargžd ų.
Antroj i vieta yra maždaug už 500 metrų plentu nuo pirmosios (7 km

Gargždų-Plungės keliu) ir už 400 metrų gilyn į mišką. Aplinka gana gerai
sut varkyta, išbetonuo tas stačiakampis su užrašu lietuvių ir jidiš (idiš) kalbo m is: Čia, tyliame temaitijos kampelio miške, 1941 metų spalio mėnesį aidėjo šūviai, susimaišę su moterų aimanomis , vaikų klyksmu. Čia vokiškieji
fašistinia i budeliai sušaudė apie 300 Gargžduose gyvenusių žydų tautybės
žmonių. Nužudytieji visada liks atmintyje kaipo grėsmingas kaltinimas fašizmui. Ir prierašas ant memorial i nės lentos: Būkit, žmogžudžiai , prakeikti
rytmetį ankstyvą ... s.Nėris. žemia u jo, nu lipus laipteliais, žūties vietoje yra
PaminklasGargždų tydėms Veiaitinesmišketiesseptmruo1u
kilometru

pamink lini s akmuo. Tekstas kaip ir pirmojoje vietoje.
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gumas ir žandarm erija. !andarmer ija buvo įsikūrusi Vytauto gatvėje, gestapa s - Savanorių gatvėje, tačiau jis pradėjo veikti tik nuo 1943m. vasaros,

Kretingos (žyd. Kretingen)miesto istoriją, taip pat žydų bendruomenės at-

o iki tol gestapo atstov ai atvykdavo iš Bajorų, kur buvo gestapo skyrius

siradimą mieste, nuo seniausių laikų iki dabarties aprašo keletas knygų ir

(dirbo 6 asmenys,vadovaujami Morascho),o jų centrinė būstinė buvo Klaipė

straipsnių

doj e [29; 69].

[107;126,255; 147).

Nors po Pirmojo pasaulinio karo ekonominė situacija buvo sudėtinga,

1941 m . birželio 23 d. pasirodė karo komendanto skelbimas, kuriame

žydai ir toliau užėmė prekybos bei amatų lyderių pozicijas. Tarpukariu Kre-

14- 60 metų gyventojams buvo įsakyta kitą dieną susirinkti turgaus aikštė

tingoje veikė keletas stambesnių žydų įmonių, tačiau dauguma vertėsi

je [57, 2]. 1941 m. birželio 24 d. l o val. turgavietėje susirinko apie 2000 [86,

smulkiuoju verslu. !ydų verslo bei prekybos vieta telkėsi miesto centre ir

201,kituo se šaltiniuose - daugiau kaip tūkstantis žmonių [128; 186, 39), keli

aplinkinėse gatvėse, taip pat pietinėje miesto dalyje . Dažniausiai ši terito -

šimta i vyrų [89). Vokiečių karininkų ir kareivių buvo apie 20 [90).Vokiečių

rija buvo ir žydų gyvenamoji erdvė.
JEW [118] rašo, kad 1934 m. Kretingoje gyveno 4569 asmenys, iš kurių
apie 800 buvo žydai, tai sudarė 17 procentų. Kretingos gyventojų skaičių

komendantas per vertėją pasakė kalbą, kurioje gyrė vokiečių kariuomenę,

1939 m. nurodo Vikipedija [119) - 5300 asmenų. Kretingos muziejininkė
istorikė Danguolė Aurelija Gedgaudienė pasakojo, kad Kretingos rajono

ribose gyveno per 3000žydų, o Kretingoje - apie l 500 [62; 76; l 08). Iki Ant rojo pasaulinio karo Kretingoje gyveno per 1000 žydų. Tarp jų buvo ir pabėgėlių iš Klaipėdos [147). Paulis Gerhardas Aringas [l 5, 47) rašo, kad iki
1939 m. Kretingoje liko 800 žydų, nors daugelis jų, prieš vokiečiams užimant Klaipėdos kraštą, pasitraukė. Arūnas Bubnys taip pat teigia, kad tarpukariu žydų skaičius Kretingoje buvo sumažėjęs iki 800, tačiau, naciams
užėmus Klaipėdos kraštą, vėl padidėjo iki l 000 (kai kurie Klaipėdos kraštožydai apsigyvenoKretingoje)[40,46). Sigita Varkojytė straipsnyje lydų atminties
memorialegėlės ir baubliškių akmenėliai [231) rašo, kad Kretingos rajono
pietrytinėje dalyje esančiuose Baubliuose, Budriuose, Kašučiuose, !utautų ir Šmilkščių {?) kaimuose gyveno pavieniai žydai.
Sovietams okupavus Lietuvą, Kretingoje, kaip ir visoje Lietuvoje, gamyklos, parduotuvės, kurių dauguma priklausė žydams, buvo nacionalizuotos, sionistų ir jaunimo organizacijos išformuotos, švietimo įstaigos
hebrajų kalba uždarytos. 1941m. bent septyni žydai, kurie valdžios institucijų buvo laikomi „nepatikimu elementu", ištremti į Sibirą [118). Kai kurie
žydai atliko svarbų vaidmenį kuriantis sovietų valdžiai. !ydų mokyklos
mokiniai ir jų tėvai dalyvavo 1940m. spalio šventėse [118).

Karo prad žia ir žydų be i sovietinių aktyvistų suėmimai. 1941 m. bir želio 22 d. naciai be jokio pasipriešinimo užėmė Kretingą. Kartu atvyko iš
Klaipėdos ir Tilžės saugumo tarnybų bei policijos grupės. Kretingos apskrities policijos vadu paskirtas SDTilžės ruožo agentas Pranas Jakys (tarpukariu dirbo Kretingos rajono saugumopolicijos viršininku). Jau pirmosiomis
dienomis Jakys su vietiniais LAF'o štabo nariais ėmė sudarinėti komunistų,
komjaunuolių ir sovietinių aktyvistų sąrašus. Sąrašai buvo perduoti gestapui ir Kretingos vokiečių karo komendantui [208). Kaip teigia Antanas
Bekštys, nuo 1941liepos iki 1944 m. rugsėjo Kretingoje buvo policija, sau-

ragino vietos gyventojus vykdyti vokiečių nurodymus , prižiūrėti tvarką,
kovoti su komunistais . Paskui pradėta atranka .
Pasak liudytojo Broniau s Laukio, žydai ir suimti komunistai bei komjaunuoliai buvo laikomi atskirai [127).Kaip teigė Steponas Galdikas, iš minios
atrinkta 100- 120 sovietų aktyvistų [69), taip pat išskirti žydai [69, 48--49).
Suimtų komunistų, komjaunuolių
įvairių liudytojų

ir kitų sovietų režimo šalin inkų skaičius

parodymuose skiriasi: Alfredas R.ukšėnas, Ignas Jablons-

kis: 30, 50 iki l 00- 120 [90; 186,30, 39). R.ukšėno teigimu , tarp jų buvę ir apie
20 asmenų, kurie ankstų birželio 25-osios rytą buvo atvežti iš Palangos ir
iki išvežimo laikomi miesto valdybos pastate [90, 26; 186, 39). Jablonskio
duomenimis , suimta 300 žydų [90, 26), R.ukšėno pateiktais kitais duomenimis - 380, taigi vidutiniškai buvo suimta apie 340 žydų vyrų [186,39).
Kretingoje suimtieji buvo laikomi pradžios mokyklos kieme, vėliau nuvaryti į prie turgaus esantį miesto sodą, prie sugriautos stačiatikių cerkvės, kur iš jų buvo tyčiojamasi. Tai darė uniformuoti SD vokiečiai [69, 49).
Liudytojas pasakojo: Po pusvalandžio mus, apie 150 vyrų, sustatė į dvi eiles,
suguldė

ant alkūnių ir kojų pirštų galų ir liepė šliaužti, o jei kurie truputį nubuvo mušami šautuvų buožėmis [86, 21). Panašūs

garą pakeldavo aukščiau,

parodymai ir Jablonskio [90, 25) bei Galdiko [69, 50). Vakare suimtieji nuvaryti nakvoti į Pryšmančių dvarą (tarybinį ūkį). JEWrašo, kad vakarui artėjant
žydai pirmiausia buvo nuvaryti į sinagogą [118). Pasak R.ukšėno, po pasityčiojimo visi buvo surikiuoti ir laikyti kaitroje iki pavakarės, tuomet so-

vietiniai aktyvistai išvežti į grafo Tiškevičiaus dvarą ir uždaryti akmeninėje
patalpoje, kurioje iki sovietų okupacijo s pradžios buvo kareivinės, o žydai
uždaryti sinagogoje [186, 39). Panašus ir Galdiko liudijimas [69, 50]. Esama
duomenų, kad suimtus žydus konvojavo į kalėjimą arba net į Kretingos

policijos areštinę, tačiau, mūsų nuomone, žydai vyrai paprastai buvo uždaromi sinagogose . Tiesa, kaip teigia ir R.ukšėnas, po sinagogos gaisro žydai galėjo atsidurti ir kalėjime, ir areštinėje [186,39- 40].
Įvairiuose šaltiniuose skiriasi žydų bei sovietinių aktyvistų suėmimų
data; mes rėmėmės knygoje Hitleriniai žudikai Kretingoje [86, 20) skelb-
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tu Paulausko parodymu, kad tai įvyko 1941 m . bir želio 24 dieną. Tą pačią datą nurodo i r Bubnys (41, 471,Svečias. Holokausta s (208] st raipsniai ,

Galdi kas (69, 50], tačiau straipsnyje tydai Lietuvoje. Kretinga rašoma, kad
1941 m. birže lio 26 d. [147; 208].
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čiai suimtus Kretingo s komuni stu s ir žydų tautybės vyrus . Igno Jablon s-

kio [90, 27] teigimu , suimti eji buvo susodinti į aštuon is sunkvežimiu s (5- 6)
[128, 136], dviejuo se iš jų važiavo vokiečiai: priekyje ir gale. Be to, vokiečia i
važiavo ir lengvai siais automobiliai s. Sunkvežimiai s keli šimtai asmenų
(apie 200 vyrų) [147] buvo nuv ežti už miesto , dešinėje senojo Kretingo s- Pa-

Kretingos žydų žudynių vietos . Tiek M2L [148], tiek Josifas Levinsonas

lango s kelio pusėje į Kvecių miškelį, kur besitraukianti Raudonoji armija

Skausmoknygoje[130] rašo, kad Kretingos žydai buvo žud omi dviejose vie -

buvo iškasusi priešta nkinių griovių. lydai buvo priversti šalia šių griovių

tose: Kvecių mi škelyje, prie senojo kelio

i Palangą, ir Kretingoje,

žyd ų ka-

pinėse, tačiau atsekti eigą ir nužudymo mastą be galo sunku. Baltaraiščiai
nurodė tris žydų žudynių vietas: komunistai

suformuoti pylimu s, kad vėliau sušaudyti kristų į griovius [86, 21; 250].
Viena s žydas turėjo prisisegęs 1-ojo laipsnio Geležinį kryži ų, ga utą Vo-

buvo likviduojami tik Kretingos
žydų kapinėse, miškelyjeprie Palangosir Palangoje [37]. Visos šio s vie tos sutampa su žydų žudynių vietomis .
Beje, Lietuvoje nėra daug vietų, kad būtų šaudyt a tiesiog žydų kapi -

toju - LSP Kretingos rajono vyr. kriminaliniu

nėse. Naciai dažniausiai parinkdavo v ietas šalia kapinių. Be to , Kretingos

[147; 208]. Tardytojo pak laustas: Ar raštu, ar žodžiu duodavo vokiečiai įsaky

va lsčiuje

mą sušaudyti?Jei raštu,

žyda i buvo šaudomi kartu su sovieti n iais aktyv ista is.

kietijos kariuomenėje už narsą per Pirmąjį pasaulinį ka rą [118]. Jis buvo
išvežtas į Klaipėdą. Tolesni s jo likimas nežinomas.
Į žudynių vietą atvyko keli gestapo karini nkai, Jakys su savo pavaduo -

inspektoriumi Bražinsku

tai gal tokie raštai yra rajone?- Bražinskas atsakė:

Į Kretingą, kaip va lsčiaus centrą, buvo gabenami visi sovietinia i aktyvis -

Įsakymai sušaudyti mums visadabūdavo duodami žodžiu.Jeikoksnutari-

tai, tad literatūroje [86; 147] rašoma, kad Kretingoje buvo šaudomi žydai ir

mas ir būdavo padar omas, tai jau pasjuos ir tų nutarimų nesumatęs nė vieno. Rajone nė apie vieną asmenį raštiško nutarimo sušaudytinėra. Gestapas
sekdavo, turėdavo sušaudymui pristatyti jų sąrašus ir mūsų užklausdavo, ar
mes sprendimą esameįvykdę. Jie tuo įdomaudavosi. Messprendimus vykdydavome iš sąrašų nuorašo, kurių vienas egzempliorius visadalikdavo rajone
[37, 230- 231].
Tos pačios dienos penktą valandą vakaro žyda i buvo priversti tvarkyti
py limu s, o lietuvi ams prasidėjo suimtųjų .teismas" [86, 21]. Tai buvo L formos apie 40 metrų ilgio ir apie dviejų metrų pločio pylimas. Kitais duo menimis, buvo dvi duobės : viena maždaug 20 metrų ilgio ir 2- 3 metrų
pločio, kita - maždaug 12- 1s metrų ilgio ir 2- 3 metrų pločio [57, 37] (Sofijos Podlianskytės apklausos protokolas). Kaip rašo Rukšėnas, galimas daikta s, kad duobė (pylimas) buvo viena. Įspūdis, kad buvo dvi duobės, galėjo
susidaryti dėl jos ypatingos fo rmos [ 186, 42]. Kad duobė buvo L formos ,
liudijo Vi ncas Smilg ys, nes jis pats žings niais išmatavo duobę, ir tvirtino ,
kad duobė buvo 40 metrų ilgio ir dviejų metrų pločio [202].
Vokiečių karininkai ir Jakys lietuviam s surengė karo lauko teismą. Iškviesti ej i buvo apklausiami per vertėją; po to skiriami į kairę ar į dešinę.
Kiek lietuvių pal eista, liud ytoja i nur odo šiek tiek skirtingai : 35 asmenys
(tarp jų trys rusai inžinieriai ir du kareiviai vairuotojai), pasiųsti į kairę, buvo paleisti, o apie 20 asmenq kartu su žydais sušaudyti [40,47]. Liudyt oja Alfonsa
Pakutinskienė teigė, kad buvo 5- 6 sunkv ežimiai s atvežti apie 400 žmonių,
iš jų 20 paleisti [165]. Galdik as taip pat nu rodė, kad apie 20 žmonių buvo
paleisti, tarp jų ir ji s, o jo brolis sušaudytas. Šiaulių apskirties gebitskomi saras į jo raštišką pa klausi mą apie brolį 1942 m. atsakė, kad jo brolis karo
lauko teismo sprendimu sušaudytas 1941m. birželio 25 d. [69, 53- 54].

iš Mosėdžio, Darbėnų bei Skuodo.
Daugiausia medžiagos baudžiamojoje byloj e, 1941 m. g ru odž io 16 d .
gestapo iškeltoje Pranui Jakiui, Gabrieliui Bražinskui ir Vincui Smilgiui už
žudymą žmonių suvedant asmenines sąskaitas [46]. Didelė bylos dali s yra

paskelbta knygoje Hitleriniai žudikai Lietuvoje [86]. Be to, Jakys dėl masinių
žudynių

(818 žmon ių) buvo teisiamas ir Ulmo (Vokietija) teisme [86, 14-15].

Be šių bylų, LYAyra dar keletas bylų, kurio s ti esiogiai susiju sios su Kretin gos žydų žudynėmis bei jų vykdytojais [25; 58; 77]. Informacijos apie žydų žudy nes yra ir Lietuvos KP(b) Kretingos skyriau s pa rtijos sekretoriau s

Antano Butkaus 1945m. balandžio 11 d. sudar ytos komi sijos akte (toliau Aktas) [57, 12].Aiškinanti s žydų žudynes Kretingos va lsčiuje, gana svarbus
yra Rukšėno strai psnis Kretingosvalsčiaus žydų bendruomenės žūtis 1941m.
vasarą irrudenį [186, 28-52].

Pirmosios žydų vyrų žudynės Kvecių miškelyje . 1941 birželio 25 d.,
Galdiko [69, 50] ir Petraus ko [86, 21] parodymais, suimt iej i buvo nuvary ti prie darbų: vieni - statyti tilto, kiti - taisyti kelių, treti dirbo krovėjais
rengiamoje ligoninėje. Tiesa, kai kurių l iudytojų parodymuose [128, 135;
129,55] (VI.Laurinavičiaus, SimonoGineikos) užrašyta, kad tą pačią dieną buvo išvežti sušaudyti, kitų l i udytojų (Petrausko,Alfonso 2iliaus) [86, 21; 250, 32]
parodymais, tai neatit inka ti esos.
Kaip rašo JEW, 1941 m. birželio 26 d . (l Elulio, 5701l [118] 180 žydų vyrų
buvo paimti iš sinagogos ir 30 iš savo namų. Petrauskas [86, 21], Li liu s [250],
Galdikas [69, 50] liudijo, kad 1941 m. birželio 25 d . pavakare (apie 17 val.)
Tilžės operatyvinio būrio gestapininkai į sunkvežimius susodi no vakaryk š-
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Po sovietinių aktyvistų teismo prasidėjo žydų žudynės. Pirmiausia baudėjai sušaudė apie 16 žydų, kurie tvarkė duobes (pylimus). ša udė Tilžės

operatyvinio būrio gestapi ninkai ir Klaipėdos vokiečių polic ininkai sustatydami grupėmis po 10 vyrų pri e griovių. Lietuvius šaudė klūpančius ant
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ir vaikų žudynės. Getas Pryšmančių dvare. Laikinai palikti
gyvent i Kretingo s žydų mote ry s, seneliai ir vaikai tą pačią dieną, 1941 m.
birželio 26 d., sušaudž ius vyrus , iš sinagogos nuvaryti į Pryšmančių dvarą,
esantį už 5 kilometrų į vakaru s nuo Kretingos , 4 kilometrų į šiaurės vakarus

vieno kelio atsigręžusius į duobę, o žydus - atsigręžusius į šaudy tojus. Kre-

nuo Kvecių miškelio [186, 41 ]. Šepetys teigė, kad visisuimtieji buvonuvaryti

tingo s bendruomenės rabinas Benjaminas Perskis buvo sušaudytas kartu

į Tiškevičiaus dvarą [57, 2].

XIXa. pirmo joje pusėje Kretingos dvaro savin inkai grafai Zubo vai kaimo

su kitais bendruomenės nariais [118].
Apie šias žudynes smulkiau papasakojo liudytojas Stasys Kirkly s [111J,
kuris matė, kad trečią ar ketvirtą dieną po to , kai vokiečiai užėm ė Kretin gą, 3- 4 val. po pietų pro jo namus vokiečių karininkai ir kareivi ai sunkve-

žimiais nuvežę suimtuosius Kvecių kaimo link . Sustojus buvę atrinkti 16
vyrų, kurie miško pakraštyje turėję iškasti duobę. Iškasus duobę čia pat ir
suša udę. Tada atvarę grupę kitų vyrų, kurie turėję užkasti sušaudytuosius.

Taip grupėmis visi atvežtieji keturia is sunkvežimiais buvę sušaud yti. Kiek
tą dieną

sušaudyta , j is nežinąs, tačiau ša udę apie 30-40 vokiečių karin inkų ir kareivių. šaudymas trukęs apie 6 valandas. Visus sušaudę, vokiečiai
išvykę į Kretingą.

Panašiailiud ijo ir Antanas Siurblys [202, 43-45], tuo metu

gyvenęs Penkin i nkų

kaime ir iš savo sandėlio palėpės, 200-250 metrų ats-

tumu , matęs žydų žudynes. Pasak jo, po aštuonis žydus varę prie duobės,
statę

veidu į duobę, ir 16 vokiečių ka reivių juo s šaudę. Vėliau vokietis nuo

duobės

krašto šūviais pribaigdavęs judančiuosius. Taip tęsęsi iki 9-1 O va-

landos vakaro. Priešsaulei nusileid žiant, vokiečių budeliai palikę šaudymo
vietą.

PasakSiurblio, tą dieną sušaudyta apie 500 žmonių.
1958 m. Ulmo (Vokietija) teismui buvo nusiųstas SSRSrapor tas Nr. 14, ku-

riame rašoma, kad 1941 m. liepos 6 d. Kretingoje nu šauta 214 žmonių. Tilžės gestapo teisme Ulme buvo ištirta , kad iš tų 214 žmonių ap ie 180 buvo

žydai, kiti - lietuviai komunistai [89, 89]. Tai neatitinka JEW te ig inio [118],
kad 30 žydų buvo paimta iš namų. Kaip aiškėja, kiti asmenys, t. y. soviet iniai aktyvistai, gal ir buvo paimti iš namų, o jų turėjo būti apie 55, nes 35
lietuviai paleisti, o 20 sušaudyti.
Taigi pirmosiose žydų žudynėse Pryšmančiuose, Kvecių miške lyje,
1941 m. birželio 25 d. nlžės gestapas s ušaudė 214 [64], 215 asmenų (sovietini ų aktyvistų,

daugiausiažydų) [120], 30

lietuvių

(35) [40, 47] paleista, o 20 su-

šaudyta kartu su žydais [147]. Skirtinga s sušaudytų žydų skaičius at sirado ,
matyt, todėl, kad, kaip nurodo Bubnys, iš viso tą d ie ną sušaudyt a 214 vyrų
ir viena moteri s [40, 47].
Tačiau Akte [57, 21 Boleslovas Šepetys liudij o, kad 1941 m. liepo s 25 d.
visi suimtieji automašinomisvokiečių buvo nuvežti į mišką, vadinamą Gira/e.
Kaipman žinoma, priešsušaudantmiške,piliečius mušė, atiminėjo vertingus
daiktus,dokumentusdegino lauže. Viso Giralėje buvo sušaudyti 800 žmonių,
300 m oterų ir 500 vyrų, pagal pilietybę rusai, lietuviai, žydai. Tai visiškai ne-

atitinka tiesos.

žemėse įkūrė Pryšmančių dvarą [122; 181], kurį sudarė du ūkiniai padal i-

niai - Pryšma nčių ir Platonavo (Platano Zubovo) palivarkai. Vykdant žemės
reformą, 1926 m . dvaras buv o išparceliuotas . Jo žemes valstybė nusavino
ir išda lijo kovose dėl Lietuvo s nepriklausomybės dalyvavusiems kariams
savanoriams ir dvaro kumečiams, kurie atkūrė Pryšmančių kaimą. Dvaro
centrą su 80 hektarų žemės valstybė grafui Aleksandrui 17škevičiu i išnuom ojo, vėl iau atidavė kaip kom pensaciją už kitas nusavintas žemes. 1939 m.
Vokie t ija i aneksavus Klaipėdos kraštą, buvo į kurta Pasienio po licijos Kreti ngos rajono Pryš mančių sargyba, kurią sudarė 12 pol icin i n kų, saugojusių
si eną nuo Kretingos iki Palang os. Užėmus Lietuvą Raudonajai armija i, sienos apsauga ėmė rūpi nti s NKVD pasienio kariuomenė. Enkavėd ista i evakavo iš pasienio visus gyventojus , nugriovė pasienyje stovėjusias sodybas,
įrengė apsaugines kontrol ines juostas ir įtvirtintas kliūtis.

Laikinajame gete moterys ir vaika i buvo sugrūsti i tvartus . Rukšėno
duomenys, kad l ikę žydai vyrai buvo laikom i ir Kretingos po licijos areštinėje, kai sudegė sinagoga , realū s, nes žydės, sušaudžius vyrus ir sudegus

sinagoga i, buvo nuvarytos, kaip rašė Ru kšėnas, į getą - Pryšmančių dvarą
[186, 41].
Kraštotyr ininko Igno Jablonsk io suri nkta medžiaga, kad Kreti ngos žyd ės su vaikais buvo uždaryt os

i getą, įrengtą daržinėje Kluona lių (Taikos)

gatvėje (107, 220), tikėti na; gal dalis žydžių ten ir pateko, nes Pryšmančių

dvaras ir Kl uona lių kaimas neto li vienas kito.
MtL (148, 26) pate iktoje 171žės ope ratyvinio būrio „darbų kro nikoje " rašoma, kad Kretingos moterys žydės ir žydų vaikai[ ...J Operatyvinis būrys uždarė

j uos Jankausko dvare. Šis dvaras dar neidentifiku otas.
Geto kalin ius saugojo pagalbinė policija. Apsaugin iai taip pat konvo juodavo žydes dirbt i viešųjų darbų. Rukšėno žiniom is, maždaug 20-25 geto moterys tvarkė Kretingos miesto centrinę aikštę [186, 41].
At skirai rei kėtų aptarti Rukšėno pateiktą faktą, kad dėl Kretingoje kilusio gaisro [40, 47; 186, 4 1] m ot erys su vaikais buvo suvarytos į getą per
dvi dienas . Kaip jau žino ma, 1941 m . birželio 25 d. suimti ir sušaudyti žydai vyrai. Byloje esa n čiame Gineikos liudi j ime (128, 136; 186, 41] sakoma,
kad tą pačią dieną suimtos moterys su vaikais . Bet vokiečiai pirmiausia
izo liu odavo vyrus , juos sušaudydavo , o tik tada suvarydavo moteris su
vaika is į getą. Taigi Kretingo je motery s tu rėjo būti su im inėjamos tik sušaudž iu s vyrus , tačiau gaisras sinagogoje tai pagre it ino : moterys su vai -
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rugsėjo pradž ioje. Moterims buvo pranešta, kad vyrai įda rbinti darbo sto -

porą savaičių), t. y. 1941 m. bir želio 26 d., buvo surinktos ir nu varytos į getą.

vyk loj e, tad rugsėjo pradžioje pas juo s bus nuvežtos ir moterys su vaikais.
1941 m. rugpjūčio viduryje vokiečių SS policijos kriminalini s vyr. asiste nt as Franzas Behrendta s ėmė spausti Kretingos apskriti es valdžią, kad

Galima ginčytis tik dėl suimtųjų skaičiaus. Rukšėno teigimu: Per antrąjį

izoliuota, t. y. suvarytaį mažąjį getą, apie 560 žydų tautybės moterų,
vaikų ir pagyvenusių vyrų [122; 186,41J. Šis ska iči us atsi rado dirbtinai, iš 900
atėmus 340 (sąlygiškai) suimtų žydų vyrų pirmo siomis karo di enomi s.

Antrosios žydų vyrų žudynės. Kaip jau minėjome, 1941 m. birželio
26-27 d. naktį kilo gaisras sinagogoj e. Viena iš versijų, kad birželio 26 d.
Kretingo s karini s komisaras, ieškodamas žydų rabino Benjam ino Perskio
(gal j is jau buvo sušaudytas su kitais?),padegė s inagogą, nes manė, kad ji s
tenai pa sis lėpęs. Gaisras išplito ir sunaikino Kretingo s įž ymybes:., aukštyn
širdis" kėlusį bažnyčios bokštą, visoje Lietu voje garsius bažnyčios vargo nus, vi enuolyną. Sudegė mūrinė sinagoga ir visas mie sto centras (31; 86,
107).Pasak Bubnio , dali s nesušaudytų Kretingos žydų buvo uždaryti sinagogoje (40, 47). Antroji versija, kuri išryškėj o Ulmo teisme, patiki mesnė:
Kretingojeesesininkaiuždarė vietos gyventojus žydus į sinagogą, o pastatą
padegė. Gyvižmonės sudegė neapsakomosekančiose [148, 25). Bubny s patikslina, kad 1941 m. birželio 25 d. sinagogą padegė Jakio pavaduotojas
(lietuvių saugumo policijos Kretingos rajono kriminalinis asistentas) Smilgys
(40, 47]. Diena buvo sausa ir vėjuota, todėl gaisras persimetė į kitus pasta tus ir suliep snojo beveik visas mie sto centras.
Tolesni įvykiai rodo , kad sinagogoje nebuvo daug žydų, nes naciai,
apkaltinę žydus sinagogos padegimu, birže lio 28 d. dar suėmė 63 vyrus
iš Pryšmančių ūkio ir sušaudė Kvecių miškelyje, po kelių dienų dar 15
(118; 223).
Petrė Norkienė (89, 23), gyvenusi neto li Kvecių miškelio, apie žydų žudynes pasakojo: Aš mačiau, kaip buvo šaudomi žydai birželio 29 dieną prie
Palangoskelio,miškelyje.Vedė atvarytus žydus partijomis po 20- 25 žmones
prie iškastosduobės. [Kai- Aut.)tuos sušaudydavo, atvesdavo kitą partiją. Jie
turėjo užverstisušaudytuosius
žemėmis, o paskui pačius statydavo prie duobės. Iš visonužudė tą dieną 150žydų. Saudė patys vokiečiai iš kulkosvaidžių.
nesa, šis liudijimas nėra tikslus, bet rodo, kad ir antrą kartą šaudyti žydų
vyrai Kvecių mi škelyje, tik skaičiai padidinti. Taigi Kvecių miškelyje per du
kartus nužudyta apie 300žydų vyrų (186,41].
Pryšmančių

geto moterų ir vaikų sušaudymas Kvecių miškelyje .

1941m. rugpjūčio pradžioje karinio gubernatoriaus regiono būsti nėje bu vo surengtas posėdis, kuriame dalyvavo Kretingo s meras, slaptos ios po licijos bei policijos vadai ir kai kurie gestapo pareigūnai (222).Šiame posė
dyj e buvo sprendžiamas Pryšma n čių dvare likusių moterų ir vaikų likimas .
Iš Kauno buvo duota s nurodymas, kad likviduoti gali ir vietinė policija.
Nutarta, kad Pryšmančių geto gyventojai (moterys ir vaikai) bu s nužudyti
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kuo greičiau likviduotų žydes su vaikais kaip nenaudingus ėdikus. Jakys
ėmė verbu ot i lietuvių savano rius žyda ms šaudyti (40, 47].
Visos dato s sukasi 1941 m. rugpjūčio-rugsėjo sandūroje, nor s kai kurie
autoriai skirti ngai nurodo , pavyzdžiui , 1941 m. rugpjūčio viduryje - rug sėjo pradžioje (147); 1941 m. rugpjūčio mėnesį [148, 396]; 1941 m. rugsėjo
pradžioje (222] ir kit aip. Visuotinė lietuvių enciklopedija rašo, kad 1941 m.
rugpjūtį-rugsėjį mot erys ir vaikai nužudyt i Pryšma nčių dvare [120], tačia u
skaičius

nepateik iamas.
Sofij a Podlianskytė (57, 37] teigė, kad 1941 m., liepos 25 d. [data gali būti
ir netiksli. - Aut.] apie 17 valandą sunkvežimiu visussuimtuosius nuvežė Palangos kryptimi tris kilometrus ir sušaudė. Sušaudė ir mano tėvą. Nuvykome
ir radome dvi duobes: viena buvo apie 20 metrų ilgio, 2-3 metrų pločio, kita
buvo apie 12- 15 metrų ilgio, 2- 3 metrų pločio.
Apie tai, kaip Pryšmančių dvare buvo nužudyti moterys , vai kai ir pagyvenę vyrai, yra išlikęs tik vienas ep izodas [222]: 120 moterų ir vai kų grupę
bu vo sup lanuota nužudyt i iti n žiauriai dar jiems esant Pryšman čių dvare .
Moterys pra šės i nuvežamos pas vyrus, joms buvo pasakyta, kad ru gsėjo
prad žioje jas perkel s į at skirą darbo stovyklą prie vyrų.
Pryšman či ų dvaro tvartuos e uždarytiems 120žydų moterų, vai kų ir vyresnio amžiaus vyrų buvo liept a susirinkti pasitikrinti sveikat os kuliamo sios daržinėje, todėl kiekvienas turėjo nusirengti . Kai kuriuo s nusirengu sius puldavo lietuvių policininkai su durtuvais, geležiniais strypais, peiliais
ir nu žudydavo . Ypač žiauriai elgėsi Jakys, Smilgy s ir Bražinskas.Tilžės gestapo at stovai tik stebėjo ir fotografavo (222]. Kiti sušaudyti lietuvių poli cininkų, prižiūrint vokiečių pareigūnams. nkriausiai ir visi kiti žydai, buvę
Pryšmančių dvare, buvo sušaudyti Kvecių miškelyje, nors liudijimų apie jų
skaiči ų neradome .
Moterų

ir va ikų žudynės Kvecių miškelyj e 1941 m. rugpJuc10 viduryje . JEW rašo, kad 1941 m . rugpjūčio viduryje buvo sušaudyta dar 20
moterų

ir vaikų (148; 223]. 1941 m. gruodį Kvecių miškelyje nužudyti dar

devyni sovietiniai aktyvistai (186,41].
Kalti namojoje 1944 m. lapkričio 27 d. išvadoje teigiama , kad Bekšty s
nuo 1941 liepos iki 1942 m. rugpjūčio su sėbrais nužudė 1500žmonių (25].
Kiek nužudyta Kvecių mi škelyje, yra tik Akte (kitose bylose neradome
Kvecių miškelyje nužudytų moterų ir vaikų skaičiaus); nepatikima s liudyt oja s Šepetys teigė, kad 1941 m. rugpjūčio mėn. žvėriškai baltaraiščių buvo

sunaikinta 600 asmenų: moteris užmušinėjo kuolais, o vaikus trenkdami jų
galvas į medžius [57, 2].
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sinės žmonių žudynės Kretingos žydų kapinėse prasidėjo 1941 m . liepos

Vėliau paaugliai žydų kapinėse rado ąžuolinį vėzdą, aptrauktą brezentu , išteptą derva . Juo Smilgys ir kiti policininkai nužudė labai daug žmon ių

pirmosiomi s dienomis . Šią datą padėjo nustatyti Antanas Bacevičius
[57, 35]. 1941 m. birželio pabaigoje jis buvo suimtas Dimitravo kaime ,

Pradėjus man dirbti Kretingos saugumo policijoje, rajonejau buvo beržinė

Kretingos valsčiuje, atvarytas į Kretingą, į gestapą, kur išbuvo vieną dieną. Paskui perkeltas

i laikinąjį kalėjimą. Trečią arešto

dieną 10- 15 žmonių

buvo išvesti kasti duobės žydų kapinėse. Kitą dieną, t y. ketvi rtą dieną po
suėmimo, kasti duobę žydų kapinėse, kartu su kitais kaliniais (iš viso 12
žmonių), teko ir jam. Buvo iškasta maždaug 6 metrų ilgio, 2,5 metrų pločio

ir apie 1- 2 metrų gylio duobė. Dar tos pačios dienos pavakarę į du sunk vežimius buvo pasodinta apie 40 žmonių ir išvežta į žydų kapines sušaudyti.
Į kalėjimą papuolęs

Nikodemas Garionis [75] taip pat nurodė, kad

1941 m. nuo liepos 12 iki rugsėjo 28 d. jis net apie 40 kartų, kartu su ki-

tai s, buvęs nuvarytas kasti duobių Kretingos žydų kapinėse ir Kvecių miškelyje. Policininkas ir baltaraištis Bekštys nesivaržydamas prie liudytojų
užmušinėjęs

mote ris, vaikus ir pagyvenu sius vyrus pagaliu (vėzdu). Kazys

Lingys, tuo metu sėdėjęs kalėjime, taip pat tvirtino, kad 1941 m . rugsėjį
sėdi ntieji kalėjime grupėmis po šešis bu vo varomi kasti duobių. Jį ir kitus net 26 kartus Bekštys varęs kasti duobių į žydų kapines ir kiekvieną
kartą ką nors nužudydavęs. Net prie jų ša udydavęs moteris ar pagaliu jas
užmušdavęs [135]. Bekštys akistatoje

su Garioniu (74] prisipažino, kad tik

20 parų, o ne 40, jis, kaip sargybinis, lydėjęs kalinius kasti duobių, tačiau

ne jis užmušinėjęs žmone s, o Smilgy s, tačiau ne neigė, kad pa sisavindavo
nužudytųjų drabužius.
Lingys papasakojo apie vieną žiaurų įvykį, kurį prisimenąs su siaubu visą gyvenimą: 1941m. rugsėjo 15 d., vieną iš tokių žvėriškų susidorojimo naktų

žydų kapinėse, pagaliu bandė užmušti fiziškaistiprią žydę, - ją mušė pagaliu

Smilgys,Bražinskas,Bekštys, betji vis buvo gyva ir bandė, jau įmesta į duobę,
išjos iššliaužti, tada Bekštysmano akysepaėmė šautuvą ir paleido penkis šū
viusį moterį [ 134, 40-41 ].
Taigi 1941 m. liepos pirmosiomis dienomis Kretingos žydų kapinėse buvo sušaudyta 40 sovietinių aktyvistų, laikytų Kretingos ka lėjime. Rukšėno
duomenimis, ka pi nėse nužudytas 21 nežyd ų tautybės asmuo, įtarti buvę
sovietų režimo šalininkai [186, 45].
Kretingos žydų kapinėse žydų žudynės vyko ir vėliau. Liaurumu pasižymėjo saugumo policijos valdin inkas Smilgys. Liudytojas Antan as Dirmei tis pats matė, kaip buvo žudomos moterys : tydų kapinėse pamačiau būrelį
moterų, kuriaspo vieną du policininkai varė prie Smilgio,plėšė nuojų rūbus, o

Smilgyssukuolu mušė tas moterisper pakaušį, tudomos moteryssuspigusios
virto į duobę [56, 313- 314; 86, 25- 26]. Liudytojas Edvardas Macius taip pat
matė, kad žydės ir vaikai būdavo nuvedami už kapinių tvoros , o ten du
pusnuogiai vyrai pagaliu mušdavo per galvą, kol nukrisdavo . Tada už kojų
nutempdavo į duobę [146].

e::,

l

[56, 313- 314 ; 86, 25- 26]. Baudžiamojoje byloje yra Bražinsko parodymas:

lazda. Man pats Smilgysyra pasakojęs, kadjis su ta lazdažydkapyjedaug žydų yra užmušęs. Mes tą lazdą vadinome„Stalino lazda~ Kasją pagamino ir
kasją pirmas pavadino „Stalino lazda'; aš nežinau. Aš esusakęs Jakiui, kad
su tos lazdos pagalba likviduoti žmonesyra per žiauru. Tačiau Jakysman
atsakė, kad iš gestapo yra pageidavimaslikviduoti visuspasmerktuosius be
triukšmo ir kad nebūtų apylinkėje šaudoma. Iš tikrųjų, NKVDagentų, komunistų ir žydų ta lazda Smilgysyra išžudęs nemažai[38, 142].
Kad tokį metodą policininkai pateisino ir taikė, papasakojo buvęs policijos pareigūnas: 1941 m. liepos pabaigoje, rugpjūčio pirmomis dienomis
Jakio įsakymu iš kalėjimo buvo atvesti 4 ar 5 vyrai - komunistaiir NKVDagen-

tai [...J Jie visi buvo stambauskūno sudėjimo. Jakysman sakė, kadjuos pavojinga į miškelį vežti, nesjie patys gali sargybą užpulti ir gali įvykti kas nors
nepageidaujamo. Todėl Jakioįsakymu Smilgysjuos likvidavo policijoskieme,
užmušdamasberžiniu pagaliu, vadinamu „Stalino lazdele" (38, 299].
Kad žydų žudikai tikrai buvo žiaurūs, galima matyti ir iš epizodo , kurį
papasakojo baltaraištis Bražinskas moterų nužudymo baudžiamojoje byloje, kurią jam ir jo sėbrams iškėlė getapas: [ ...J pamačiau, kad Kupšienė

buvo iškėlusi rankas, o Smilgysbuvo užsimojęs beržiniu pagaliu, mušė per
galvas Kupšienei ir Mikaločienei. Aiškiaigirdėjau ir smūgius. Prolangelį gerai
mačiau, kad nei Kentaitas,nei KubiliusStepas
, nei Kviecinskastų moterų nemušė, bet mušė tik vienasSmilgys[ ...J Nuvažiavusprie duobės, tos abi moterys buvo iš mašinosiškrautosant duobės kranto.Ar Kupšienė buvo dar gyva,
to nežinau, bet Mikaločienė dar tebebuvogyva.Smilgysją pribaigė durtuvu,
smogdamas į krūtinę. Vieną, ar du sykiusSmilgyssmogė j ai durtuvu, gerai
nepamenu,bet vieną sykįjis tikrai smogė [37, 137-138].
HLA(89, 91] aprašytas dar vienas žydų žudynių epizodas: 1941m. liepos
mėn. P.Jakys pasišaukė \l. Smilgį ir pasakė, kad šią naktį reikėsią likviduoti
17 žydžių „ be balso ir triukšmo~\l.Smilgyskartu su baltaraiščiais iškasė žydų
kapuoseduobę, nuvedė ten moterisir užmušė kastuvais.Šiosžudynės buvo
vykdomosnakties metu.
Beje, kapi nėse nebuvo ma sinių žydų žudynių, o tik pavieniai epizodai
ir, kaip rašo JEW[118; 223], t ik 1941 m. nuo liepos 11 iki 18 dienos žydų kapinėse dar buvo sušaudyta (užmušta) 120 žmonių. Tai, kad žydės buvo užmušinėjamos kapinėse, patvirtino ir liud ytojas Vladislavas Opulskis [164]. Kai
kurie liud ytojai netik sliai pateikė faktus . Antai Podlianskytė [57, 37] teigė,
jog dar žinoma, kad 1941m. rugpjūtyje šaudė žydusKretingosžydų kapinėse,
apie 200žmonių. Atvežė iš visur,bet daugiausiaiš Kretingosir Palangos.Kaip
tik atvirkščiai, iš Kretingos 1oo merginų buvo išvežtos į Palangą.
Gedgaudienė taip pat pasakojo, kad moterys šaudytos Kretingos kapinėse ir čia esančios dvi ar trys šaudymo vietos [76; 108].
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išvadą, kad praėjus dvi em ar trims dienoms po birželio 24 d. įvykių Kretingo s turgau s aikštėje (186, 46] žydai buvo atva ryti prie tvenkinio ir priver sti
ropoti į tvenkinį ir atgal. Kai kurie buvo leisgyviai. Kankintojai , atsisėdę ant
tų, kurie blogai ropojo , daužė j uos per galvas ir kitas kūno vieta s, paskui vėl
vertė ropoti. Tuos, kurie nepajėgė to daryti , ten pat ša udė.

Liud ytojas Bronius Laukys (127, 2 1- 221, būdamas ba žnyčioje išgirdęs,
kad t venk inyje prie vienu olyn o vokiečiai maudo žydus ir nuėjęs pažiūrėti :
Aš mačiau kaip keli žydai vyrai kapstėsi tvenkinyje , keli jau buvo leisgyviai
ant kranto . Ma n esant , vokiečiai privertė žydus išlipti į krantą ir atgal įšliauž
ti į tvenkinį. Tuos, kurie buvo be jėgų, čia pat iš automato nušaudavo . Mano
akyse vokiečiai nušovė 5 žmones tiesiog tvenkinyje . Du nušovė karininkas, o
du - tiesiu taikymu . Man ypač atsimenamas sušaudyma s tų dviejų. Juos pri vertė išlip ti iš tvenkinio , jie iššliaužė. Priėjo du vokiečių kareiviai , paėmė juos

už rankų ir pakėlė ant kojų, bet buvo maty ti, kad jie savo jėgomis nepajėgūs
s tovėti. Priėjo karininkas , išsiėmė pistoletą ir iš pradžių šovė tiesiai vienam į

Kretingoskapinių vartai

Kaip Kretingos kapinėse buvo žudomi žydai, papasakojo ir pats buvęs
poli cininkas Bekštys [28]. Pa imdavęs suimtuo sius vakare iš kalėjimo, ir jie
kapinėse turėdavę iškasti duobę. Paskui juos vėl grąžindavęs į ka lėjimą.
Po 2-3 va landų jie turėdavę vė l vykti į kapine s ir užkasti duobes su sušaudytai s ar užmuštais žydais. Bekštys, kaip pats prisipažino , da lyvavęs net
penkiose akcijose, tačiau nužudytųjų skaičius painiojo : 1941 m. liepą (diena
nenurodyta) l o valandą vakaro pirmą kartą šeši suimtieji iškasę duobę ir
vėliau, po 2-3 valandų, ją turėję užkasti su šešiais nužudytais žydais. Kitą dieną, apie 9 valandą vakaro, antrą kartą jau buvę nužudyta 15 žydų
ir suimtieji turėję vėl iškasti bei vėliau užkasti duobę. Trečią kartą buvusi
iškastajau trigubai dide snė duobė ir nužudyta 30 žydų (kitur - 40 ) [27]. Ketvirtą kartą - keturi (kitur 60) [27], o pe nktą ir paskutinį kartą - 10-15 žydžių.
Kapinėse žydės buvusios Smilgio ir Raštiki o užmu šinėjamos vėzdu, o kiti
policininkai tik padėję.
Žydų žudynės Kretingoje pri a tvenkinio . Kaip rodo archyviniai duomenys, žydai buvo žudomi du kartus prie Kretingos miesto tvenkinių: prie
Šv.Antano rūmų ir prie vienuolyno .
1945 m. balandžio 11 d. akte rašoma, kad prie tvenkinio (konkreti vieta
nenurodyta)sušaudyta apie 300-350 žmonių [57, 2; 186, 45]. Jau Rukšėnas,
šiuos duomenis sugretinęs su kitais duomenimi s, teigė, kad ga lima daryti
prielaidą, jog jie iš tiesų daugiau atspindi Kvecių mi škelyje ir žydų kapi nė
se palaidotų aukų skaiči us nei nužudytųjų pri e tvenkinių [186, 45 - 46].
Atkurti šiuos įvykius dabar sunkoka, tačia u atidžiai išnagrinėjus by las
ir liudytojų parodymus galima šiek tiek prisilie sti prie tų įvykių ir daryti

s,
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l

galvą,

o po to - į kitą. Ir iškart buvo išmesti į tvenkinį.
Kitas liud ytojas - Ignas Jablonskis - taip pat matė, kaip vokiečiai tyčio 
josi iš žydų prie tvenkinio šalia vienuolyno . Nušautuosius mėtė į duobę,
sk irtą ka lkėms (90 , 27- 28]. Jo supratimu , tai buvę lauko žandarmer ij os kareiviai, nes jie vilkėję pilkai žalsvas uniformas .
Tvenkinyje buvo nušauti penki žydai, o du žydai prie tv enkinio - iš už
nugaros , kai išlipo iš vandens ; iš viso septyni. Juos nušovė visą egzekuciją
ste bėjęs vokiečių karininka s. Nužudytųjų kūnai buvo sumesti į žvyrduobę
[38, 147- 148]. Liudytojo Boleslovo Sinečio teigimu, prie tvenkinio nužudytųjų kūnai palaidoti žydų kapinėse [201]. Liudytojas Šepetys teigė, kad
žyd us ir komunistus nuvarė prie vienuolymo ir ten sušaudė 300-350 žmonių
(57, 2]. Tai nesutampa su kitų liudytojų parodymais.
Antroji žydų žudyni ų vieta buvo prie tvenkinio ties šv. Antano rūmais.
Liudyt oja i Antana s Bacevi či us (86, 241 ir Antanas Dirmeitis [56; 86, 25- 26]
matė, kaip iš kalėj imo buvo išvesta apie 80 žydų, vien i sušaudyti prie tven kinio, kiti sugrąžinti į kameras. Pasirodo, kad kaliniai buvo nuve sti pri e
Akmenes ir liepta plaukti išilgai upės; kurie to nedarė, čia pat buvo sumu št i lazdomis. Vėliau liept a plaukti nuo kranto iki kranto, o tie , kurie nesuspė 
jo su v isais įbristi į upę, buv o nušauti čia pat ant kranto .
Rukšėnas, atlikęs Bacevičiau s liudijimo analizę [86, 24; 186, 46], mano ,
kad šios žudynės vyko 1941 m. liepos pirmojoje pusėje ir kad tai buvę ne
Kretingos, o iš kitų apskrities vietovių atvežti žydai. Iš jų buvę tyčiojamasi
tuo metu , kai Kretingo s žydai vyrai jau buvę išžudyti. Reikėtų sutikti su
Rukšėnu, kad šie 80 nelaimingųjų buvo surinkti kaip sovietiniai aktyvistai iš
įvairių apskritie s valsčių, tačiau žydus dažniausiai nužudydavo vietoje. Kodėl sovietiniu s aktyvistus žydus vežė į Kretingą, neaišku (greičiausiai tardyti).
Juozas Stelmoka s paliudijo ne tik apie savo dukters sovietinės aktyvistės
nužudymą Kretingoje , žydų kapinėse, bet ir išvardijo kitus sovietinius ak-

►
40

Aleksandras
VITKUS.
Cha,masBARG\IANASH O L O K A U

ST A S 2 [ M A l T l J O J E

tyvistus,atvežtusi Kretingą iš Gargždų, Veiviržėnų, Mosėdžio ir kitų valsčių
[86, 26- 27]. Nors Stelmokasir teigė, kad jie visi [jo išvardyti pažįstami. _ Aut.]
buvonužudytiKretingoje
, žydų kapinėse, tačiau negalima atmesti versijos,
kad kai kurieatvežtisovietiniaiaktyvistai buvo nušauti prie tvenkinio.
Kadiš kalėjimo buvo atvaryti sovietiniai aktyvistai, rodo ir dabar išlikęs
nesuniokotaspaminklassu užrašu:Lietuvosdarbo klasės draugams komunistamsStelmokaiteiTeresei
, gim. 1921m. Gargžduose
, Makščiui Edvardui,
gim. 1891m. Kavarske
, VainoraiJonui,gim. 1907m. Gargžduose,ir kitiems nužudytiemsvokiškųjų-lietuviškųjų nacionalistų 1941
-siais vokiečių okupacijos
metais.Atminkite!jie savepaaukojo, kad gyventų tėvynė laisva (E.Mieželaitis/.
Kapą juosusi grandinė pavogta,išlikę tik betoniniai stulpeliai, kadaise laikę grandinę.

Rukšėno pateiktuįvykių liudytojo Sinečio teigimu, prie tvenkinio
dytųjų kūnai
Darbėnų

nužu-

buvo laidojamižydų kapinėse [86, 46].

žydai Kretingoje.Knygoje Hitleriniai žudikai Kretingoje [86) ir

Ruzgailienės rankraštyje [189] yra Darbėnų gyventojų Miežtinio, šatelienės, Gedgaudienės liudijimai, kaip Darbėnų žydai buvo nuvaryt i į Kretingą. šatelienė liudijo: Kadamus nuvarė į Kretingą, visussusodinoprie žydų
kapinių. Čia musnufotografavo
, buvometoj vietoj apie 2 valandas,o po to
mus pėsčius išsiuntė atgal į Darbėnų miestelį. 1941metų birželio 29 dieną
atvykomeį Darbėnus, kur išbuvomeDarbėnų miesteliopakraštyjepo atviru
dangumivisą parą. Dviparasnebuvomegavę jokio maisto [86, 37).
Šisliudijimasir davė pagrindą teigti, kad Kretingoj e, žydų kapinėse, buvo šaudomi žydaiiš Darbėnų, nors tai ir ne visai atitinka tiesą.
Mosėdžio žydai Kretingoje.1941 m. liepos 11-18

d. Kretingosžydų kapi·

nėse buvo sušaudytigalbūt 125 žydai iš Mosėdžio [147), nors Jakys prisimi·
nė, davęs įsakymą sušaudytitik 40-50 žydų būrelį iš Mosėdžio (žr. Mosėdžio
valsčius).

Skuodožydai Kretingoje.Viena iš versijų, kad Skuodo žydai buvo žu·
domi ir Kretingoje,yra ta, kad iš Skuodo buvo numatyta žydes perkelti
į Kretingą, tačiau Jakyspasiuntė jas į Dimitravą, nes Kretingoje nebu vę
tinkamų patalpų [198; 216). štai kodėl atsiradoJEWnuoroda, kad, kai vyrai
buvonužudyti1941m. liepospabaigoje, moterysir vaikaiiš Skuodonuvaryti
į Kretingą ir sušaudyti[118].
Gedgaudienė teigia, kad Kvecių miškelyje nužudyti žydai, atvaryti iš
Skuodo[76]. Tačiau kuo remtasi,nepateikta.Tokspat nepagrįstas teiginys
yra ir istorikoJuliausKanarskoknygoje Kretinga.Praeitiesskraistę praskleidus[107,221).
Skuodobylostyrimasrodo,kad Skuodomoterys ir vaikai buvo nuvaryti
ne į Kretingą, o į Darbėnus ir ten sušaudyti[136; 143; 144).
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Žydų žudynių vykdytojai. Kretingos apskritis nuo kitų Lietuvosapskri·
č ių

(pvz., Vilniaus,Kauno, Kėdainių) skyrė si tuo, kad žydamsir kitiems asmenims šaudyti nebuvo naudojamas l ietuvių savisaugosbatalionas,čia nebuvo ir didžiųjų getų kaip Kaune, Vilniuje, Šiauliuose.
Kaip teigia Rukšėnas, didžiausiaatsakomybė už žydų bendruomenės
sunaikinimą tenka gestapo Ti lžės operatyviniam būriui bei Telšių apy·
gardos Kretingos rajono l ietuvių saugumo ir kriminalinės policijo s pa·
reigūnams, nes šios abi įstaigos organizavožydų ir kitų asmenų žudynes
[186, 46- 47).
Rukšėnas mano, kad iš aukų tyčiojosi ir jas šaudė žalsvauniforma vilkin·
tys pareigūnai, t. y. vokiečių žandarmerija. Neatmetama,kad galėjo būti
vokiečių saugumo policijos ir SDpareigūnų, kurie elgėsi ypač žiauriai. Til·
žės operatyvinio būrio „darbų kronikoj e" yra liudytojų parodymų: Moterys
buvo išrengtos nuogai ir žvėriškai sumuštos. Siaubo apimtoms motinoms
plėšė iš rankų vaikusir nudurtus mėtė į bendrą kapą kaip skarmalų pundelius. Kiti vaikai, motinoms matant, buvo prigirdyti kūdroje. Budeliai gėrėjosi
klaikiais,širdį veriančiais, pasibaisėjusių motinų šauksmais.Daugelis moterų
buvodaužomosmetaliniaisstrypais.Bet, užpilant bendrą kapą, kai kuriosdar

judėjo [224).

Bendraituriu pažymėti, kadįsakymus nužudyti duodavotik Jakys. Tokiems
nusmerktiesiemsbuvo sudaromisąrašai, kuriuosJakyspristatydavo gestapo
pareigūnams, ir Jakysman sakė, kadjis turėdavo nusmerktuos
i us likviduoti
gestapo sankciją [38, 300).
Pirmą kartą Rukšėnas pateikė t iesiogiai ir netiesiogiai žydų žudynėse
dalyvavusiųjų skaičių [186, 46-47]. Netiesioginiaisžydų žudynių dalyviais
laikytini tie, kurių tarnyboms nacių režimasprimetė uždavinius, susij usius
su žydų ir kitų asmenų persekiojimu.731 asmuo yra susijęs su netiesiogi·
niu ir tiesioginiu dalyvavimu žydų ir kitų asmenų persekiojimeir žudyme;
konkrečius veiksmus atliko 242 asmenys(tiekvardų ir pavardži ų yra iš likę istoriniuosešaltiniuose). Išjų tiesiogiai dalyvavo žydų naikinimo operacijose,
t. y. žudė, 79 asmenys.Kretingosmieste ir valsčiuje prie žydų ir kitų asmenų žūties netiesiogiai prisidėjo 25 asmenys.Iš jų 11 dalyvavo ir tiesiogiai,
t. y. šaudė.
Apie žudynių dalyvius daugiausia žinome iš Bekščio 1944 m. lapkričio
21 d. tardymo protokolų [26). Jis išvardijo 11 asmenų, dalyvavusių žydų
žudynėse: Vincas Smilgys, saugumo viršininko trečiasis pavaduotojas; Jonas Jakys (PranasJakys),saugumo viršininkas;Gabrielius Bražinskas,saugumo viršininko antrasis pavaduotojas;Antanas Bražinskas(brolis); Jonas
Juozupavičius (Juozapavičius), siuvėjas; AntanasGedvilas,Kretingos depo
darbininkas; Rozma,geležinkelio konduktorius; Jonaitis,smulkus prekybininkas; Pavlikas, vežėjas; Gudmonas,kami nkrėtys; Raštikis, geležinkelio
krovėjas; SilvestrasKontautas, Kretingos kalėjimo viršininkas [26, 43]. Kai
kuriuos žudynių epizodus Bekštyspatikslino: 1942 m. (turėtų būti 1941 m.)
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liepą buvo sušaudyta apie 100 moterų ir vaikų; organizuotai sušaudytos
apie 80 moterų, kiti (moterysir vaikai)užmušti vėzdu; Juozapavičius šūviais
pribaiginėjo dar gyvas moteris duobėje [26, 44].Taip pat buvo žudomi žydai ir Kretingos kapinėse, Palangos-Darbėnų kelyje miške ir Vėžaičiuose
[26,43-44].Beje,Bekščio pateikti skaičiai apie nužudytuosius prasilenkia su
logika: Jakio nurodymu buvę nužudyta apie 2000(!) vyrų, moterų ir vaikų
nuo trejų iki 13metų [26, 43].
Nužudytųjų skaičius.
nusių vyrų Kvecių

Kiek sušaudyta žydžių su vaikais ir pagyve miškelyje? Knygoje Hitleriniai žudikai Kretingoje [57,

2; 86,9; 164, 13] yra Kretingos komisijos 1945m. balandžio l l d. aktas apie
nužudytus žydus: Kretingosapskritieskomisija hitlerinių okupantų ir jų pagalbininkų nusikaltimamsnustaty ti ir ištirti baigė darbą 7945metų balandžio
11 dieną ir surašė atitinkamą aktą apie hitlerininkų ir buržuazinių nacionalistų įvykdytus žiaurumus,masinį žmonių naikinimą. Komisijosbuvo atkasti,
dalyvaujant ekspertams,masinių žudynių kapai ir apskaičiuota, kiek kuriame kapežmonių buvo nužudytair kaip nužudyta.Apklausta daug liudytojų,
remtasi pa čių žudikų parodymaisir rasti du masiniai kapai: vienas žydų kapinėse Kretingoje su 356palaikais; kitas - Kvecių giraitėje, kelio KretingaPalangadeši nėje, su 700vyrų, moterų ir va ikų palaikų. Kretingos komisijos
l 945m. balandžio l l d. akto duomenimis, čia nužudyta apie 800 lietuvių,
rusų ir žydų tautybės žmonių, maždaug 300 moterų ir 500vyrų.
Kai kurių akte paminėtų liudytojų parodymai neatitinka tiesos, pavyzdžiui, Boleslovas Šepetyssakė, kad 1941m. birželio 25 d. (data netiksli,žudynės vyko ne vieną dieną) 300 moterų ir 500vyrų [57, 2] rusų, lietuvių ir žydų
nužudyti miške,vadinamojoje Giraitėje (Kvecių miške).
Remdamasis liudytojais bei Kretingos komisijos 1945 m. balandžio
l 1 d. akto duomenimis, Rukšėnas daro prielaidą, kad apie 700-800 žmo nių Kvecių miškelyje sušaudyta per daugiau nei 1o operacijų [186, 4l J. Tuo
neabejojame, nors detaliai atkurti kiekvienos neįmanoma dėl duomenų
stokos [186, 45].
Byloseesančiais dokumentais bei liudytojų parodymais galima patvi rtinti šiuos ž ud ynių Kvecių miškelyje faktus:
l. 1941m. birželio 25 d. - 214vyrų ir 1 moteris.
2. 1941m. birželio 29 d. - 78vyrai;
3.Vėliau dar 20 moterų ir vaikų;
4. 120moterų.
Iš viso 432-433asmenys.
Aišku, kad nužudyta tiek, kiek buvo suimta, t. y. 560 moterų, vaikų ir
pagyvenusių vyrų. Vienas buvęs Palangosbaltaraištis Ant anas Kabalinas
teigė, kad iš Kretingos į stovyklą prie Valteriškių kaimo (Palangos valsčius)
žudynių išvakarėse buvę atvežta apie 100žydų taut ybės merginų [105].
Taigigete sušaudyta 460žydžių su vaikais ir pagyvenusiaisvyrais.
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Tai neatitink a akte pateiktų duomenų, taip pat vyrų bei moterų santykio. Akte pateikti duomenys akivaizdžiai neteisingi. Dauguma vyrų (214
asmenų) sušaudyti jau 1941 m. birželio 25d., o pagyvenusiųjų negalėjo būti
300iš 560ar 460suimtųjų. Klaidaar nesutapimas?

Kiek sušaudyta Kretingos žydų kapinėse? Kretingos žydų kapinėse
vyko tik epizodi niai, o ne masiniaižydų žudymai.
Rukšėnas daro išvadą, kad Kretingos žydų kapinėse nužudyta apie 230
asmenų, o pridėjus dar septynis žydus, nužudytus prie tvenkinio, galėtų
būti 237 [186,45].
Mūsų skaičiavimais, Kretingos žydų kapinėse nužudyta: l) apie 40 sovietinių aktyvistų; 2) 80 žydų iš kalėjimo: dalis prie tvenkinio, kiti - vėliau.
Visi palaidoti Kretingos žydų kapinėse; 3) 40- 50 iš Mosėdžio, bet greičiau
siai tai irgi dalis sovietinių aktyvistų; 4) l 94l m. liepos 11-18d. - 120žydžių;
5) rugpjūčio vidu ryje dar 20 moterų su vaikaisir l 5 vyrų. Taigi čia yra bendras kapas 315-325 sovietinių aktyvistų ir holokausto aukų, bet ne daugiau. Kretingos komisijos 1945m. balandžio 11 d. akte [57, 2; 86,9; l 64, 13]
rašoma, kad ekshumacijos metu žydų kapinėse Kretingoj e rasti 356žmonių palaikai. Tai arti tiesos.
Kiek iš viso sušaudyta žydų Kretingoje? Kaip jau išsiaiškinomeremdamiesi Rukšėn u, l 941 m. Kretingoje gyveno 1000žydų (į šį skaičių įtraukti ir pabėgėliai iš Klaipėdos) [186,30].Vadinasi,iš viso Kretingoje, dviejose žudynių
vietose, galėjo būti nužudyta apie 900asmenų.
Kretingos komisijos 1945m. balandžio 11d. akto duomenysvėl iau pateko į visus leidinius.MtL rašoma,kad Kvecių miškelyje 1941m. birželį-liepą
sušaudyta apie 700vyrų ir moterų, o Kretingos žydų kapinėse 1941 m. rugpjūtį 356 asmenys [148,396].Taigi iš viso nužudyta 1056asmenys,t. y. tiek
žydų, kiek ir turėjo gyventi Kretingoj e.
Tačiau knygoje Hitleriniai žudikai KretingojeKretingos apskrities komisijos pirmininko sudarytoje lentelėje apie sušaudytuosiusKretingos apskrityje nurodyt i absurdiški skaičiai: Kretingoje sušaudyta 4000 asmenų
[86, 1OJ. Iš karto galima teigti, kad čia painiava. Šisskaičius iš dalies turėtų
apimti ir Kretingos apskrityje nužudytus karo belaisvius(Kretingos apskrityje buvo dvi belaisvių stovyklos),tačiau patys šios knygos sudarytojai teigia:
Į pateiktus duomenisapie nužudytuosiusKretingosapskrityjeneįeina sušaudyti ir mirę nuo bado Tarybinės Armijosbelaisviai[186,101.Šisska ičius pateko į visas sovietų laikais leistasknygas,enciklopedijas,jį paėmė ir Bronius
Kviklys su prierašu: tmonės pradėjo nerimti, nesjautė, kad po žydų turėjo
ateiti eilė ir lietuviams (126,255].
Nejaugi vokiečiai šaudė ne tik žydus,bet ir visusKretingos gyventojus?
Arūnas Bubnys irgi abejoja 4000nužudytųjų: Manyčiau, kad šisskaičius
yra smarkiai padidintas. Kažin ar nacizmo aukų skaičius Kretingos mieste
(įskaitant vist/ tautybit/ žmones) galėjo viršyti 1000žmonių [40, 47; 42,50].
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Nepagrįsti
ir Kretin gos isto riko Juliaus Kanarsko patei·kt · d
.
•
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.
1 uomenys,
kad _Kret,_ngos zydų kap~~~se 1r Kvecių miškelyje nužudyti 1056 Kreti ngos zyda1 [107, 220- 221), 1s JŲ vien Kvecių miškelyje - 700 žmonių r2 141.Ši
klaida vėliau str aipsniuose nu o lat kart oja si [31).
HLA p ateikta s labai sum ažint as Kvecių miškelyje nužudytų žydų skaičius - 180- 2 14, t. y. įvykusios t ik vienerios žyd ų vyrų žudynės [89, 88). Vien

tai, kad Mosėdžio žydų Kreting os žydų kapinėse nužudyt a t ik 40-50 (o ne
130- 150), rod o, kad skaičius 356 yra nepagrįstas, tačiau kito netur ime.
Rukšėnas t eigia, kad Kreting os žydų kapinėse iš viso palaidoti ga lbūt 237

Kretingo s žydai [186, 48).

Kret ingos žydų kapinėse ir Kvecių miškelyje sušaudytųjų skaičius. Ne vi sai s liudyt ojai s gal ima pasikliauti. štai Alfon sa Paku tins kienė

[165, 161, pati pal eista iš Kvecių mi škelio , teigė, kad jų buvo 5-6 sunkve -

žimiais atvežtų net 400 žmonių. Tiek sunkvežimi uose būtų netilpę, nes
važiavo ir vokiečių kareiviai.
Rukšėna s, remdama sis Jablon skio parodyma is, daro i švadą, kad buvo
suimta apie 340 vyrų, tai irgi rei kėtų vertint i atsargiai - t ikriausiai kartu su
pagyvenusia is vyrais [187). Taigi Kretingo s komisijos 1945 m. balandžio
11 d. akt e ir turėjo būti nurodyta , kad Kvecių miškelyje rasti 300 vyrų ir 500
palaikai , o ne atvirkščiai.
Apibendrindamas pateiktus duomeni s, Rukšėnas daro išvadą: Kvecių
miškelyj e sušaudyta 560 žydų ir 43 „ sovietiniai aktyvistai~ o Kretingos žydų
kapinėse - 237 žyda i ir 21„ sovietin is aktyvistas" [186, 48).
Mūsų surinkta medžiaga rodo , kad Kvecių miškelyje sušaudyta apie 450,
o Kretingos žydų kapinėse - 315- 325 žmonės. Tai sudarytų 800-900 žydų.
Tad dar kartą įsitikinome, kad sovietų laikais sudarytų komisijų aktu s reimoterų

kėtų vertinti labai atsargiai.

Paminklai. Kretingo s žydų kapinės yra Mėguvos gatvėje, kur ir yra bendras sovietų aktyvistų ir holokau sto aukų paminkla s.Vienas Džanerio stulpas rodo 500 metrų iki sušaudymo vieto s, kitas - 200 metrų iki pamink lo,
tačiau rast i žudynių vietą vis vien yra nelengva, nes reikia praeiti visas
kapines iki pat jų kampo . Be to, yra paminkla s su užrašu: Sioje teritor ijoje
1941m. nužudyti 125 žydų [žydai. - Aut.l iš Mosėdžio.
Kvecių miškeli s yra kairėje naujojo Kretingos- Palangos kelio pusėje,
apie 2 kilometrai už mie sto yra ženk las ,,!ydų genocido vieta". Sustoju s

nu rody toj e vietoje , už 20 metrų nuo kelio ir yra paminkla s.
Paminklini s akmuo holokausto aukom s pastatyta s vidury mi škelio ir
nu o kelio nematomas . O tikrosio s žydų šaudymo vietos, V. Gendvilo (jo
senelis iš tėvo pusės buvo sušaudytas Kvecių miškelyj e kartu su žydais) žinio m is, būdavo kalvos ar priekalnės: Todėl nesq abejonių, kad šaudyta buvo
abipu s Tenžės šlaitų, kuriuo s pakoregavo tiesiamas naujasis Palangos-
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Siaulių kelias [213]. Ant paminklo užrašas, paimtas iš Mt L: Sioje vietoje
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Kulių va lsčius

1941 m. nužudyta 700žydų [148,396) .
Kvecių miškelio pakraštyje, ant dešiniojo Tenžės šlaito, iškilo 5 metrų

Broniaus Kvikli o knyg oje Mūsų Lietuva (126, 342] Kulių miestelis priskirtas

aukščio medinis Rūpintojėlis - žynys, išdr ožtas garsaus Platelių tautodaili -

Kretingos apskričiai, nes 1919-1947 m. adminis traciniu-te ritorin iu pavaldumu Kulių va lsčius priklausė šiai apskričiai. Kulių žydai buvo nužudyt i už

ninko Antano Vaškio [213]. Nuo šiol ji s pakeleiviam s primins , jog šioje vi etoje pirmo siomis karo dienomi s buvo nukank inti nekalti žmonės.

Didžiausia atsakomybė už Kretingos žydų bendruomenės sunaikinimą
tenka Tilžės ope ratyviniam būriui bei Telšių apygardos Kretingos rajono

6 kilometrų nuo Kulių Plungės lin k, prie Vieštovėnų miško, Aukos kalne,
todėl šio mie stelio žydų žūtis aprašyta prie Telšių apskrities (žr. Kuliai. Vieštovėnų kaimas. Nausodžiose ni ū nija).

Mosėdžio valsčius

lietuvių saugumo ir kriminalinės policijos pareigūnams, nes šio s abi insti -

tucijo s organ izavo žydų ir kitų asmenų žudy nes.

Mosėdis (žyd. Mosiacf) yra 2emaitijos šiaurės vakaruose pr ie Bartuvo s

1941 m. birželio 25 d. Kvecių miškelyje nužudyta 2 14 (215) Kretingos gyventojų, iš kurių apie 180 žydai, kiti - lietuvia i komunistai.

Salantų.

Naciai, apkal tinę žydus sinagogos padegimu , 1941 m . birželio 29 d. Kve-

valsčiaus

cent ras -

turėjo savivaldybę,

mokyk-

lą, paštą, va lstybinės vie šosios bibl iotekos skyrių su skaityk la, sveikatos

1941 m. liepos pirmosiomis dienomi s Kretingos žydų kapinėse sušaudyti Kretingos kalėjime kalėję 40 sovietinių aktyvistų.
1941 liepą iš kalėjimo išvesta apie 80 žydų, vien i sušaudyti prie tvenkinio, kiti - sug rąžinti į kameras, tačiau vėliau irgi sušaudyti.

ir vet erinarijos punktus , vaistinę, kooperatyvą, malūną, smulkaus kred ito draug iją, elekt rinę, keliolika kra utuvių ir amatų d i rbtuvių (126, 307].
193 1 m. mieste lis plėtojo devyn ias verslo krypt is, kuriose vyravo žydai
[162). Mosėdžio žyda i gyveno mieste lio centre, Vytauto ir Kęstučio gat vėse (55, 3).
Vietos jaunuoli ai, pasimokę ūkiuose (Achšara), išvykdavo į Palestiną (Erec
lsraef).Tarp gimus iųjų Mosėdyje ir išvykusiųjų į Izraelį pam i nėtini Arijus Estermanas (1869 - 1944), išrinktas į Tel Avivo miesto tarybą; profesorius M ošė

iš Mosėdžio .
Iš Kretingos į stovyklą prie Valteriški ų kaimo (Palangos valsčius) žudynių
išvakarėse nuvežta apie 100 žydžių merginų.

1941 m. rugpjūčio ir rugsėjo san dūroje sušaudyta 120 žydžių ir vaikų.
Kretingos žydų kapinėse rasti 356 nužudytųjų palaikai.

Kartenos valsčius
Kartena (žyd.Kortčin) yra Minijos slėnyje, už 15 kilometrų į š iaurės rytus nuo
Kretingos. 1923 m. miestelyje gyveno 620 gyventojų [126,336), iš jų 35 žydai [109). 1940 m. - jau apie 1ooo gyventojų [126, 336]. Kaip rašo JEW[109),
1941 m. Kartenos žydus ištiko toks pat likimas kaip ir aplinkinius žydus. Visi
jie buvo nužudyti 1941 m. rudenį.
Broniaus Kviklio Mūsų Lietuva [126,336) rašo, kad 1941 m. naciai likvidavo Kartenos žydų bendruomenę. Nei Mtl [148], nei Josifo Levinsono
Skausmoknyga [130) nenurodo , kur žuvo Kartenos žydų bendruomenė.
Tiesa, knygoje Hitleriniai žudikai Kretingoje [86, 10] rašoma, kad Kartenos
miestelyje sušaudyti 28 asmenys.Tačiau neaišku, ar pačioje Kartenoje , ar
kitoje vietovėje.

l

Tarpukariu mi estel is -

cių miškelyje sušaudė 63, o po kelių dienų dar 15 žydų.

1941 m. rugpjūčio viduryje Kvecių miškelyje sušaudyta 20 moterų ir vaikų.
1941 m. liepos 11- 18 d. Kretingos žydų kapinėse sušaudyta 40-50 žydų

m

upės, apie 11 kilometrų į pietus nuo Skuodo ir 11 kilometrų į šiaurę nuo

Cvi Segalis (1878- 1970), vėl i au tapęs Hebrajų universiteto Jeruzalėje pro fesoriumi ; išleido daug knygų Biblijos temomis ir sudarė he brajų-anglų
kalbų žodyną [162]. Paskutini s bendruomenės rabinas Mejer is Zivas buvo
nužudyta s kartu su mieste lio žydais.
Mosėdžio gyventojų skaiči us, kaip teigia Vidmantas Daukšas, mažai kito [55, 3). 1927 m. čia gyveno apie 30 žydų šeimų. Iki 1941 m. šis skaiči us keitėsi nedaug. 1938 m. miestelyje gyveno 900 gyventojų [162], 1939 m. -a pie
800 [126, 3071 žydų, 1940 m. - 130-150 žydų [162].
1940 m., Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, Mosėdyje, kaip ir visuo se
Lietuvos miesteliuose , sionistų orga nizacijos buvo išformuotos , parduotu vės naciona lizuotos , žydų šviet imo įstaigos uždarytos.
Žydų žudynės. Prasidėj us Sovietų Sąjungos ir Vokiet ijo s karui, jau kitą
dieną vokiečių ka riuomenė įžengė į miestelį. Kai kuriems žydų jaunuo -

liams pasisekė pasitr aukti į SSRSgi lumą. Dar prieš ateinant vokiečiams,
ant žydų namų buvo nupie št i juodi kryžiaus ženklai [162]. Kaip rašo
Dauk šas: Mosėdiškiai pačių vokiečių nematė - visą juodą darbą atliko lie-

tuviai [55, 7].
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1941 m. liepos 24 d. žydam s bu vo įsakyta atvykti

i sinagogą, kur i ja u bu -

vo apsupta baltaraiščių (162]. Daukšas rašo : Prie durų stovėjo ginkluoti sargy-

biniai. tmonės girdėjo iš šulės [sinagogos. - Aut.] sklindančias aimana s, verksmą, vaikų klyksmą. Kiek galėdami [mosėdiškiai. - Aut.] stengėsi nunešti jie ms
maisto. Jį padėdavo prie šulės durų, nessargybiniai į vidų neįleisdavo [55, 7].
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Gali būti, kad Mosėdžio moterys ir vai kai iš Skuod o buvo nuvaryti į Darbėn us ir nužud yti.

3. Ar Mosėdžio žydai žudyti Kretingoje? Valstyb inio Vilniaus Gaono
žyd ų mu zieja us pareng tose masin i ų žudynių vietų nu orodose rašoma,

kad Kretin g oj e, 2emaičių gatvėje, senosiose žydų ka pinėse, nužudyt i

JEW [162] aprašytas gana žiauru s elge sys su žydais, ko nebuvo kituo se

Kretin g os ir Mosėdžio gyve ntojai (Kultūros paveldo registro vertybės numeris

Lietuvos miesteliuo se, ku r žydai irgi buvo kalinami : bu vo plėšiamos barz -

IV374, Kapinės} 1150]. Ievos Malukienės, Agnės Rimkevičiūtės ir Ritos šat-

do s, moter ys prievartauja mo s; seni žydai priversti dalyvauti tarpusavi o
lenktynėse, nors vokiečių miestelyje ir nebuvo. Apie dvi savaites žydai bu -

rova itės parengt am e tekste „ ly dai Lietu voj e, Kretin ga" rašom a, kad nuo
liepos 11 d. iki 18 d. Kretingos žydų kapinėse buvo sušaudyti apie 125 žydai
iš Mosėdžio (147].

vo laikomi antisanitarinėmis sąlygomis: negavo nei maisto, nei vandens .

JEW pate ikti teig inai neat it inka tikrovės [162]: 1941 m. liepos pradžioje

Žydų žudynių chronolog ija. Mosėdžio žydai buvo nužudyti ne Mosėdy
je, todėl ir žinios ap ie juos skurdokos (162]. Tačiau, kaip rašo JEW, nei vieno
žydo Mosėdyje neliko .
Daukšas straipsnyj e „Pradingęs Mosėdžio žydų pasaul is" (55, 7] taip

žydai, vie ni pėsčiom is, kiti vežimais, buvę perkel ti i Skuodą. Čia vy rai nužudyti , o mo t erys suvaryt os į sinagog ą; jos p rivalėj usios šluoti gatves, dirbt i
plytinėje. Po sava itės ar vėliau, t. y. 1941 m. liepos pabaigoj e, buvusios nuvarytos į Kretingą ir žydų kapinėse sušaudytos . Iš ti kr ųjų moterys ir vaikai

aprašo Mosėdžio žydų likimą: Mosėdiškiai su siaubu žiūrėjo į eilę prie šulės

iš Skuodo nuvaryti į Darbėnus.

išsirikiavusių vežimų, į kuriuosvarė ir sodinožmones. Klyksmasir

aimanos aidėjo visame miestelyje.Iš tolo į šią egzekuciją žiūrėjo žmonės, daugiausia su
ašaromis palydėdami į paskutinę kelionę. Ant žydų trobų liko užbrėžti juodi
kryžiai, tarsi užbraukdamiMosėdžio žydų istoriją. Per Gaubių kalnus žydai
buvo vežami į Skuodą, kur perskirstyti. Vienisušaudyti Skuode, kiti išvaryti į

2inių apie Mosėdžio žydų žud ynes Kreting oj e yra Kretingos apskrities
saugumo polici j o s viršininku i Pranui Jakiui gestapo iškeltoj e baudžiamojo j e byloje d ėl s aviškių - buržuazinių nacionalistų - persekiojimo ir žudy-

Darbėnus.

Kretingoje , t ik 40-50 „žydų būrelį": Pamenu, kad 1941 metų vasarą buvo at-

Josifas Levinsonas Skausmoknygoje[130, 29] nurodo tris žudynių vietas :
Skuode, prie buvusių šaulių sąjungos namų; Kretingos žydų kapi nėse bei
Darbėnuose (vieta nenustatyta}.

varytas iš Mosėdžio apie 40- 50 žydų būrelis. Aš įsakiau pas tuosžyduspadaryti kratą ir atimti vertingesniusdaiktus.Padarius kratą, man buvo pateikta
pinigų, pataisau: ne man, bet mano akivaizdoje buvo sudėta į čemodaną pinigų, auksinių daiktų, muilo gabalų ir kitų daiktų, kuriuosaš įsakiau perduoti
policijos vadui Petrauskui. Kur policij os vadas tuosdaiktussu čemodanu padėjo, nežinau (91, 272].

JEWrašo, kad 1941 m. liepos 24 d. žydai pirmiausia buvo uždaryti sinagogoje, o vėliau perkelti į Skuodą [162].

Dabar pats laikas atsakyti į kelis klausimus:
l. Kad a ir kur nužudyti Skuodo žyd ai v yrai. Skuodo žydų žudynės
detaliai aprašytos skyriuje .Skuodo valsčius". Pirmasis masinis šaudymas
vyko 1941 m. birželio 29 d. gimnazijos sporto aikštėje. Sušaudyt iej i buvo
užkasti dviejose duobėse - kiekvienoje po 200; beje, Mosėdžio vyrai nega lėjo būti sušaudyti gimnazijos sporto aikštėje prie šaulių sąjungos namų,

nes jų tuomet Skuode dar nebuvo .
Įvertinę bylos medžiagą nustatėme, kad žydų žudynės Kulų l kaime

mo suvedant asmenines sąskaita s [40, 91, 118]. 1943 m. vasario 11 d. tardymo protoko lo įra še yra Jakio parodyma i apie Mosėdžio žydų suša udym ą

JEW [162], Arūnas Bub nys [162; 40, 49] bei užrašas ant pam inklo Kretin -

gos žydų kapinėse taip pat rodo, kad Mosėdžio žydai šaudyt i ir Kreting oj e.
Iš kur būtų atsiradęs 40- 50 žydų„ bū rel is" Kretingoje , j ei visi žydai (apie 130150) iš Mosėdžio būtų buvę nuvaryti į Skuodą ir sušaudyti? 2in ant vokiečių
taktiką, tenka daryti priela idą, kad iš Mosėdžio sinagogo s (geto), o gal iš

Skuodo, buvo atr inkti jauni žydai (apie 40- 50), atvežti į Kretingą ir sušaudy ti. Jie galėjo t ilpti

i vieną ar du sunkvežim ius.

vyko 1941 m. liepos 5- 6, 14 ir 16- 17 dienomis . Kulų l kaimo žvyrduobėse

Mal ukienės, Ri mkevičiūtės ir šatrovaitės te iginy s, kad 125 Mosėdžio žy-

sušaudyta apie 800 žydų vyrų. Gali būti, kad Mosėdžio vyrai galėjo būti

dai sušaudyti liepos 11- 18 d ., neat it inka tiesos (147]. Sutikus, kad Mosėdyje

sušaudyti Kulų l kaime, nes tuo metu Mosėdžio žydai jau galėjo būti atgabenti į Skuodą.

gyveno 130- 1so žydų ir kad visi Mosėdžio žydai sušaudyti Kretingoj e, taigi

2. Kada ir kur nužudytos moterys. 1941m . liepos pabaigoje (tiksliau būtų

Skuode nebe liko ko šaudyti. Tačiau JEW(162] rašo, kad žydai buvo varomi

i Skuodą ir kai kurie

ten sušaudyti, kiti - Kretingoje. Tiesa, Skuod o byloje

1941m. liepos 16-17 d.} sušaudžius vyrus, Skuode sinagogoje liko dar apie

apie žydų žudyne s nėra l iudytojų pasakojimo apie Mosėdžio žydus, ta-

500 moterų ir vaikų. Tikriausiai tarp jų buvo ir Mosėdžio moterys be i vaikai.
Iš sinagogos jie pėsčiomis išvaryti i Dimitravo stovyklą (41 km nuo Skuodo}.

čiau, matyt , ta rdytojams neki lo mi nties paklausti apie žydus, atga bent us

iš kitų vietų [136; 143; 144].
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Paminklai. Skuode yra keli paminklai žudynių vietose, o Mosėdžio žydams turėtų būti priskirtas paminkla s Kulų l kaime ir antrasis paminkla s _
Dimitrave, prie Alkos kalno.
Mosėdyje neišlika nei vieno čia gyvenusio žydo. Kaip teigia JEW, keliems
žydams pasisekė pasitraukti

i Sovietų Sąjungą ir dar

keli pateko į Kauno

getą [162] (kai kuriems pavyko išgyventi). Viena iš išlikusiųjų yra Mosėdžio žy-

S1

KRETINGOS

APSKRITIS

Palangos

va l st,us

kai s u g rąži nti i Palangą; iš čia j ie perdu oti tėva m s. 429 vaikai buvo dingę,
spėta, kad išvežti į Sovietų Sąju ngą. Po karo ši hipotezė pasitvi rtin o.

Apie šimto va ikų likimą pirmosiomis karo dien om is papasakojo Marija
Bagdonienė, dirbusi „Valgio " trestui priklausančiame pi eno bare padavė

ja, per atostogas gavus i kel ialapį į Palangą: Birželio27-ąją paryčiui [birželio

Kaip ir kituose Lietuvos miestuose ir miesteliuose , Palangoje žydų buvo

22-ąją. - Aut.lprasidėjo Palangojesprogimai [ ...] Pasiekusiosautobusų stotį,
galvojo[me] grįžti į Kauną. Čia sutikome vaikų būrį iš pionierių stovyklos. Jų
buvo apie šimtą, gal truputį daugiau. Ir keletą vadovų, mokytojų. Mes prisijungėmė prie jų, ėmėm globoti vaikus. Nutarėme trauktis pajūriu Latvijos
link. Kelionė buvo sunki[ ...J netoli Darbėnų patekomeį pelkes[...J Paprašėme
nakvynės (paseigulį), nesjėgos buvo visiškaiišsekusios. [ ...] Anksti rytą pažadino motociklų motorų gausmas.Jie [vokiečiai . - Aut.lįsakė grįžti į Darbėnus.

didelių ir smulkių krautuvininkų, mėsininkų, kurie prekiaudavo

Pasiekėme Darbėnus. Bagdonienė, matyt , apsiriko, iš tikrųjų grįžo į Palangą.

šviežias ir rūkytas menkes, plekšnes, ungurius , strimėles. Iš žydų amatinin kų Palangoje vertėtų pirmiausia paminėti gintaro apdorojimo verslą, nes

Vokiečių kareiviai suvarė mus į vilas. Ryte vokiečiai suskirstė juos [vaikus. Aut.] pagal tautybes, vienus nuvedė į autobusų stotį, kitiems įsakė pasilikti,
trečius nuvarė kitur. Po dviejų dienų mačiau žydų vaikus,šluojančius gatves,
o prie jų lyg prikabinti stypsojoprižiūrėtojai (23 ].

daitė -

Berkio duktė Esterkė (mosėdiškiai ją vadindavo Barkale) [14] .

Palangos

valsčius

košerine
(tinkamavartoti pagal žydų įstatymą) mėsa, žuvininkų, kurie pardavinėdavo

tuo užsiiminėjo vien žydai. Tarp Palangos žydų buvo taip pat nemažai gabių statybininkų, jų pastatytos daugelis tebestovinčių vilų.
Tarpukariu Palangoje gyveno apie šimtą žydų šeimų [33]. Čia veikė heb rajų

pradžios mokykla, religinė mokykla - chederis, didžioji ir mažoji si-

nagoga.
1941 m. birželio 22 d. - nacių Vokietijos ir SSRS
karo pradžia. Jau ketvirtą valandą ryto užpulta vaikų (pionierių) stovykla Palangoje. Vieni šaltiniai

teigia, kad tai buvo aviacijos antpuolis, kiti , - kad artilerijos apšaudymas.
Po karo pasirodžiusioje spaudoje, net MtL [148,396] rašoma, kad Palan-

Kas vyko Palangoje su žydais, prisiminė gyvas šių įvykių liud ytojas, dabar Izraelyje, Chaifoje , gyvenantis Judel is Beilesas, kuris, būdamas keturio liko s metų, Antrąjį pasaulinį karą pasitiko Palangoj e, pionierių stovyk loje.
Lietuvoje yra paskelbti jo prisiminimai dv iejuose straipsniuose ; straipsnis
„Kodėl nutilo Faivelio akordeonas , arba kaip buvo sunaikin ti Palangos
žydai " [113] yra tikroviškesnis nei vėlesnis straipsnis „Kraupi karo pradžia
Palangoje - iš gyvo liud ininko prisiminimų" (200]. Norėdam i atkurti tikroviškesnę Palangos žydų sušaudymo eigą, pasinaudosime šiais straipsniais

goje naciai bombardavo vaikų stovyklą ir nužudė apie l 000 vaikų. Sovietinėje spaudoje tai buvo vienas iš pavyzdžių, kaip hitlerininkai elgėsi net
su vaikais: Hitlerininkai karo pradžioje subombardavo Palangos pionierių

su pastabomis.

stovyklą [167] . Šitie teiginiai liko nenagrinėti iki pat Atgimimo. Apie kitas
žudynes buvo kalbama labai mažai, tačiau Levinsono Skausmo knygoje
[130,30] Palangos pionierių stovykla jau nebeminima kaip masinių žudy nių vieta, o pateiktos tik dvi Palangos žydų bendruomenės sušaudymo
vietos.
Palangos stovykloje nukritę bombos ar sviediniai nebuvo masinės
žudynės, o žuvusieji - tiesiog karo civilių aukos. Spaudoje jau pasirodė
straipsnių, kad Palangoje vokiečiai sprogdino rusų ginklų sandėlius, gali
būti, kad viena ar dvi bombos pataikė iri stovyklą arba sprogo šalia jos .
Nemažai vaikų iš stovyk los grįžo į tėvų namus, o pokariu juos visus suskaičiavo kaip žuvusius (todėl žuvusių vaikų skaičius yra gerokai padidintas).
Albinas Gražiūnas knygoje Lietuvadviejų okupacijų replėse 7940-7944[82]
teigia, kad į pionierių stovyklas buvo suvežta 2500 vaikų. Apšaudymui (ar
bombardavimui)prasidėjus, sovietų pareigūnai bandė vaikus gabenti pro
šventąją Latvijos link . Vokiečiams ėmus pulti, pareigūnai išbėgiojo, vai -

ir baudžiamoji) [1; 2; 4]. Jose kaltinimai pateikti Palangos policininkams, nes
žydus vyrus šaudė tik naciai, o moteris ir vaikus - Palangos pagalbinės policijos vyrai. Nuosprendis paskelbtas šešiems asmenims: Juozui Adomai -

Būtina paminėti ir dvi bylas apie Palangos žydų bendruomenės sunaikinimą:

Antano Kabalino (baudžiamoji) (102] ir Juozo Adomaičio (stebėjimo

čiui, Andrejui Gedvilui, Stanislovui Bagdunui, Klemensui Mažeivai, Stasiui

Meištiniui ir Leonui Beniui [11]. Kaltinamojoje išvadoje Kostui Andrekui
bausmė nenurodyta . Sušaudyti nuteistas Adomaitis už tai, kad būdamas
Palangos policijos viršininkas organizavo ir pats dalyvavo visų Valteriškių
stovyk loje esančių moterų ir vaikų žudynėse.

Palangos

žydų vyrų

sušaudymas. Beilesas [200]

prisiminė pirmąsias

karo dienas Palangoje: Vadovė vaikamspasakė susirinktisavo daiktus ir eiti

Latvijos link. Visiišsigandome, vaikai verkė. Ėjome pėsčiomis. tmonės iš visos
Palangosvarėsi arklius, keliavo su vežimais.Tačiau beeinantlink Latvijosmus
staiga pasivijo vokiečių kareiviaisumotociklais.Jiešaukė: ,,Atgalį stovyklą!" O
tie vaikai, mano draugai pionieriai, rodydami į mane pradėjo šaukti:,,tydas!
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lydo si" lydų vaikus atskyrė nuolietuvių ir nusiuntė į sinagogą. Palangojetada
buvodvi sinagogos-didelė ir mažesnė. Tik50metrų viena nuo kitos.Motinas su
vaikais iki 14m. suvarė į didžiąją sinagogą, nuo 14-os metų su vyrais -į mažąją.
Sinagogoje praleistas dienas Beilesas prisimena išgąstingai: Buvome
suvaryti ir vaikai iš stovyklos,ir visi Palangosžydai. Mes,iš stovyklos,kaip našlaičiai, neturėjome nei duonos, nei nieko valgomo. Palangiškiai, kurie buvo
išvaryti iš namų, viskopasiėmė, turėjo ir kiaušinių.
Iš pradžių buvomekartu būryje. Visiišsigandę. Gamtos reikalus atlikome
tiesiogvietoje. Niekasnežinojo, kasmūsų laukia. Paskuilietuviai palangiškiai,
kuriegeraisutarė sužydais, pro sinagogoslangus ėmė mums mėtyti duonos.
Norėjo padėti savo kaimynamsžydams. Taipir mes duonos pagaudavome,
tai turėjome ką valgyti.

K R ET l N G O S A P S K Rl T l S

P a l a n g o s v a l 1 ~ 1u s

Sin ag ogo j e likusių vyrų lik imas taip pat buv o nuspręstas: Tą pačią dieną, po pietų, atėję lietuvių laikinosios policijos atstovai pradėjo mesti į ma-

žosios sinagogos vidų butelius su benzinu - Molotovo kokteilius. Buvo baisu - žmonės pradėjo šokinėti pro langus, o minėti policininkaij uosšaudė kaip
medžiotojai šaudo paukščius. Tuo metu didžiojoj e sinagogoje moterys verkė
ir rėkė: ,,Dieve,gelbėk!" [113].
Buvo baisu. Verksmaibaisūs. Nė vienasjų gyvasneišliko, - tęsė skausmin gą pasakojimą Beilesas [200 , 4].

Stovyklos

vaikų

likimas. Sušaudžius žydus iš mažosios sinagogo s, vai-

kus atskyrė nuo palangiškių žydų ir suvarė į didelę arklidę netoli didžio sios
sinagogos , kur grindy s buvo iškloto s švariais šiaudais. Kaip aiškėja iš bylos,
vaikus nuvarė į Valteriškėse esan č ias daržines [ 13].

Palangosžydų bendruomenė buvo pradėta naikinti jau pirmosiomis karo dienomis . Kaip prisimena Beilesas, žydus suiminėjo tik baltaraiščiai [200].

Beilesas prisiminė, kaip iš jų buv o tyčiojamasi ir kaip jie kankinam i: Čia

1941 m. birželio 26 d . iš Kretingos kažkas paskambino Palangos komite -

mus pradėjo kankinti : kiekvienam liepdavo paimti kuprinę ir greitai pririnkti
į ją akmenų, kurių krūvos buvo prie arklidės. Po to reikėdavo nubėgti su pilna
kuprine akmenų 100m išpilti akmenis,po to vėl juos surinkti ir bėgti atgal.
Priminsiu, kad šitaip buvo kankinami 8-1 4 metų vaikai[l 13].
Tačiau to neužteko . Vieną dieną mus nuvarė į Palangosknygyną, kur
didesniems vaikams liepė nešti J. Stalino, K. Vorošilovo ir kitų komunistinių
vadų portretus žemyn galvomis, o mažesniems vaikamsdavė nešti knygas.

tui ir perdavė įsakymą suimti žydus . Tą pačią dieną į Palangą lengvaisiais
automobiliais atvyko gestapininkai ir

paprašė

duoti pagalbon

policininkų

žydams suimti [5, 54-55 ; 151; 152]. Policininkai buvo sukviesti į Palangos policijos būstinę Vytauto gatvėje, kur Jazdauskas, Jakys ir Adomaitis pasakė
kalbas, kad žydai padegę Kretingą, padegsią ir Palangą, todėl visus reikią
suimti. Jakys liepė eiti suiminėti žydų [156].
[151, 58- 591, lietuvių pagalbinė policija per dvi valandas suėmę visus Pa-

Policininkai nuvedė vaikus prie jūros, liepė iš knygų sudėlioti žvaigždę, o į
jos vidų sudėti paveikslus ir visa tai padegti.

langos žydus (Antanaitis- apie 250, Mažeiva- apie 400 žmonių), išskyrus dvi
sergančias žydes senutes: jos paliktos namuose [5, 54 - 55]. Suimtieji buvę

akordeoną. Policininkas paliepė akordeoną atiduoti, tačiau berniukas dar

atvaryti į autobusų stotį, kur perduoti vokiečių kareiviams, kurie žydus lai-

tvirčiau apsikabino muzikos instrumentą ir pasakė neatiduosiąs, nes jį ga-

kę spygliuota viela aptvertoje teritorijoje . Paskui vokiečiai juos nuvarę į

vęs

sinagogą, kuri buvusi paversta kalėjimu [79, 13- 14].

iškėlė berniuką su akordeonu ir trenkė į arklidės grindis , Faivelis liko gulėti

Policininkas Bagdunas papasakojo, pats matęs, kad vokiečiai vyrus susodino į tris ar keturis sunkvežimius, nuvežė prie Birutės kalno ir netoli jūros
sušaudė (19, 142; 64, 254]. Liudytojas Feliksas Drakšis patvirtino, kad suimti

be sąmonės, o akordeonas buvo paimtas .
Labiausiai Beilesą ir kitus vaikus sukrėtė parodomoji egzekucija. Pas
vieną berniuką rado po marškiniais pa slėptą kažkokį komunistinį leidinį,

žydai po kelių dienų buvo sušaudyti prie jūros (60, 113].
Apie vyrų sušaudymą pasakoja ir Beilesas: Staigaišgirdome,kaip minėti

kuris buvo skirtas sudeginti.
Po kratos policininkai liepė vaikams eiti prie jūros. Ten jų laukė sukviesti
žmonės. Vienas policininkas padavė berniukui kareivišką kastuvą ir liepė
kasti pajūryje duobę. Kai nemaža duobė jau buvo iškasta, policininkas pa-

Kaip per apklausas papasakojo Antanaitis [151, 54 - 55; 6, 71] ir Mažeiva

Rytą policininkai,

policininkaigarsiaisakobuvusiemsmažojojesinagogoježydams: Mums reikia 200 savanorių inteligentų dirbti su knygomis.Ir žydai vienasper kitą pradėjo stumdytis,verždamiesi
į darbą.
Lietuviaisargybiniaiatrinko apie 200savanorių, o moterys žydės didelėje
sinagogojeliko patenkintos:jei vyrai eisdirbti, viskasbus gerai[ ...] Po pusės
valandosvisiišgirdometratant kulkosvaidį (113].
Straipsnyje „Kraupi karo pradžia Palangoje - iš gyvo liudininko

darydami kratą, rado vieno gabaus vaiko Faivelio

iš Lietuvos švietimo ministro ir turį s saugoti. Tada policininkas aukštai

ėmė berniuką už pažastų ir, nuleidęs į duobę, liepė toliau kasti rankomis.

Paskui priėjo prie jo du policininkai, pradėjo pilti ant berniuko galvos smė
lį. Tai pamatę palangiškiai pradėjo šaukti, kad juos Dievas nubausiąs, prašė
pasigailėti vaiko, tačiau policininkai

nepaisė prašymų. Vienas baltaraištis

trenkė kastuvu ar šautuvo buože vaikui per galvą [113; 200 , 4].

pri -

siminimų" 1200, 4] Beilesas supainiojo sinagogas, pasak jo, išeitų, kad

Kaip liudijo suimtasis Andrekus, jis dvi dienas vedžiojęs iš lagerio į val-

sušaudė apie 200 moterų. Beilesas rašo, kad žydus sušaudė prie Rąžės
upelio (200, 4], iš tikrųjų netoli jūros buvo sušaudyti vyrai, o ne moterys.

gyklą ir saugojęs pionierius, kad neišbėgiotų. Po kelių dienų jie buvę išvež-

ti į Kauną [12].

t
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K R E T l N G OS A P S K Rl T l S P a lango

Tai pat virtino ir Beilesas: vieną dieną netikėtai atva žiavo du autobusai

s v" l s t , u s

Ad o m aiti s pap asakojo , kada buvo nuspręstas Valteriškių geto (lagerio,

ir nuvežė visus vaiku s i Kauną, i Juozo Gruodžio gatvėje buvu sius žydų

stovyklos) žydžių ir vaikų likim as: apie tai, kad moterysir vaikai, esantys Ja-

na šlaičių namus, kur atėję tėvai gal ėjo pasiimti savo vaiku s (113].

geryj e Valteriškių kaime, bus sušaudyti, man tapo žinoma dar prieš savaitę
(apytikriai). Man pasakė apskritiespolicininkasJakys. Tą dieną, kaiJakys man
pasakė, ji s buvo atvykęs pas Palangos miesto vokiečių komendantą, o mane
iškvietė telefonu. Kada atvykau į komendantūrą, tai Jakys man pasakė: ,,Važiuosime į mišką, parinksime vietą, kur sušaudysime tavo žydes': Ir su„kissa•
(taipįvardinama mašina) parinkome vietą prie Kunigiškių kaimo miške. Išrinkome vietą, kur buvo iškasti gilūs grioviai, kur buvo numatyta įrengti gynybinius įtvirtinimus. Po savaitės ar po 10 dienų visos moterys ir vaikai buvo
atgabenti į tą vietą, ir visi sušaudyti (6, 72].

Palango s žydų moterų ir vaikų likimas. 1941 m . birželio 27 d . sušaudžius vyrus , po savaitės motery s ir vaikai buvo nuvaryti i Valteriškių kaime
(5, 54- 55; 151, 58-5 9; 64, 254] įrengtą stovyklą - getą (byloje rusų kalba lageris,
mes vadiname getas). Getas buvo įrengtas savanorių policininkų jėgomis.
Jo įrengimui vadovavo Jazdauskas ir Adomaitis , jie dažnai atvykdavo i ge tą stebėti darbų ir duodavo patarimų, kaip įrengti, kad suimtieji

negalė

tų pabėgti (156, 189]. Getas buvo i rytus nuo Palangos, Valteriškių kaime;
tuščioje vietoje spygliuota viela aptvertas plota s ir pastatyta sargyba, kuri

nuolat

Adomaitis liudijo , kad vieną šeštadieni o rytą (1941 m.spalio 11d.) paskam-

keitėsi.

binęs Jakys ir pasakęs, jog naktį reikėsią stovyklą likviduoti , sušaudyti visas

Kaltinamasis Kabalinas pasakojo, kad nuo 1941 m. liepos iki rugsėjo, pa-

žydes. Jam liepta parinkti vyrus žydėms šaudyt i. Adomaičio apklausti pol i-

sikeisdamas su kitais policininkais, saugojęs Valteriškėse esančias žydes su

cininkai nė vienas nepanoręs šaudyti, tada Jakys liepęs pasirūpinti suimtų

vaikais, kurių stovykloje buvę apie 300 [l OS,17].

jų apsauga, o vyrus , kurie šaudysią, pats atsivešiąs iš Kretingos [6, 87].

Kaip rodo bylo s medžiaga, niekas net nebandė iš jos pabėgti (9, 87; 156,

Anksčiau minėtose bylose [1; 2;4; 102] nustatyta , kad 1941 m. spalio 11d.

220]. Iš lagerio moterys buvo varomos i Palangą viešiesiems darbams: tvar -

apie 9 valandą vakaro buvę sukviesti visi policininkai (apie 20), jiems Jakys

kyti gatvių, gabenti žaliavų, perdirbto gintaro iš dirbtuvių į centrinį sandėli

ir Adomaitis paaiškinę, kad žydai esą bolševi kų agentai, ir kad jie padegi-

ir kita [166]. Į darbus varydavo po 100 ir daugiau žmonių (105, 23].

nėją

Magdelena Grišmanauskaitė (84], Anna Avidaitė (16], Palangos policijos

je

Lietuvos miestus , padegę ir Kret ingos sinagogą, nuo kurios Kretingo gaisras, todėl visi turį būti sunaikinti. Tada pranešęs, kad šią naktį

kilęs

viršininkas Adomaitis 11o, 97el, policininkas Mažeiva [155] liudijo, kad kai

bus šaudomos žydės iš Valteriškių stovyklos . Paskui Adomaitis suskirstęs

kada buvę ir moterų prievartavimo atvejų, tačiau pavienių.

policininkus į t ris g rupes: vieni turėję gabenti suimtuosius i šaudymo vie-

Elena Šeputaitė paliudijo pati mačiusi kelias moteris mirusias iš bado,

tą, kiti - ten saugoti, o treti - šaudyti. Policininkai keitėsi: atvežusieji su-

nes jas maitino labai prastai 12111.
Tai patvirtino ir Bagdonas (19, 143]. Sto-

imtuosius pasilikdavo saugoti, o saugojusieji suimtuosius grįždavo atgal į

vykloje ne tik labai blogai maitinę, bet pravažiuodamas pro šalį matęs, kad

stovyklą paimti naujos grupės.

moterys , ištiesiusios rankas, prašė praeinančiųjų duonos . Iš bado mirė ne

Palangos policininkai ėmė ruoštis žydžių ir vaikų šaudymui, o Kretingos
rajono saugumo policijos viršininka s Jakys (S DTilžės ruožoagentas) su savo

viena moteris , jo teigimu, galėjo būti ir apie 20 moterų.
Nurodymu s sušaudyti (.likviduoti" ) žydus ir nežydų tautybės politiniu s

pavaduotoju, Kretingos rajono vyr. kriminaliniu inspektoriumi Bražinsku,

kalinius Jakys gaudavo iš vokiečių saugumo policijos (gestapo) pareigū

Kretingos apskrities policijo s vadu Antanu Petrausku ir Palangos poli cijo s

nų. Jis palaikė glaudžius ryšius su Tilžės gestapu ir Bajorų (Klaipėdos kraš·

viršininku Adomaičiu lengvuoju automobiliu nuvyko į getą. Čia Jakys pa-

tas) gestapo viršininku Moraschu (46, 253; 86]. Jei gestapo pranešimuose

liepęs stovyklos gyventojam s susirinkti į vieną vietą ir pranešęs moterims ,

nebūdavo nurodyta konkreti pasmerktųjų sušaudymo data, ši klausimą

kad jas vešią į getą netoli Darbėnų, brangenybes ir pinigus liepęs atiduoti.
Buvęs patiestas maišas, ir žydės nešusios ką turėjusios. Paskui Jakys iškrė

spręsdavo Jakys su Bražinsku. Didesnių grupių šaudyme dažnai daly vaudavo ir vokiečių gestapininkai , šiaip tai atlikdavo lietuvių saugumo,
kriminalinės ir viešosios policijos pareigūnai. Vieni šaudydavo, kiti saugodavo mirčiai pasmerktus žmones. Kai nebūdavo gestapininkų, žudy nėms dažniausiai vadovaudavo Jakys arba Bražinskas. Karui baigiantis
Jakys pabėgo i Vokietiją, bet po karo buvo suimtas ir teisiamas 1958 m.
Vokietijoje Ulme vykusiame teisme kartu su kitais Ti lžės gestapo opera tyvinio būrio pareigūnais. Jakys buvo kaltinamas 818 žmonių nužudymu.
Nuteistas kalėti tik septynerius metus (žr. Tauragės apskritis. Ulmo teismo
procesas).

tęs pata lpas, kur gyveno žydės. Tačiau, kiek prisiminė Adomaitis, radęs tik
vieną auksinį žiedą, paslėptą žemėje. Surinktos žydžių vertybės buvusios

perduotos Palangos burmistrui (6, 73; 9, 87; l 55, 2, 114- 115].
Vienai žydžių partijai nuvežti buvo paskirti 3- 4 po licininkai: kai veždavo pagyve nusias moteris ir vaikus, lydėdavo trys, o kai merginas ir sveikas
moteris, skirdavo keturis po licininkus [6, 88;8, 218,221; 156,139].
Kaip teigė Mažeiva, iš Valteriškių stovyklos sunkvežimiais (po 30 žmonių
kiekviename) suimtosios buvusios atvežtos į baraką, apie 300 metrų iki sušaudymo vietos . Čia jos buvusios saugomos (154].

.,,
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PalangospolicijosvairuotojasMikasVigelis liudijo, kad ji s su savo sunkvežimiu(buvodarkitassunkvežimis
) padaręs tris reisus i mišką, paskui laukęs
šaudymopabaigos, nesi sunkvežimi sukrovęs nužudytųjų rūbus [241).
Spaliomėnesi sunkvežimiais moteris ir vaikus nuvežė i Kunigiškių mišką, kur buvo ir sušaudyti, o sunkvežimiaigrižo su nužudytųjų rūbais [7).
Tai patvirtino liudytojas Feliksas Drakšis[60,68):Saudymasprasidėjo pusė
pirmos nakties,o baigėsi ja u švintant. Žudynės vyko šviečiant sunkvežimių
žibintams.šaudymui vadovavoJakys. Daugiausia šaudė iš Kretingos atvykę saugumiečiai ir policininkai bei keletas Palangospolicininkų. Iš viso
nužudytaapie 200-300žydų moterų ir vaikų.
Kaip buvo šaudomi Va lteriškių moterys ir vaikai, toliau pasakojo Adomaitis [6,73;9,87-88):Išbarakosuapsaugapo 20-25 žmonių grupės buvo varomosį sušaudymovietą, kurjas nuvarydavoį duobę, kuri buvo mano kartu
suJak[i]u parinktatam tikslui. Saudantiejistovėjo priešais duobę. Saudymas
vykoJak[i]ui davuskomandą, KartusuJak[i]u šaudė 5 žmonės. Saudymasvyko sušautuvais.Kadapirmąją pasmerktųjų grupę suvarė į duobę ir į juos paleidošūvius, pakilo riksmas,nesvisusiškart negalėjo sušaudyti.TadaP.Jakys
davė įsakymą šaudytipavieniui, tiksliauį 4 aukaskiekvienamšaudančiajam.
Poto aukospriešsušaudantnustojorėkti. Tokiubūdu buvo sušaudytiapie
180moterų ir vaikų. Prieš sušaudantaukos, kuriosbuvo su geraisviršutiniais
rūbais, buvonurengiamiir sušaudomitik su apatiniais. Tuometu aš vadovavavauapsaugaiir šaudymenedalyvavau.
Apie Valteriškėse šaudomusžydų moteris ir vaikus paliudijo daugelis
šaudymedalyvavusių buvusių policininkų: Mažeiva[l 53,71, 73),Adomaitis
[8, 82) bei liudytojai,vienaip ar kitaip matę arba girdėję apie žydžių šaudymą: FeliksasDrakšis [60, 113)
, PranasNeimantas [163, 1201,Magdelena
Grišmanauskaitė [83, 126
) ir OnaJurgutienė [97, 146).
Komisijos1946m. balandžio8 d. atlikta ekshumacija Kunigiškių kaime, už 800- 900metrų nuo Palangos
- Liepojos plento, miško aikštelėje,
kur 1941m. spalio 11112
d. buvo nužudyti žmonės, parodė, kad rasta 18x
14metrų dydžio, 2 metrų gylio duobė. žemėmis užpiltos tik 4 x 18metrų
duobės. Nustatyta, kad uždengtojeduobėje yra moterų ir vaikų skeletai.
Pagalkaukolių dydį, šonkauliusir rastusbatus nustatyta, kad duobėje yra
2-3 metų vaikų skeletai.Apžiūrint lavonusnustatyta, kad nužudyti šūviais
i galvasiš užpakalio.Tairodo kaukolėje esančios perveriančios angos. Kai
kurie mažamečiai vaikainužudyti smūgiais sunkiaisbukais daiktais. Apytikriai nustatyta,kad duobėje yra apie 350- 400įvairaus amžiaus žmonių
palaikų [103,226-227].
Apie žydžių ir vaikų šaudymosubtilybespapasakojoGrišmanauskaitė.
Norsji perpasakojotai, ką jai pasakojovienasiš žudynių dalyvių policininkas Petrauskas
; tai rodo baltaraiščių prarastą žmoniškumą: PalangospolicijosviršininkasJ. Adomaitisįsakė sunaikintimoteris ir vaikus,kad nebūtų
girdėti šūvių. Betkai pakiloriksmas,kai be šūvių nepasisekė jas nužudyt, tai
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liepė šaudyti. Dar prieš sušaudant, moterimsbuvo liepta nusirengti
. Tačiau
dar nespėjus visus sušaudyti,kai kurie policininkai, tarpjų ir Petrauskas
, ėmė
grobti nužudytųjų drabužius.Taipamatęs įsiuto Adomaitisir išsitraukęs pistoletą suriko, kad nušaus kiekvieną čia pat vietoje,j ei toliau vyksrūbų dalybos
.
Pirmiausialiepė sušaudyti suimtuosius [84,160].
Dvi sunkiai sergančios moteriškės, kurios buvo paliktos namuose, tą
pa čią dieną atgabentos ir sušaudytos toje vietoje, kur buvo sušaudyti vyrai [6, 88).
Apie žydų žudynes Palangoje buvęs Kretingos policininkas Antanas
Bekštys (Biekštys) [29, 29-30)pasakojo, kad 1942 m. liepą (data netiksli) jam
buvę nurodyta vykti į Palangos policiją, kur apie 30 policininkų buvę nuvežti i moterų ir vaikų sušaudymovietą: Maždaugpo valandosmesatvykomeį 150žydžių ir vaikų sušaudymovietą. Iš bendroskaičiaus prie duobės
atvedė 15-18 žmonių. Bražinskas
išdavė mumspo 10šovinių ir parodė pilną
šovinių dėžę, iš kurios visi turėsim pasipildyti. Paaiškinomums, kadį moteris
ir vaikusturime šaudyti pagal komandą - salve.Pasiruošėme pirmosgrupės
šaudymui. Į pirmą grupę paleidomešešiassalves
. Pošešių salvių daugelis
moterų liko dar gyvų stovėti. Po to Bražinskas
, Jakys,Juzupovičius [Juozapavičius. - Aut.], Vainorasir kiti, kurių aš nepažinoja u, pradėjo išlikusiasmoteris
užmušinėti šautuvais,pistoletaisir kuolais.Ašameniškai
po 6šūvių užsiėmiau
moterų ir vaikų vedžiojimuprie duobės, kurjas šaudė Smilgis
, Bražinskas, Gedvilas,Juzupovičius ir kiti. Aš asmeniškaiprie duobių nuvedžiausušaudymui
apie 80 suimtųjų. Saudėme nuo 24 val. vakaroiki paryčiui. Poto visi, užkasę
duobes,ėjome namo. Didesnė pusė atimtų žydų daiktų sunkvežimiubuvo
nuvežtiį Palangospoliciją, o likusi dalis - į Kretingospoliciją. Kambuvoišdalinti daiktai, aš nežinau,neskai atvykomeį Kretingospoliciją, aš atidaviau
šautuvą ir grįžau namo.
Taip žuvo Palangosžydų bendruomenė.
Papasakotasis
žydų turto grobstymoatvejisyranuo 1942m. laikinaiėju
sio apskrities viršininko pareigasBražinskobaudžiamojojebyloje[37, 229]:
[... J aš pastebėjau, kad Juozapavičiui svarbune apskritį nuo žydų apvalyti,
bet žydiško turto prisigrobti. Palangoje likvidacijaivadovavop. Jakys
, kuris
taip pat plėšikauti neleido, tačiau jis buvoprisirinkęs vieną sunkvežimį įvairių
rūbų, kuriuosžadėjo atiduoti KretingosRaudonajam
Kryžiui.Tarptų rūbų buvo paimta ir anksčiau minėta staltiesė, kurią, iš Palangosgrįždamas, Juozapavičius iš sunkvežimiopavogė. Tiesa,išparvežtų rūbų Raudonajam
Kryžiui
mažaikasteko,nesvos tik mūsų sunkvežimisatvažiavoį įstaigos kiemą, tuojau jį apspito dabartinis policijosvadopadėjėjas Ramanauskas
, krim.policijos valdininkasKviecinskas
Povilas,pasmustarnavęs KubiliusStepas
,j o brolis
Kostasir daugeliskitų. Iki mudu sup. Jakiurankasnusiplovėmė, sunkvežimis
buvo išvežtasir visigeriejirūbai anksčiau minėtų ponų išrinkti.
Jau rašėme, kad Palangosžydės ir vaikaisušaudytiKunigiškių miške,Palangos- Liepojos ir Palangos-Darbėnų plentų trikampyje.Kadanužudytos
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Valteriškių stovyklos moterys , kaltinam ieji neprisiminė: Kabalinas teigė,
kad rugsėjo pabaigoje ar spalio pradžioje [105, 17]; Antanas Burba - 1941 m.
rudenį [45, 92]; Adomaitis - spalio 12 d. [4, 97e; l O].JEW rašo, kad tai įvyko
1941 m. rugsėjo pradžioje [166]; Alfonsas Eidintas - 1941 m. spalio 12 d.
[64, 255); Kabalino baudžiamojoje byloje surinkta medžiaga padėjo nu statyti , kad moterų ir vaikų žudynės vyko spalio iš 11 d. į 12 d. naktį [l 04, 229).
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G rišma naus kaitė irgi liudijo, kad jai vienas iš baltara·1s·c•·
k
.
.
.
.
. •
1ų sa ęs, Jog sušaudyta apie 240 mo~erų ir vaikų, pnes tai jos išrengtos ir geresni rūbai
pasiim t i [83, 123]. ByloJe nu staty ta, kad moter ys ir vaikai sušaudyt i
1941
spalio iš 11 d. 12 d .
Ekshu macija
kad nužudyta 350_4;~
žmo nių [ 103, 226- 227).

į

naktį.

parodė,

Kunigiškių miške moterų ir vaikų šaudymas prasidėjo l val. nakties , bai-

Palangos m iesto tarybos pirm ininko Vaidaugo 1946 m. balandž io 8 d.
rašt e „ Smeršo " (Raudonosios armijos karinės kontržvalgybos) viršininko pa-

gėsi paryčiui, kai pradėjo švisti. Du policinkai ant lavonų užbėrė žemių. Po

vaduotojui [2, 65) nurodyta , kad suskaičiuoti nacių ir lietuvių nacionalistų

kelių dienų policijos vadas nusiuntė kelis policininku s sutvarkyti

aukų neįmanoma. Pagal Palangos miesto tarybo s dokumentus iš viso sušaudyta apie 700 asmenų. Šis skaičius domin uoja ir spaudoj e.

duobių.

Dar po kurio laiko surinkti Palangos va lstiečiai galutinai sutvarkė šaudymo
vietą ir duobes , tačiau vėliau paaiškėjo, kad kai kurios duobės buvo neuž-

Nužudytų

Palangos

Vadinas i, 1941 m . spalio iš 11 d. į 12 d. naktį nužudyta apie 200 moterų
iš Palangos ir 100 iš Kretingos, o pr ieš tai 113 vyrų. Taigi 1941m. nužudyta

pilto s žemėmis [8, 82].
žydų vyrų skaičius. Palangos policijos

vir šinin-

apie 200 Palangos moterų ir vaikų, 113 vyrų ir l 00 moterų iš Kretin gos. Jš
viso 400, o ne 700 asmenų.

kas Antanaitis teigė, kad per dvi valandas buvę suimta 250 žmonių [6, 71;

Palangoje yra dv i žydų žudynių vietos, iš viso nužudyt a apie 300 pa-

11, 86]. Prie jūros sušaudyta 113 žydų, kartu su keliais sov ietiniais aktyv is-

langiškių, o ne kaip skelbia Tarybų Lietuvos enciklopedija [167, 2771- 700

tais [52]. Vyrai buvę suimti 1941 m. birželio 26 d., o birželio 26 ar 29 d. su-

Palangos gyventojų, knygoje Hitleriniai žudikai Lietuvoje [86, 1O]- 751, nes į

šaudyti. Vieni liudytojai teigė, kad vyrai buvę sušaudyti suėmimo dieną,
kiti - kitą dieną, treti - po kelių dienų. VLErašo [168], kad tai įvyko 1941 m.

šį skai čių tikriausiai įtraukti ir 429 vaikai , išgabenti į Sovietų Sąjungą.
Literatūroje

birželio 29 dieną.

Paminklai. l.

Sušaudytų

li Birutės kalno. Tai ne visai teisinga , nes tiksliausia pamin klo lokalizacija
yra senasis Pa langos-Klaipėdos kelias ir pietinis Palangos botan ikos par-

žmonių.

ko pakra šty s, kur yra Džanerio stulpas ir už 500 metrų nuo j o, nepriėjus

Palangos žydžių ir vaikų skaičius svyruoja nuo 200-400
Palangos poli cijos viršininko apk lausos protokoluose - nuo 180

rašoma, kad Palangos žydai sušaudyti neto-

Matyt , pirmiausia buvo kalbama apie 400 sušaudytų žydžių ir vaikų, nes

l 50- 200 metrų iki jūros, jau galima matyt i ga l ingą akmeninį paminklą. Tai
ir yra žydų žudynių vieta. Čia 1941 m. birželio 27 d. Tilžės gestapas sušaudė

Antanaitis 1946 m. balandžio 18 d. apkla usos protokole teigė: Tą 1941 m.

111 žmonių (l 06 žydus ir 5 lietuvius). Ant pam inklo yra užrašas:Miškopieti-

iki 400.

spalio 12 d. naktį sušaudė tik 180moterų ir vaikų, o ne 400, kaip pateikta yra
mano kaltinime [l o, 97e].
Antanaičio teigimu , suimtų žydų sąrašo nebuvo, tad jis manąs, kad sušaudyta apie 180 žydžių ir vaikų [6, 88; 10, 81]. Šis skaičius pateko ir į lit eratūrą apie žuvusius Palangos žydus [64, 254]. Tačiau tai paneigti ga li ma

remiantis baltaraiščio Mažeivos 1946 m. balandžio 8 d. liudijim u [155, l 55,
185]. Pasakjo , sunkvežimiai talpinę po 30 žmonių, o du sunkvežimiai atlikę
po 5 reisus. Iš viso lageryje buvę 300 moterų ir vaikų, kurie tą naktį sušaudyti. Be to, buvę sudaryti žydų sąrašai: Apie tai, kad lageryje buvo 300žmo nių ir jie visi buvosušaudyti,man žinoma dėl to, kad tą naktį, kai vežė moteris
ir vaikussušaudymui, mačiau pas Andrekų suimtųjų sąrašus, kur buvo pagal
eilę visisurašytiir surašytiapie 300.Beto, pagal sunkvežimių padarytus reisus,
taip pat patvirtinu, kad buvo sušaudyta300 žmonių.
1946 m. liepos 21-24 d. nuosprendyje skelb iama, kad Adomaitis prisi pažįstąs, jog buvę sušaudyta apie 200 moterų ir vaikų, o iš viso Palangoj e
apie 300 asmenų [3, 191; 104, 229]. JEWrašo, kad šioj e vietoje 1941 m . naciai
ir vietiniai kolaborantai nužudė 200 žydų [166].

PaminklasPalangosiydams pr,e1uros

---
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nės dalies kopose nacistiniai budeliai ir jų talkininkai 1941m. žiauriai nužudė
105žydus. Tebunafrentas šių nekaltų auktJatminimas. Šis užrašas trikalbis :
hebrajų, jidiš ir lietuvių kalba . Paminklinį įrašą reiktų atnaujinti, nes jį perskaityti gana keb lu, teko naudoti specialias priemones.
Tačia u šioje vietoje sušaudytų žydų palaikų nėra. 1958 m. liepą masinių

žudynių vieta buvo atkasta ir nužudytųjų palaikai perkelti i Palangos kapi-

nes. Ten pastatyta s bendras antkapis fašizmo aukoms atminti [52).

Paminklasperlaidorlemsžydų pola,kams
Palangoskaplnese

Kelloprie paminklo užtvora
Kunlgiikių mli ke

2. Moterų ir vaikų sušaudymo vietoje, Kunigiškių miške, esantį paminklą
pasiekti sunku. Šis miškininkų sukurtas„Bermudų trikampis" ir jame esantis istorinio paveldo pami nklas, galima sakyt i, lankytojams neprieinamas.
Miško keliai p ravažiuojami ir sutvarkyt i, tačiau nuo Palangos- Liepojos
plento pusės stovi kelio ženklas, draudžiantis vykti prie šio paminklo . Ir
nuo Palangos-Darbėnų kelio yra užtvara. Šios užtvaros yra rakinamos, o
gauti rakto privažiuoti ne tik vietiniams, bet ir iš užsienio atvykusiems žydams aplankyti giminių kapų iš tikrųjų neįmanoma (242). Kito„taip saugomo" isto rinio pave ldo paminklo neteko matyti. Keisčiausia, kad tik miške
galima matyti Džanerio stulpą, rodantį, kad iki paminklo 700 metrų, toliau
dar vienas Džanerio stul pas, rodantis , kad norint rasti pam inklą reikia paeiti dar 100 metrų i mi ško gilumą.
Viskas gražiai sutv arkyta, tačiau pasiekti paminklo automobiliu geru
mi ško keliu neįmanoma, nes jį„sa ugo" ir draudžiamasis ženklas, ir užtvaros.
Paminklo užrašas jid iš, hebrajų ir lietuvių kalbomis skelbia: Siajevie-

toje hitlerininkai ir jų vietiniai talkininkai 1941 m. žiauriai nužudė 200 žydų.
M2L [148, 396] , VLE(168, 292] taip pat rašo, kad čia nužudyta apie 200 mo terų

ir

vaikų .

Platelių valsčius
Josifo Levinso no Skausmoknygoje [130, 30) rašoma, kad Platelių valsčiaus
žydai nužudyti trijo se vietose : prie Platelių, Bokštakalnio papėdėje, prie
Gerulių kaim o ir Laumal en koje, už 3 kilometrų nuo Platelių. {ApiePlatelių
žydų bendruomenės sunaikinimą žr.Telšių valsčius. Plateliaiir Laumalenka.Platelių seniūnija.)

Salantų valsčius
Salantai yra

šiaurvakarinėje Lietuvos dalyje, apie

29 kilometru s i šiaurės

rytu s nu o Kretingo s ir 25 kilometrus į šiaurės v~karus ~u~ P_lung_ės_l~!~'.
247, 329). Mi estelis išsidėstęs abipu s Salanto upes; pagrind ine dalis
.
· ldybė mokykriajam e krant e. Tarpukariu Salantuo se buv o valsČ ,aus saviva
'
.
.
•
·
liciJ
.
nuovada, paštas,
05
la, medicinos ir veterinarijos punktai , va1st1ne,po
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. Kauko" kooperatyvas , odų apdirbimo įmonė, malūnas, lentpjūvė, elek-

Salantų žydų bendruomenės padėtis

trinė, linų supirkimo punktas , kelio lika parduotuvių, nemažai amatininkų

Vokietijos kariuomenė įže n gė į Salantu s 1941 m. birželio 23 d. [148, 146]

pirmosiomis karo dienomis.

dirbtuvėlių (191]. 1931 m. Salantuose veikė 42 įmonės, 38 iš jų priklausė

(Paulius Vaniuchinas patikslino - 1941 m. birželio 23 d. apie 1Oval. ryto). Sa lant ų

žydams (90%) [191], pavyzdžiui , du malūnai, odos apdirbimo įmonė, vaško

žydai mėgino pabėgti į Rusiją arba slėptis Lietuvos kaimuo se, tačiau tik
kai kuriem s ta i pavyko . Daug elis buv o pr iversti grįžti; kiti žuvo kelyje. Jau

žvakių gamykla ir kitos .

Salantiškiai žydai garsėjo kaip geri pirkliai , prekybininkai , avalynės ga-

pirmo siomis karo d ienomi s ba ltarai ščiai, padedam i policijos, įsakė visiems

mintojai , gydytojai , smuklininkai, malūnininkai. 1937 m . miestelyje dirbo

žydams vyrams išeiti iš namų ir sėdėti ant šaligatvių ištiesus kojas į gatvę

šeši mėsininkai, keturi mezgėjai, du batsiuviai , du kirpėjai, siuvėjas, ke-

[191]. Policin inkai atė mė iš jų pinigus ir vertingus daiktus. Vyrai privalėjo

pėjas, skardininkas , laikrodin inkas. Taip pat buvo žydas gydytojas ir žydė

bėgti

stomatologė. lydų bankas (Folksbank) turėjo 126 narius ir daug prisidėjo

stoti ir toliau bėgti. Miestel ė nai tai stebėjo ir džiūgavo. Po kelių d ien ų, mė

prie ekonominio gyvenimo plėtros miestelyje . 1939 m. Salantuose buvo 24

nesio pabaigoje , ba l taraišč iai sudegino konfis kuotas žydų ir mald os namų

miest eli o gatvėmi s, o parpuolusius plakdavo botagu : j ie turėjo atsi-

telefonai , devyni iš jų priklausė žydams (191]. Su Salantais siejami du labai

knyga s. 1941 m. liepos 1 d. žydam s buvo įsakyta palikti namus ir susirin kti

garsūs rabinai : Zundelis Salantas (1786- 1866) ir Izrael is Salanteris (181o-

sinagogoje su pinigai s ir vertingais daiktais [191]. Tuoj pat jų namai buvo

1883). Pastarasis (tikroji pavardė Lipkinas) kilęs iš 2agarės; jis sukūrė religinį

apiplėšti. Naciai atnešė į sinagogą dideliu s krepšius ir privertė žydu s į juos

judėji mą

Musar (moralistai) (193, 677].

Salantų žydų bendruomenė buvo didelė, įtakinga; jos sinagoga išlika

mesti pin igus ir atsineštus vertingus daiktu s. Lietuvos pagal binė policija
apsupo pastatą . JEWteiginys , kad kiekvieną vakarą dešimt vyrų buvo išve-

iki šių dienų (dabar Salantų kultūros centras). 1926 m. ki l ęs gaisras, nusiau bęs beveik pusę miestelio, sunaikino Beit midra šą, banką ir mokyklą; 15 1
šeima liko be pastogės. Tai buvo viena iš priežasčių, paskatinusių žydus

dami iš sinagogos ir sušaudomi, neatit inka t iesos (191]. Nors yra liudytojos
Basio s Abelmanaitės parody m ai: Birželio mėnesį vokiečiai mane suėmė. Mano tėvus sušaudė. Man iš šaudymo vietospavyko pabėgti (191], ta čiau iš šio

emigruoti į Pietų Afriką, Ameriką ir Palestiną. Nuo XX a. ketvirtojo dešimt -

liudijimo sunk u nu statyti , kur ją suėmė ir kur sušaudė tėvus, nes tol iau ji

meč io viduri o prasidėjusi ekonominė krizė ir Lietuvos pardavėjų asociaci -

teigė, kad atėjus vokiečiams žydus suvarė į miesteliosinagogą. Vadinasi, tė

jo s„Verslas" atvira propaganda prieš žydų parduotuves dar labiau skatino

vai buvo ne sinagogoje, galbūt juos suša udė bėgančius iš Sa lantų.

žydus emigruoti.
1923 m. Salantuose buvo 221 gyvena masis nam as ir 1942 gyventojai
(126,329] , JEWpateiktas kitas skaičius - 1677 gyven t ojai, iš jų 670 žydų (40 %)
[191]. 1940 m. miestelyje gyveno 2179 žmonės [126, 329], holokausto išvakarėse - apie 150 žydų šeimų (apie 500 žmonių) [40, 60]. Šis skaičius, matyt ,
paimta s iš Rapolo Šlionskio liudijimo baudžiamojoje byloje: 1941m. liepos
mėn. pradžiojeSalantų policija kartu su mūsų ginkluota gauja suėmė ir su-

šaudė visusSalantų m. žydų tautybės piliečius, kurių iš viso Salantuose buvo
apiesoo. tydai vyraibuvosušaudytituoj pojų suėmimo pirmomis liepos mėn.

dienomis,o moterys už kelių savaičių [217,275 ]. Jeigu iš tikrųjų Salantuose
gyveno 150 šeimų, tai žydų būtų buvę kur kas daugiau - apie 700-800. Tokį
skaičių pateikia Vikipedija [192]; joje rašoma, kad Salantuose gyveno apie
700 žydų. Tačiau tai netie sa. Mūsų surinktai s duomenim is, Salantuose jų
gyveno ne daugiau kaip 500.

Salantų žydų bendruomenės padėtis 1940 m. Lietuvą ok up avus Sovietų Sąjungai keletas Salantų žydams priklausiusių parduotuvių (Dovydo
Davidovo, ChaimoGitkino, Jofės Šeinės Lichtienės, Oreivės Movšovičienės, Mejerio Zlngerio, Simono Fiorenco?)buvo naciona lizuotos ir paski rt i komisarai
joms valdyti. Sionistų ir jaunimo organizacijos uždrau sto s. Hebrajų švieti mo įstaigos taip pat uždarytos , o hebrajų mokykla pakeista į jidiš . Prekių
tiekimas sumažėjo, kainos išaugo, pragyvenimo lygis pamažu krito .

Masinių žudynių vietos. Kai kurie Salantų žydai sušaudyti Plungės valsčia u s paribyje. Tautodai lini nkas Jakovas Bunka sutvarkė jų žūties vietą ir
priskyrė prie žuvusiųjų Plungės valsčiuje (44]. Vis dėlto istoriškai ir geo -

grafi škai Salantų žydų žūtis priskirtina prie Kreting os apskrities Salantų
valsčiaus žuvusiųjų, nes tarpukar iu Salantai priklausė Kretingos apskričiai

[44]. Literatūroje nurodomas skirtingas Salantų žydų žudynių vietų skaičius. MtL (148,397] rašoma, kad 1941 m. l iepą Salantų žydų kapinėse nu-

žudyti 405 asme nys, o liepos ir rugpjūčio mėnesiais Šateikių girioje - apie
100 moterų ir vaikų. Isto rika s Arūnas Bubnys taip pat nurodo dvi žudynių
vietas : 2vainių kaime - 150 žydų vyrų ir Šateikių miške - 60 moterų ir vaikų
(40, 61- 62]. JEWminimos t rys žudynių vietos : 1941 m . liepos 10 d. visi sina-

gogoje buvę vy rai sušaudyti ant up elio kranto; liepos 20 d. 440 žydų vyrų,
moterų ir vaikų sušaudyta Šateikiuo se; rugsėjo 12 d. sušaudyta 150 mote rų, dirbusių šalyno ūkyje (1940 m. šalyno dvaro teritorijoje buvo įkurtas Šalyno

tarybinis ūkis, o gyvenvietė pavadinta šalyno kaimu) [209] (191]. Tačiau čia pat
rašoma, kad remiantis sovietiniais šaltin iais netoli Salantų buvo atkasti du
masiniai kapai: vienas - žydų kapinėse, j ame rasti 194 1 m. liepą nužudytų 440 žmonių palaikai ; antras - Šateikių giraitėje, apie 3 kilometrus nuo

gyvenvietės Ir už 8 kilometrų nuo Salantų, ten rasti 100 moterų ir vaikų,
nužudytų 1941 m. liepos-rugpjūčio mėnesiais, palaikai. Josifas Levinsonas
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Skausmoknygojenurodo tris žydų žudynių vietas: prie Salantų žydų kapinių, prie šalyno kaimo 2vainių apylinkėje ir Šateikių girioje , už 3 kilometr
nuo Šateikių kaimo (130,31).
ų
Ši painiavasusidarė dėl to, kad Salantų žydų kapinės yra 2vainių kaime
(lmbarės seniūnija). Internete Salantų apylinkės - Slide Share (194) rašoma:

Atokiau nuo miestelioprie Salanto upės [žydų. - Aut.) bendruomenei buvo
skirtas sklypaskapinėms. Vokiečiams užėmus Salantus, žydai buvo uždaryti
į getą. Jį likviduodami, priežydų kapinių tvainių kaime 1941m. birželio- rugpjūčio mėn. naciainužudė 405žmones.Juosmena kapinėse išlikusios antkapinės stelos
, paminkliniai akmenysir skulptūra.
RozalijaPreibytė-Valkiūnienė (180) autobiografinėje knygoje Ir aš ten
buvau prisimena žydų žudynes: Kelioms dienoms vokiečių kareivių būrys
su arkliaisbei mašinomisbuvosustojęs teimių gyventojo Kazimiero Ruginio
kieme.[...) pirmajai vokiečių bangai nudundėjus į rytus, Salantuosenaujųjų
okupantų liko nedaug. Tačiau jie tuojau ėmėsi žiauriausios akcijos„AI/eJudenkaputWDeja, vokiečiams talkininkų atsiradoir iš lietuvių.[ ...) Pirmiausia
buvolemtažūti žydamsvyrams.Juosvokiečiai sušaudė tvainių kaime,netoli
žydų kapinaičių. Priešsušaudomi patys turėję ir duobę išsikasti. Paskuiatėjo
moterų ir vaikų eilė. Juossušaudė Sateikių miške. Moterisir vaikusį sušaudymo vietą gabenoarklais- dvikinkiuosevežimuose
. Netoli didžiojo Salantų
Plungės keliogyvenę žmonės pasakojo,jog tai buvęs kraupus vaizdas. Nelaimingosiosir vaikaivežami šaukė, klykė, net skambėjo visi aplinkiniai laukai.
Pirmąją nelaimingųjų partiją sušaudė ir užkasė Sateikių miške, žmonės pasakojo,jog netoli „juodojo kryžiaus:[ ...) Po kelių dienų šitaip atgabenta ir
kita partija. Jų kapas, tai tikriausia ta vieta, kur dabar stovi Plungės liaudies
kūrybos gaminių įmonės .Minija" meistrų iš ąžuolo išdrožta skulptūra, vaizduojantiapiplyšusiaisdrabužiais
, pančiu surištamrankom vyriškį. Priekapo
dvi metalinės lentelės, ant vienos rusiškai, ant kitos lietuviškaiparašyta: ,,Čia
7941metais hitleriniai okupantai padedant lietuviškiesiemsburžuaziniams
nacionalistamssušaudė 1010tarybinių piliečių. Trečioji žudymo vieta buvo
arčiau mūsų kaimogalo, tamepačiam miške.
Salantų žydų žudynių eigos atpasakojimų netikslumai. Salantų žydų
žudynių laikasir nužudytųjų skaičius literatūroje nurodomas skirtingai.

Istorikai (40, 60),nagrinėdami Salantų žydų žudynių eigą, neteisingai interpretuoja vieną liudytojo baltaraiščio Ciprijono (Cipro)Skridailos teiginį,
kadpo savaitės ar daugiaupo vyrų nužudymobuvo nurodyta nužudyti moteris ir vaikus ir pasirinkta žudynių vieta - Šateikių miškas Plungės rajone
(204]. Kitas baltaraištis PranasVaičius [226]liudijo, kad greitai po vyrų sušaudymoį Salino[čia ir toliaucituojamosedokumentų ištraukose šis vietovardis
rašomas
kaip originale- sutrumpąja.i". - Aut.] dvarą buvoatvežta apie 100žydų
tautybės moterų. JosSalino dvaredirbo apiemėnesį, paskui penkiais dvikinkiais vežimais buvo nuvežtosį Šateikių mišką ir sušaudytos.
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šie teiginiai supainioja Sala ntų va lsčiaus žydų žudynių eigą, tad būtina
atkurti tikslų laiką, vietą ir skaičių. Mat žydai vyrai buvo žudomi ir prie Salantų žydų kapinių (iš Salantų miestelio),ir Šalyno miške (iš šalynodvaro),o
moterys nužudytos Šalyno miške: tik iš sinagogos - po savaitės, iš šalyno
dvaro - po m ėnesio ar pusantro.
Esamanetikslumų ir JfW[ l 91),pavyzdžiui, toliau cituojamoje ištraukoje:
On the 20th of July (25th ofTomuz5701) the remaining womenand children
wereskirted to the remote end of the villageShateik(Sateikiai)wheretheywere
shot and buried. According to the name list compifed by Sa/antsurvivors,440
Jewish men, women and children weremurdered.Vertimasį lietuvių ka lbą:
1941m. liepos 20 (25-oji Tamuz5701)likusios moterysir vaikaibuvo Sateikių
kaimo pakraštyje nušauti ir palaidoti. Pagalsudarytą sąrašą nužudyta440
Salantų žydų vyrų, moterų ir vaikų.
Neaišku, kas yra likusiosmoterys - ar jos iš Salantų, ar iš šalyno dvaro.
kelia ir pateiktas nužudytų žydų skaičius, kai vietoj paminkle
nurodytų 405 n užudytųjų čia kalbama apie 440. Mūsų manymu, teisingai
nurodyta tik žudyni ų data.
Abejonių

Salantų žydų žudynių eiga . Nustatyti Salantų žydų žudynių eigą padėjo
dvi archyvi nės bylos: LYAsaugoma kaltinamojo PranoKončiaus baudžiamoj i byla Nr. 161 (114) ir LYALKPdokumentų skyriuje- byla Buržuazinių
nacionalistų teroristinė veikla Kretingos
, Salantų, Plungės, Sedos
, Skuodo
apylinkėse, apskrityse bei rajonuose(1947- 1954)
[47).
Končiaus stebėji mo byloje (5B)[116) įdėtas 1965m. rugpjūčio 14d. nutarimas nutr aukti baudžiamąją bylą kaltinamajammirus. Joje rašoma ir apie
Sala ntų žydų ben dr uomenės su naikinimą 1941metais. Bylojeyra penki
punktai, kuriuos paeiliui ir panagrinėsime.
Turėda mi galvoj e, kad Salantų žydai vyrai buvo sušaudytiperdu kartus:
prie Salantų kapinių ir šalyno dvare,o moterys išsinagogosvežtosdu kartus į Šateiki ų mišką, o iš šalyno dvaro - taip pat du kartusį Šateikių mišką,
galėsime ti nkamai įvertinti liudytojų parodymus.
Kaltinamoj o Končiaus baudžiamojoje byloje yra pažyma apie Kazį
Valužį [l 75, 278),joj e rašoma, kad pirmą kartą iš Salantų į Sateikių mišką
sušaudymui buvo vežama apie 60 žydų tautybės moterų, antrą kartą ja u
rugpjūčio mėn. apie 80 moterų. Liudytojas PetrasKadys1949m. balandžio
14d. taip pat teigė, kad Šateikių miške buvo sušaudytosdvi moterų partijos (106,233).Archyvine medžiaga pagrįstoje pažymojerašoma,jog Jurgis
Meškys [170,286)paliudijo, kad jis dalyvavomoterų iš sinagogosšaudyme:
Meškysparodė, kad vieną kartą buvošaudymovietoje, antrą kartą šaudymo

metu buvo pas eigulį Stončių.
Pirma. 1941m. lieposmėn. pradžioje[P. Končius. - Aut.) dalyvavožydų tautybės piliečių-vyrų šaudymeprie Salantų miestelio žydų kapinių, kur buvo sušaudytaapie lOOžmonių [115, 18).
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PasakJEW[191]. 1941m. liepos 10d. visi vyrai, buvę sinagogoje , sušaudyti ir palaidoti ant upės kranto, šaliažydų kapinių. Prierašasant upės kranto atsirado dėl to, kad Žvainių kaimo žemės driekiasi į pietus , pietryčius ir
pietvakariusnuo Salantų, abipus kelio Salantai-lmbarė ir Alkupio. Iš tikrų
jų žydų kapinės ir sušaudymovieta tolokai nuo upelio. Paskutin is Sa lantų
rabinasMejerisCvi Klotastikriausiai irgi čia sušaudytas.
Apie Salantų žydų žudynes Žvainių kaime informacijos pateikė kalti namasisSkridaila [171, 1- 3; 203, 222- 225), buvęs 15-ojo apsaugos bataliono
kareivis. Jo liudijimu, 1941m. liepos pradžioje (pirmąji ar antrąjį dešimtadieni)
vokiečių liepta sudaryti 12-60 metų da rbingų vyrų sąrašą. Sa lantų valsčiaus policijos nuovados viršininko pavaduotojas Pranas Skruibis (kitur _
5truibys) sudarė daugiau kaip 10darbingų žmonių sąrašą. Jame nurodyti
asmenysatvykusvokiečiams buvo nuvaryti dirbti į Šalyno dvarą. Tai įvyko
liepos 10dieną. Po to, po kelių dienų atvažiavo dvi mašinos su esesininkais
ir Kretingosbaudžiamojobūrio dalyviai. Vokiečiai atrinko apie 40 žydų vyrų,
davė jiems kastuvus, nuvarė į tvainių kaimą ir netoli žydų kapinių įsakė kasti
griovį. NetrukusišKretingosatvažiavokažkoksvokiečių viršininkas[ ... ) pasiū
lė [ ...Jvažiuotipažiūrėti, kaipvokiečiai sušaudystuos,kurie kasė griovį. Tiems
,
kuriebuvoapsirengę geraisrūbais, vokiečiai liepė nusirengti, nuvedėjuos prie
duobės ir sušaudė. Paskuiiš miestoį tvainių kaimą atvarė dar keletą žydų
grupių. Išvisotada ten vokiečiai sušaudė daugiau kaip 150žmonių (203, 223].
Šisliudijimas užfiksuotas pažymoje.Apie buržuazinių nacional istų piktadarybes Lietuvos TSRSalantų mieste 1941m:' [204, l], knygose [64,92] ir
internete [40,61J.
JEW[191) pateikta žydų vyrų sušaudymodata - 1941m. liepos 1o d., tačiau netiesa, kad sušaudyta 150vyrų, moterų ir vaikų. Tą dieną šaudė tik
vyrus. Kadvyrų skai čiu s padidintas, nurodo ir kiti autoriai (40, 61- 62; 89, 92].
Dar didesnis nužudytų žydų skaičius Šlionskiui išduotoje baudžiamosios
bylos Nr. 45118pažymoje [172, 275- 276): Po kelių dienų nuo suėmimo žydai-vyraibuvonuvežtiį nedideliuskrūmokšnius prie kapinių ir ten sušaudyti.
Saudymasvykonaktį, nesnaktisbuvošviesi, ir dar tęsėsi anksti rytą. Buvo ten
sušaudytane mažiau kaip 200- 300žmonių. Visošaudymo vietoje vokiečių,
policininkų ir gaujos dalyvių buvo apie 25 žmonės. Pasak liudytojo Skruibio, žydų vyrusšaudė ankstirytą ir apie pietus, aš mačiau apie 6-8 vokiečių
kareiviuspolicijosraštinėje [206,33]. Šlionskis liudijo, kad jam buvo liepta
pasiimti kastuvą ir eiti prie žydų kapinių: Kuometnuėjau į kapines, ten prie
šiaurinio kapinių galo buvoiškasta ilga, kokių 50 metrų ilgio duobė. Joje buvo
sušaudytų žydų vyrų lavonai.[... ] Prieduobės aš mačiau keletą, maždaug 5
vokiečių kareivius. Soblinskasatvežė su arkliu kalkių ir užpylė ant lavonų, a
po to mesužkasėme žemėmis [217, 18- 22]. Baltaraištis P. Kadys teigė, kad
1941m. liepą vokiečiai sušaudė visus Salantų žydus vyrus (106,23 1]. Saudymasvykotvainių kaime, Salantų valsčiuje, už žydų kapinių. Apie Salantų
vyrų žydų sušaudymą prie Salantų žydų kapinių (2vainių kaime) panašiai
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liudijo ir daugiau asmenų: Pranas Skruibis [206, 32], Juozas Pilibavičius
[179, 35), Petras Eringis [68,36-37),Jonas Jonutis [95,52- 56), Vytautas Jasas
[92,57-61J;j ie visi teigė, kad buvo sušaudyta tik apie 100vyrų. Paminėtini
ir du įvykia i, susiję su žydų vyrų žudynėm is. JEWrašoma, kad sinagogoje
du žydai - dr. lcchakas Perlis ir Zejevas Šindleris, neištvėrę pasityčiojimų,
nusižudė (191).Vaniuchinas patikslino (63a),kad gydytojas Perlis kartu su
kitais Salantų žydais buvo areštuota s ir laikomassinagogoje, bet buvo paleistas. Suprasdamas, kad bus sušaudytas, prieš antrąjį suėmimą 1941 m.
birželio 29 d. nusinuodijo .
Antano Drulio liudijime [61, 124) yra istorija apie pypkę: Mejeris Ilgis žudynių vietoje krei pęsis į Končių (pažjstamą baltaraištj):.Končeli, nušauk mane pirmąjį, aš tau pypkelę paliksiu."
Remiantis šiais liudijimais galima daryti išvadą, kad 1941 m. liepos 10d.
daugiau kaip 1O(tiksliau- 11, žr. toliau) žydų vyrų iš sinagogos buvo išsiųsti
d irbti į Šalyno dvarą, o kiti 100sušaudyti prie Salantų žydų kapinių.
Antra. 1941 m. liepos mėn. kartu su kitais Salantų m. ginkluotos nacionalistinės gaujos dalyviais (P. Končius. - Aut.] asmeniškai šaudė žydų tautybės
piliečius-vyrus Salantų valsčiuje prie Salino dvaro. Viso gaujos dalyviai ten
sušaudė 11žmonių [115, 18].
Kaltinamasis Skridaila paliudijo [203, 223], kad Salantų va lsč iaus policijos nuovados viršininko pavaduotojas Skruibis sudarė daugiau kaip 10
darbingų žmonių są ra šą; atvykus vok ieč iams, tie žmonės buvo nuvaryti į Šalyno dvarą dirbt i: Ankstyvą rytą [ ...) minėtieji gauj os dalyviai nuėjo į
vasarnamį, paėmė visusvyrus ir nuvarė maždaug 300 metrų nuo dvaro prie
miškelio.Poto aš girdėjau šūvius[ ...] šaudė žydus. Liudytojas Juozas Valužis
[230, l) te igė: Darbams į tą dvarą iš Salantų buvo atsiųsta 10- 11 žydų vyrų.
Jie gyveno vasarnamyje, ir niekasjų nesaugojo. Jie dirbo visus žemės ūkio
darbus. Jie dirbo apie 2- 3 mėnesius. Kitų liudytoj ų parodymai (pvz., Skruibio)
[205, 7- 8], taip pat dėl Končiau s 1965m. rugpjūčio 14d. priimtas nutarimas
[116, 18] patvirtina, kad į šalyno dvarą atvežti žydai 1941 m. liepą netrukus
buvo sušaudyti, o moterys dar liko dirbti apie mėnesį ar pusantro. 11 žydų
nužudymo Šalyno dvare datą padėjo nustatyti Mortos Leksienės (145, 140]
liudijima s: [ ...] dvaro ūkvedys Janulis vieną penktadienį atsivežė iš Salantų
apie 11žydų tautybės vyrų. [ ...JPoto sekmadienio rytą[ ... ] ginkluoti asmenys
kartu su Januliu nusivedė minėtus žydų tautybės piliečius prie dvaro esančių
žvyrduobių link. Žinodami, kad 1941 m. liepos 10d. buvo ketvirtad ienis, o
11 žydų vyrų atvežti į Šalyno dvarą penktad ienį, t. y. liepos 11 d., darome
išvadą, kad j uos sušaudė liepos 13d., sekmadienį.
Leopoldas Venckus liudijo [232, 123]: Kaip man pasakojo Salino dvare
gyvenęs RudysPranas, žydt/ tautybės vyrai prie Salino dvaro buvo sušaudyti
anksti sekmadienio rytą. Panašiai liudijo ir Kazimieras Gintalas[80, 152]. Liudytojas Rudys[185] taip pat teigė, kad 1941m. maždaug rugpjūčio mėnesį
anksti rytą buvo sušaudyta 12 žydų tautybės vyrų. Beje, kai kurių l iudytojų
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pateiktosžudynių datos nesutampa,ypač Šalyno žydų vyrų: vieni nurodo
liepą, kiti - rugpjūtį. LiudytojasKazimieras2iobakas [25 1J teigė: Praėjus po
žydų-vyrų sušaudymonekuriamlaikui, į Salino dvarą darbams buvo atvežta
apie 100žydų tautybės moterų.
Kaipbuvo sušaudytiŠalynožydai vyrai, liudijo Drulis [61, l 14- 118]: Pakė
lė iš lovos, išėjo su baltiniais ir dar liepė nusiauti kojas. Džiunis [baltaraištis DomasVaičys. - Aut.]liepė jiems sustotipo du į rikiuotę. Davęs Džiuniskomandą
"tengte marš" nuvarė žvyrduobių link, kurios buvo nuo dvaro pastato maždaugapie300 metrų. Pasakliudytojo, atvarę prie duobės, liepę po du bėgti:
Kai tik žydų tautybės vyrai nubėgo kokiusB metrus nuo rikiuotės, visi keturi
gaujosdalyviaiiššovė. [...J Pabėgę keletą metrų abu žydų tautybės vyrai parkrito ant žemės ir daugiaunesikėlė. Kadapirmieji du nukrito žvyrduobėse ant
žemės, Džiunisvėl davė komandą bėgti sekantiems dviems vyramsiš rikiuotės. Vėl pasigirdoserijanetvarkingų šūvių. [ ...] Taippo du ir buvo sušaudyti
visi nuvarytieji žydų tautybės piliečiai.
Sušaudytų vyrų skaičių minėjo Elzbieta Drungilienė [136, 216]: Praėjus
nuo vokiečių okupacijospradžioskeliomssavaitėms, į Salino dvarą buvo atvežta 11vyrų ir apie60moterų [ ...J Paskutinisbuvęs rikiuotėje žydų tautybės
vyrasliko stovėti vienasir buvonušautasvietoje,kur stovėjo.
Apibendrinant liudytojų parodymusgalima išvada: 1941 m. liepos 13d.
Šalynodvaresušaudytal l žydų vyrų.
Trečia. 1941
m. lieposmėn. pabaigoje[P.Končius. -Aut.] dalyvavožydų tautybės moterų varymeiš Salantų miestelioį šaudymovietą Sateikių miške, varymo metumušė moterisšautuvobuožeir spardė kojomis, dalyvavo minėtų
moterų šaudyme.Siošaudymometu buvosušaudytaapie 70moterų [114, l 8].
Pirmiausiabūtina pateikti pagrindinio žudynių vykdytojo Skridailosparodymus [204, 3-4): Salantuosepo savaitės ar daugiau, kai buvo sušaudyti
vyrai, policijos viršininkas[Pranas
. - Aut.) Baltuonisbuvo iškviestasį Kretin·
gq, kur gavoįsakymą sudoroti likusiusžydus- moteris ir vaikus.Į pagalbą
pakviestaspartizanų būrys iš Sateikių, vietosseniūno nurodymu kaimuose
paimti vežimai. 10- 12šaudytojų dviračiais nuvyko į egzekucijosvietą, kuri
parinkta Sateikių miške. Naktį žydessusodinoį vežimusir paryčiais atvežė
prie duobių, kuriasjau buvoiškasę šateikiečiai. Saudymuivadovavopolicijos
viršininkopavaduotojasStravinskas,
nesBaltuonisneatvyko.Moterispirma
nurengdavoir vertė šoktiį duobę, gulti veiduį žemę, o iš viršausbaudėjaijas
šaudė. Šiliudijimą pateikiair AlfonsasEidintasknygoje tydai, lietuviai ir holokaustas[64, 256). Arūnas Bubnys[40, 61 J rašo: Iš kaimų su arkliais suvažiavę vežikaipolicijosnurodymunuvažiavoprie sinagogos. Iš ten buvo išvesta
virš 60žydų moterų ir vaikų. Baltaraiščio Skridailos teiginys [204, 3- 4], kad
po savaitės po vyrų nužudymobuvo nužudytos moterys ir vaikai iš Salantų sinagogosir pasirinktažudynių vieta - Šateikių miškasPlungės rajone,
yra labai svarbus, nes suteikiainformacijos apie Salantų žydžių nužudymą. Tačiau būtina atkreipti dėmesį i tai, kad Salantų žydės nužudytos per
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du kartus, be to, liudytojai skirtingai pasakojo, jog vienu atveju moteris
vežė su vaikais, kitu - be vaikų. Kaltinamojo Končiaus baudžiamojoje byloje yra įsegta l 945 m. balandžio 9 d. pažyma apie Domą Vaičių, kuriojejis
nurodo datą, kada buvo šaudomos moterys iš sinagogos: 1941m. liepos
20d. aš dalyvavauišsiuntime ir variauį sušaudymo vietą iš sinagogosapie65
ar 70žydų tautybės moterų virš 40metų amžiaus, tarpjų buvo apie 10vaikų
[173, 299; 174, l 84]. Liudytojas Jurgis Meškys (170, 286] apie pirmąjį moterų
šaudymą teigė, kad moterys prie Salantų sinagogosbuvo susodintosį penkiaspastotesir nuvežtosį Sateikių mišką. Mūsų manymu, iš sinagogosi Šateikius moterys buvo vežamosdu kartus: vieną kartą be va ikų, kitą - su
vaikais.Tačiau liudytojai dažnaipainiojo ne tik moterų skaičių, bet ir tai, ar
kartu su moterimis buvo vaikų, ar ne. Tad tenka remtis kaltinamojo Končiaus baudžiamojoje byloje esančiu 1965 m. rugpjūčio 14 d. nutarimu, kuriame rašoma,kad pirmą kartą buvo sušaudytosapie 70 moterų {tikriausiai
be vaikų), o antrą kartą {vėliau, tačiau tiksli datanežinoma) - apie 50 moterų
su vaikais [115, 18].
Kaip buvo rengiamasi žydų žudynėms, rodo bylose likę liudijimai. Pirmiausia reikėjo iškasti duobes.JonasJonutis liudijo [95, 52], kad Salantų
seniūnas surinko apie 15 žmonių su kastuvaisir liepė iškastidvi duobes.
Kastiteko visą dieną. Iškastos duobės buvo maždaug10 metrų ilgio, apie
3 metrų pločio ir 2 metrų gylio. Pasak liudytojo Šlionskio[217, 19-20] , po
iškasimodar nešaudė, o pradėjo šaudytimaždaugpo savaitės. Vokiečių kareivių nebuvo, šaudė Salantų ginkluotosgaujosdalyviai.
Gana išsamiaiapie moterų sušaudymą {tikriausiaiapiepirmąjį, kai ša udė
be vaikų) liudijo KazysDvarionas[63, 40- 41). Jis teigė, kad kaimo seniūnas
liepė, pasikinkius porą arklių, atvažiuotiį policiją. Atvykusiemsprie policijos su pastote buvo įsakyta laukti: Maždaugapie2 val.naktiesmums liepė
važiuotiprie Salantų m. sinagogos.[. ..] iš sinagogosvedė ir sodinoį vežimus
žydų tautybės moteris. Saukė jas pavardėmis ir sodinoį kiekvieną vežimą po
dvylikamoterų. Išvisoį mūsų penkiaspastotesbuvosusodintaapiešešiasdešimt moterų ir du vyrai, vienas Salantų m. gydytojasir apie 17 m. j aunuolis.
Kartu su moterimisvaikų nebuvoir iš visovežimuosebuvo tik vienatrijų ketverių metų mergytė. Sodindamiį vežimusnacionalistaimoterimssakė, kad
jas vežaį žydų žemę, todėl moteryssu dideliunorusėdosi į vežimusir tik prašė, kad leistų pasiimti kartu vaikus,tačiau to padarytinacionalistai[neleido.Aut.],[ ...)sakė, kad vaikusatvešatskirai.Kadavisivežimaibuvopilni, mums
liepė važiuoti SateikhĮ miško pusėn. Mus lydėjo apie 6 ar 7 gaujosdalyviai,
kurie važiavodviračiais[ ...).
Kainuvažiavomeį Sateikių mišką, jau buvopradėję švisti. Tenbuvoiškasta
beveikapie 4 m ilgio ir pločio duobė. Tenprie duobės dar buvo virš dvidešimt
ginkluotos gaujosdalyvių.[ ...] Išmano vežimoliepė išlipti šešiomsmoterims
ir nusirengti visai nuogai ant duobės krašto.Moterysišlipoiš vežimoir nusirengė. Tadagaujosdalyviai liepė moterims sulipti duobėn ir gulti ant duobės
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dugno veidu žemyn.Gaujosdalyviai atsistoj o vienoje duobės pusėje trys ir kitoje trysir pradėjo šaudytiį gulinčias veidužemyn moteris. Taippo šešiasman
matant ir buvosušaudytosvisosbuvusiosvežimuosežydų tautybės moterys.
[•..JMesužkasėm lavonusmaždaugpusę metro storio žemės sluoksniu.
Panašius parodymus davė ir kiti liudytojai: Kostas Grabys [8 1, 44- 4 7] (Jis
teigė, kadi žydų si nagogą buvo suvaryta apie 60 moterų ir vaik ų), Pranas Šmitas [218, 48- 51], JonasJonutis [95, 52- 56], Vytautas Jasas[92, 57-61], Jurgis
Meškys (jo teigimu, sinagogojetuo metu buvę daugiaukaip 60 žmonių). Ta čiau
kai kurių liudytojų, vežusių žydes į Šateikių mišką, parodymai skiriasi. Augustas Pilibaviči us liudijo [179, 72]: Iš sinagogos[ ...] moterų su vaikais galė
jo būti apie 1oožmonių, nes 7- 8 pastotės buvo pilnos. Anksti rytą pradėjo jas
šaudyti. JEW[191] rašoma, kad 1941 m. liepos 20 d. (25 Tamuz570 1) likusios
moterysir vaikai buvo sušaudyti apskrities pakraštyje, Šateikių kaime; šis
teiginys neatitinka tiesos,nes sinagogoje dar buvo likusios apie somoterų, kuriassušaudė ten pat vėliau.
Taigidarytina išvada, kad 1941 m. liepos 20 d. iš Salantų sinagogos apie
60- 70 moterų (tikriausiai be vaikų) buvo nugabentos į Šateikių mišką ir sušaudytos.
Ketvirta. 1941metų vasarą [P. Končius. - Aut.)dalyvavo žydų tautybės moterų su mažaisvaikaisšaudymeSateikių miške.Iš viso tą kartą buvo sušaudyta virš50žmonių [115, 18).
Šis moterų su vaikais šaudymas vyko jau po to, kai 60-70 moterų iš sinagogos buvo išvežtos į Šateikių mišką ir sušaudytos. Vėliau paskutinės
likusiossinagogoje 50 moterų su vaikais taip pat buvo išvežtos į Šateikių
mišką. Pilibavičius liudijo [l 78, 35]: Man teko saugoti moteris, kai vežė iš Salantų sinagogos į Sateikių mišką. [...J Moterisišvežėme po pietų ir nuvežėme
paseigulį Stončių, vardonežinau; galėjo būti apie šimtą. Jos buvo su vaikais.
Pernaktį moterislaikė pas eigulį daržinėje, o anksti rytą gaujos dalyviai nuvežė į mišką ir ten sušaudė. Liudytojas teigė, kad vežė po pietų (pirmą kartą
vežė 2 val.nakties
). Jam atrodė, kad vežė 100, o iš tikrųjų tik apie 50; vežė
žydessu vaikais,o pirmą kartą - lyg tai be vaikų. PranasVaičius, irgi vežęs
į Šateikių mišką, liudijo [225, 63], kad buvo vežamospaskutinės sinagogoje
likusios žydės ir vaikai:(...)pradėjo į mūsų vežimussodinti išvestasišsinagogos žydų tautybės moteris,kurios daugumojebuvo su vaikais. Kada moterys
ir vaikai buvo susodinti į vežimus,tai matėsi, kad sinagogoje nieko daugiau
neliko, nesnepasilikosargybair durys nebuvouždarytos.
BroniusAugustinasbyloje liudijo [17, 176- 177), kad praėjus apie porą savaičių nuo minėto vyrų sušaudymo[prie Salantų žydų kapinių 2vainių kaime.Aut.], vienosdienosvakarą man buvoįsakyta eiti į Sateikių mišką saugoti ten
nuvežtas žydų tautybės moteris[...J. Paėję mišku,mes nedidelėje aikštelėje
pamatėme ant žemės susodintasapie 40- 50 žydų tautybės moterų, kurios
daugumojebuvo su vaikais.1...J netoli nuo moterų buvo, kiek prisimenu, iškastostrys duobės. [...] Tikpradėjus aušti prasidėjo moterų šaudymas [... ].
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Prie duobių moterys buvo visai nuogai nurengiamos(...], moterisnedidelė
mis grupelėmis suvarydavo į duobę, o po to duobės pakraščiuose išsidėstę po
tris gaujos dalyviai jas šaudė. Matyt, liudytojas pirmajame žydų tautybės
moterų sušaudyme nedalyvavo. Kazys Klapatauskasliudijo 1112, 661 taip:
Duobėje buvo daug moterų lavonų. Tikroskaičiaus pasakyti negaliu, bet kiek
buvo galima spręsti iš akių [pažiūrėjus. - Aut.J,jų galėjo būti apie50ar daugiau.
Moterų lavonai buvo nuogai išrengti.Vaikų lavonų duobėje nepastebėjau.
Taigi 1941 m. liepos pabaigoje buvo sušaudytos paskutinės sinagogoje
likusios daugiau kaip 50 moterų su vaikais.
Penkta. 1941metų rudenį kartu su kitais ginkluotosnacionalistinės gaujos
dalyviais [P. Končius. - Aut.] varė šaudymuižydų tautybės moteris ir vaikusiš
Salino dvaro į Sateikių mišką ir dalyvavominėtų moterų sušaudyme. Ten buvo sušaudytaapie 100moterų [115, 18).
1941 m. liepos pradžioje 100- 140 jaunų moterų iš Salantų sinagogos,
kaip minėta, buvo išsiųstos į Šalynoūkį dirbti žemės ūkio darbų. Poketurių
savaičių ūkininkai gavo raštus, kad visi žydai turi būti sugrąžinti, ir rugpjūtį
jos grąžintos į dvarą. Baltaraištis Kadys paliudijo (106, 23 1), kadpo pusantro
mėnesio [kai 1941 m. liepą sušaudė Salantų žydusvyrus.-Aut.] po to baltaraiščių būrys, kuriam ir aš priklausiau, Sateikių miške, Platelių valsčiuje, sušaudė
žydus - moteris ir vaikus [iš šalyno dvaro. - Aut.]. Liudytojas Antanas Kripas
[123, 96] teigė: [ ... ) teko girdėti, kad 11vyrų Salino dvare sušaudyti,o po to
Sateikių miškeir moterys. Pasakliudytojo Šlionskio [217, 19- 201,rudenį Sateikių miške buvo sušaudytosmoterys. Kasė duobę ir Žeimių kaimegyvenę gyventojai. Duobė galėjo būti apie 20metrų ilgio, apie 2 metrusgylio ir 3 metrai
pločio. Skruibis [206, 34] liudijo taip: Vakare[...Jarkliaisnuvažiavomeį Salino
dvarą. Iš ten su vežimaisnuvežėme moterisį Sateikių mišką, kur buvoiškasta
duobė. Duobės iškasimą organizavo vietinis eigulys[paprastai
duobės iškasi
mu turėdavo rūpintis vietos seniūnas. - Aut.). Moterisatvežė pradedantšvisti.
Moteris išlaipino iš vežimų ir nuvarė į mišką, maždaug 100metrų nuo kelio.
Liudytojas PranasRudys[185, 106) teigė, kad 1941m.maždaugrugpjūčio
mėn. anksti rytą buvo sušaudyta 12žydų tautybės vyrų. Greitaipo to sušaudymo į Salino dvarą buvo atvežta darbams apie 100žydų tautybės moterų,
kuriospo ne kurio laiko buvo nuvežtosį Sateikių mišką ir ten sušaudytos.Jas
vežė septyniomis ar devyniomis pastotėmis. Pasak liudytojo, likusias tris
moteris taip pat sušaudė. Baltaraištis Valužis[228, 81 tardomas prisipažino,
kad 1941m. iš Salantų miestelioį Salinodvarą atgabentaiki šimto žydų vyrų,
moterų ir vaikų Jaukodarbams.[ ...]Po dviejų dienų išvedė visusvyrus iš namų
(Jų buvo9- 10)ir sušaudė netoli nuo ūkio.[ ...] Po dviejų mėn. Soline pasirodė
Jonaitis su kitais baltaraiščiais, liepė kinkyti vežimą, įsodino 11-12moterų ir
2-3 vaikusir liepė vykti į Sateikius.Taippat vykoir kitospastotės. Sateikit/miškejos buvo sušaudytos.
1963 m. duodamas parodymus, Valužis patikslino kai kurias detales:
Dar prieš vyrų atvežimą į Salino dvarą buvo atvežta apie 140moterų žydžių
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taip pat darbams. Jos gyveno taip pat vasarnamyje. [ .. .) Aš, kiek laiko, dabar tiksliai neprisimenu. Po vyrų sušaudymoį dvarą atvyko Salantų policijos
viršininkasJonaitis, policininkasSkruibis, vardo nežinau, Vičiulis, vardo nežinau, kitų neprisimenu. Jie atvažiavo naktį ir liepė ūkvedžiui Jonučiui Juozui
[Jonui. - Aut.) duoti arklius ir vežti moteris žydes.Kur vežti, nesakė. Man irgi
tekovežti.Vežėme maždaugseptyniuosevežimuose.Vežėme 3- 4 kilometrus,
iki sustojomeSateikių miškopakraštyje. Tenmoteris palikome, o mums liepė
važiuoti. Ką suj omis padarė, aš nemačiau, tik teko girdėti, kadjas ten sušaudė [230, 221.

Apie 1oo moterų iš Šalyno dvaro sušaudymą Šateikių miške byloje liudijo nemažai asmenų: AntanasDrulis (61, 114- 122), Juozas Jucys (96, 136- 138]
(100 moterų gabeno7 vežimai),Kazimieras2iobakas (25 1, 200 - 201), Pranas
Vaičius [226, 134) (atvežtos100 žydžių dirbo dvare apie mėnesi; i sušaudymo vietą nugabentos
5 dvikinkiais vežimais)
, PranasSkruibis (205, 8) (moterysir vaikai
atvežtii dvarą ir Šateikių miškesušaudyti). Paulis Gerhardas Aringas [15] rašo:
Po keletosavaičių [po beveikdviejų mėnesių. - Aut.) miškelyjeprie Sateikių tą
patį turėjo išgyventi daugiau nei 100Salantų žydų moterų bei vaikų;juos ten
nušovė ar užmušė. Reikiapaprieštarauti Jakovui Bunkai [441
, kuris apie žuvusias netoli Šateikių Salantų žydes merginas ir moteri s rašė: [. ..] iš Salantų
atvežė apie 100 moterų. Taibuvo Salantuoseir apylinkėse surinktos gražios
moterysir mergaitės vokiečiams irjų pagalbininkamslinksminti. Visą savaitę
tenjas Jankė ir prievartavo.Eidamipro miškelį žmonės girdėjo girtų šūkalio
jimus ir moterų aimanas ir verksmą. Pasibaigusorgijoms jas n uvedė toliau
į miškelį ir sušaudė. Tai tikrai negali atitikti tikrovės, nes, pirmiausia, per
daug jaunų moterų ir merginų, antra, jos buvo paskirstytos ūkininkams.
Galimasutikt i, kad kartais žydės buvo prievartaujamos. Apie tai rašoma ir
JEW[191], tačiau ne tokiu mastu.
Taigi išvadatokia: 1941 m. rugpjūčio pabaigoje Šateikių miške buvo sušaudytos ir iš Salantų i Šalynodvarą atgabentos 1oo žydžių su vaikais.
1941 m. rudenį nužudytos 35 Šalyno dvare likusios žydės. Kaip min ėta, daugelis liudytojų teigė, kad 1941 m. liepos pradžioje 100- 140 jaunų moterų iš Salantų sinagogos buvo išsiųstos į Šalyno ūki dirbti žemės
ūkio darbų. Rugpjūčio pabaigoje, pasakliudytojų, sušaudyta 100 moterų.
Kur dingo dar 40 moterų? Kaltinamojo Končiaus byloje įsegtame 1965 m.
rugpjūčio 14 d. nutarime nutraukti baudžiamąją bylą kaltinamajam mirus
rašoma apie Salantų žydų bendruomenės sunaikinimą 194 1 m., tačiau
neminimos dar 40 žydžių žudynės šalyno dvare [115, 18], nors byloje yra
liudijimų, jog šiosmoterysnužudytos. Beto, yra žinoma, kad viena žydaitė
išsigelbėjo. Dar kartą peržvelkimeliudytojų parodymus.
Kaltinamojo Vaičiaus pažymoje [173, 299] rašoma: Rugpjūčio mėn. pabaigoje ar rugsėjo mėn. pradžioje man teko varyti suimtas žydų tautybės
moterisir merginasiš Salino dvaro į mišką. Tą kartą aš su kitais policininkais variau apie 30 ar 35 suimtąsias iki pat sušaudymovietos. Jas sušaudė
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prie žvyrduobių, ten, kur buvo sušaudyti žydai vyrai iš šalyno dvaro. Beje, JEW [191] nurodo ma žydžių sušaudymo data - 1941 m. rugsėjo 12 d.:
1941 m. rugsėjo 12 visos šios jaunos moterys buvo surinktos ir sušaudytos
iš anksto iškastose duobėse. Tik vienai (Bathyah Abelman Yankelevitz) pavyko pabėgti ir pasislėpti ūkyje, kuriame ji anksčiau dirbo. Tai reali data, nes
pirmiausia, t. y. 1941 m. liepo s 10 ir 20 d., buvo nužudyti žydai iš Salantų
sinagogos; ū kininkų g rąžintos apie 100 žydžių sušaudytos Šateikių miške,
vėliau - ir kitos.
Vienai iš merginų, Basiai Abelmanaitei (Basia Abelmanaitė, Giršo, g. 1914 m.
Kretingos r. Kūlupėnų apyl. šalynok.) pavyko iš dvaro pasprukti. Jos 1945 m.
kovo 23 d. liudij imas paimtas iš ADSRfondo (neegzistuojančio fondo medžiagaperskirstyta) ir čia cituojamas iš MtL [148, 147]: Atėjus vokiečiams, visuslmbarės kaime ir pačiuose Salantuosegyvenusius žydussuvarė į miestelio sinagogą. Po dešimties dienų su grupe merginų mane nusiuntė į Salyno
dvarą Jauko darbams. Dar po penkių dienų mane pasiėmė lmbarės kaimo
valstietis PranasKasparaitis.Pasjį dirbau keturiassavaites,paskuij am liepė
pristatyti mane į Salyno dvarą. Kaijis mane nuvežė, radau daug merginų,
paruoštų šaudyti. Supratusi, kas manęs Jaukia, pabėgau pas Kasparaitį, kuris mane paslėpė ir gelbėjo ištisus trejusmetus, kol Raudonoji Armija atėjo į
Salantus.
Internete paskelbtoje medžiagoje Salynožydų holokaustovieta rašoma:
Kitas Salynepasilikusias 18žydų merginų 1941m. rugpjūčio mėnesio pradžioje naciai nuvedė į buvusį žvyro karjerą ir sušaudė [209]. Nurodomas šaltinis,
tač iau jame apie tai nieko neminima [148, 146]. Gal pateikt as ne visas?
Taigi 1941 m. rugsėjo 12 d. sušaudytosŠalyno dvare likusios 30-35 žydės. Jų sušaudymo vieta - buvęs žvyro karj eras prie Šalynodvaro.
Miške, prie Eglinsko sodybos, 1941 m. rugsėjį sušaudytos paskuti nės
keturios moterys iš Šalyno dvaro. Liudytojas Kripas [123, 96] teigė: Dvi
žydų tautybės moterys buvo sušaudytosmiškeprie Eglinskosodybos. Rudys
liudijo [185, 106], kad 1941 m. rugpjūti likusias dvare tr is moteris taip pat
suša udė. Kaip atsitiko, kad keturios žydės liko dvare? Liudytojų parodymai skiriasi. Vienas išjų - Drulis [6 1, 1191teigė, kad sušaudžius vyrus (11- 12
vyrų šalyno dvare) 1oo m oterų buvo atvarytos i dvarą, o netrukusjos buvo
nuvežtos i Šateikių m išką. Vežimošaudytiį Salinomišką metuketuriosžydų
tautybės moteryspabėgo ir slapstėsi 11-ame
Salinodvare. Po kurio laiko atvyko baltaraiščiai, jie paėmė minėtas keturiasžydų tautybės moteris, nusivedė į
mišką prie Eglinskosodybosir tenj asnušovė. Tai paliudijo Justinas Bertašius
[34, 104): Tik atrodo, 4 moterys buvo paliktos Salinodvareir tik po kiek laiko
jos buvo sušaudytosmiškeprie Eglinskosodybos. 2iobakas[251, 201J liudijo:
Beto, po minėto išvežimoį Sateikių mišką [apie 100 moterų. - Aut.] Salinodvare dar buvo likusios4 žydtJtautybės moterys, kuriaspo kurio laikosušaudė atvažiavę iš Salantų du ginkluotos gaujos dalyviai. Jo teigimu, Šalyno II dvare
buvo laikomos melžiamos karvės ir ten buvo paskirtos dirbt i keturios žydų

74

AleksandrasVITKUS.
Cha1ma1
BARGMANAS H O L O K A U S T A S

2 EM A l T l JO J E

75

tautybės moterys, kurios ir buvo sušaudytos prie Eglinsko sodybos , 0 ne
pabėgusios moterys.

žydų kapinių.

Kretingos saugumo darbuotojai

atskirai

sušaudė

tų

tarnautojai ir aktyvistai [ ...]; viso [1941 m. - Aut.] buvo sušaudyta apie 500
buvo suimti ir buvo laikomi
sinagogoje. Jų galėjo būti iš viso virš 200žmonių, vyrų, moterų ir vaikų. Aš tą
skaičių prisimenu todėl, kad policijos viršininkas Baltuonis buvo įsakęs man
surašyti visusį sąrašą. [.. .] Maždaug apie 12vyrų buvo išsiųsti į Salinodvarą
darbams. Po to man teko girdėti, kad juos gaujos dalyviai sušaudė. [... ] Atrodo, po to į dvarą buvo nuvežta apie 100moterų, taip pat darbams. M ūsų
žmonių. Pasak li udytojo Skruibio [206, 33], žydai

žudynių dalyvis Petras Kazragis (110, 83- 85]:

(249, 187], kad 1941 m. liepos ar rugpjūčio mėnesį jis su kitai s paaugliais
matęs, kaip Domas Vaičys (Džiunis)ir Smulni s n ušovė tri s suimtu s žyd us.

i sinagogą. Priėjus tiltą, žyd ams liep ta bėgti per
i bėgančius buvę paleist i šūviai. Tai buvę Ochmo nas, Davidovas, o

Baltaraiščiai juos vedę
tiltą,

trečiojo nepažinojęs.

Tikriausiai tai galėjo įvykti bi rželio pabaigoje arba liepos pradžioje (liepos 1O d. žydai vyrai buvo jau sušaudyti).

Žudynės Naujųjų Salantų kaime. Byloje Dokumentai yra Sa lantų vykdomojo komiteto pirmininko 1945 vasario 9 d. aktas [57, 39], kur iame rašoma, kad Salantuose
, Naujųjų Salantų kaime, FeliksoSoblinskožemėje vokiečių okupacijos metu sušaudyta 18 žmonių, 7 žydai ir 11lietuvių. Vienasjų

buvo liaudies teismoteisėjas, Salantų miesteliogyventojas,sušaudytaskaipo
komunistas. Kiti buvo Platelių valsčiaus gyventojai. Dėl kokios priežastiesjie
buvo sušaudyti nežinoma.
Visi sušaudytivokiečių, lietuvių partizanų nurodymu.
Šis aktas rodo, kad tai buvo sovietiniai aktyvistai ir sušaudyti pir mosio mis karo dienomis . Prie holokausto aukų jie nep riklauso.

us

Razmusas liudijo [182, 257]: Kaip aš girdėjau, viso buvo sušaudyta29 sovie-

turių asmenų žydo odininko Kaplano šeimą: Chaimą, Rachilę ir vaiku s _

Trijų žydų sušaudyma s ant tilto . Konstantin as Zaja nčkauskas liudij o

I

asmenų skaičių, turime įvardyti ir sušaudytu s sovietų aktyv istus. Petras

ke'.

Šulamitą ir Miriamą (Vaniuchino informacija). Štai kaip apie tai pasakojo tų
1942m. pavasarį mane ir kitą
suimtąjį Gruodį [ ...] išvarė išKretingosdabok/ės ir pasodino į policijos sunkvežimį. Kartu su mumis į mašiną atsisėdo Kretingossaugumo darbuotojai. [ ...]
mesnuvažiavomeiš Kretingosį Salantus.Nuvažiavusį Salantus man ir Gruodžiui Bražinskas(Kretingos saugumodarbuotojas) davė kastuvus ir liepė nueiti
prie žydų kapinių ir iškasti duobę, nesreikia sušaudyti dar vieną žydų šeimą.
Kartu į Salantų policiją buvo iššauktasžydų tautybės pilietis Kaplanas, jam
taip pat davė kastuvą ir liepė eiti kartu su mumis. Jau temstant mes visi trys:
aš, Gruodisir Kaplanas nuėjome prie žydų kapinių Salantuose ir ten iškasėme
duobę. Jau pritemusį tą vietą, kur mes iškasėme duobę, su ta pačia mašina,
su kuria mes atvažiavome, buvo atvežta Kaplano šeima, žmona ir du vaikai.
[ ...] Privažiavę prie duobės maždaug 200 metrų nuotolyje Kaplano šeimai
liepė išlipti iš mašinosir pėsti buvo atvaryti prie duobės. Pačiam Kaplanui iš
duobės išlipti neleidoir liepė žmonai ir vaikamssulip ti į duobę. [ .. .] Po to jiems
buvo įsakyta sugulti duobėje veidaisžemyn. [ ...J Tuoj pa t mūsų užnugaryje
pasigirdo šūviai. [...J Paskuiaš išgirdau, kad Bražinskasar Skruibis pa reiškė,
kad niekaipnegali nušauti Kaplano,ir įlipo į duobę. Poto dar buvo paleisti 3 ar
4 šūviai. [...] Po to mums buvoįsakyta sugrįžti prie duobės ir užkasti lavonus.

Sa l a 1 t l! v a l It

Sušaudytųjų skaičius. Norėdami sužinoti tikslų Salantuo se nužudytų

Kaplano šeimos sušaudymas. Buvo dar vienos žudynės Salantuose
prie

K RE T l N G OS A P S K R l T l S

manymu, šis skaičius netikslus, kuriuo nors momentu Salantų sinagogo je ga lėjo būti apie 200 žydų. Vyrų ir moterų žudynės vyko atskirai. Vyrai
(100) sušaudyti prie žydų kapinių ir 12 - prie Šalyno dvaro . Toliau Skruibi s
teigė:

Po to [Šalyno dvare sušaudžius 12 vyrų. - Aut.], datos neprisimenu, buvo
šaudomos moterys. Kiekprisimenu, dalis moterų buvo sinagogoje, kitos buvo
Salino dvare.
S ušaudytų žydų skaičius dažniausia i nurodoma s remianti s kaltina -

m oj o Skridai los paro dymais (203, 224; 204, 3- 41, neatsižvelgiant

i kitu s

li udytojus. Mūsų su rin ktais duome nimis , moterys iš Sa lantų nužudytos
pe r du kartus (70 ir 50) Šateikių miške, 100 moterų iš Šalyno dvaro taip
pat sušaudytos Šateikių miške. Skridailos teigimu , vienu kartu Šateikių
2 lentelė. Salantų žydų žudynės

Data

Žudynių vieta

Mūsų

duomenimis
1941 06 pabaiga1941 07 pradžia

Salantuose ant tilto (vyrai)

19410710

Sa l antų žydų kapinės

19410713

Šalyno dvaras (vyrai)

11

19410720

Šateikių miškas (moterys Iš sinagogos)

60-70

194107 pabaiga

Šateikių

50

194108 pabaiga

Šateikių miškas(moterys su vaikais Iš šalyno dvaro)

1941 0912

šalyno dvaras (moterys)

Praėjus kelioms
dienoms
po 19410912

Prie Eglinskosodybos

4

1942 m. pavasarį

Kaplano šeima prie iydų kapinių

4

Iš viso:

(vyrai)

miškas (moterys ir vaikai iš sinagogos)

3

100

100
35

367- 377
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s

miške
. nužudytos• 100 žydžių iš sinagogos • todėl ir MtL 1148, 3971atsirado
.
n etiksl
.
umų. Rasoma,
•
. kad Salantai' žydų kapine·s1t·k
1 s11au
- - prie
• žydų kapinių. - Aut.l
. . nuzudyt,
. . .
405. asmenys(maždaug tiek iš v·iso nuzu
· dyta Salantuose),

o Šate1k1ų gIr_I0Je - apie 100 moterų ir vaikų. Razmusas liudij o (l8 2, 2571,

':1·

kad 1941 v~~o buvo suša_udy:~ 5~0žmonių. Valužis pareiškime valstybes
sa~~~m uI ~a~e(229, 31:_Kaip uzeme vokiečiai Lietuvą, iš Salantų miestoparveze zyd~ ,r zydelkų del darbų į Šalino dvarą. tydų buvo 10ar 11,žyde/kų

buvo mazdaug 140.
Šlionskio baudžiamojoje byloje (172,275] rašoma: 1941 m. lieposmėn.
pradžioje Salantų poli cija kartu su mūsų ginkluota gauja suėmė ir sušaudė
visus Salantų m. žydų tautybės piliečius, kurių iš viso Salantuosebuvo apie
500.tydai vyrai buvo sušaudyti tuoj po jų suėmimo pirmomis lieposmėn. dienomis, moterys už kelių savaičių.
Taigi 1941 m. naciai išžudė visą Salantų žydų bendruomenę [126, 330;
191a; 243]. Pasak liudytojų, Salantuose gyveno ne daug iau kaip 500 žydų,
nužudyta apie 400.

Paminklai . Salantų žydų žudynių vietose yra pastatyt i paminklai: 2vainių
kaime, prie
Plungės

Salantų žydų kapinių, šalyne, prie šalyno dvaro ir Šateikiuose,

rajone.

Žvainių kaime, prie Salantų žydų kapinių. !ydų holokausto

vieta yra

šiaurrytinėje Kretingos rajono savivaldybės ter itorijos dalyje , 2vainiuose
(lmbarės seniūnija), už 1,8 kilometro i piet vakarius nuo Salantų, už 0,6 ki-

Jok~

lometro i vakarus nuo kelio Salantai-lmbarė, Salanto kairiajame krante.
2vainių kaimas prasideda tuoj už Salantų. Jį pravažiavus yra medinė
rodyklė - lydų žudynių vieta. Salantų žydų kapinės. Rezistentų laidojimo
vieta. Pasuku s nur odyta kryptim i ir nuvažiavus apie 300 metrų yra privavaldos kiemas , užjo - senosios
st ovi tautodailin in·
ko Jakovo Sunkos
su užrašu: 405-iems 1941m. liepos
Salantuose nužudytiems žydams. Toliau,
Džanerio stulpa s
rodo dar 130
daubos link , ten
priešais kapines, ant

Bunkos koplytstu/pls su užrofu:

405-,ems 1941 m. liepos men . Salantuose
nužudytiem s žydams

čios

mėn.

žydų kapinės. Čia
ąžuolinė skulptūra
kairėje,
metrų
kairėje pusėje,

kalv os, stovi granit in is paminklas . Nors žydai sušaudyti dauboje, pamink·
las pastatyt as p riešais
ant kalvos. Paminklo
lentoje iškalta Dovydo
po ja užrašas
ir ji diš kalbomis:

žudynių vietą
žvaigždė,

memoriillinėje
lietuvių
Šioje vietoje 1941m. nužudyt, 405žydai. Nuožuln ioje priekinėje plokštumo ·
j e i bet on uota

memorialinė lenta su užrašu lietuvių kalba: Fašistinioteroro

aukoms 1941.V/-V /1. Toliau i

pinės, i pietus

šiaurės vakarus yra senosios Salantų žydų ka·
žudynių

stūksančioje kalvoJe
t
1967 m . bir želio 3 d. buvo atid engtas paminkla s. Pavienių holoka uS o au- paminklas pokario partizanams .
Hol o kausto aukom s atm inti
vietoj e

Vie,topne Įydų kopmių, kur buvo foudoml
Soontųiydo,

Dtonerio stulpas, rodantis atstumą
iki Salantų lydų zudynių vietos

.

kų, nužudytų ka ro pradžioje Salantu ose, kapai paženklinti nedideliais be·
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Gelbėtojai . Už išgelbėtas Basios Abel manaitės-Jankelovičienės ir Ra-

5'oje vieco,e 1941m lieposl Od. pneSalantų

polo Veržbolausko gyvybes 1991metais Pasaulio tautų teisuolio vardas
suteiktas netoli Salantų, lmbarės kaime, gyvenusiemsSofijai Kasparaitienei ir Pranui Kasparaičiui (301.2002-aisiaismetaisjie buvo apdovanoti LŪ
vančiųjų gelbėjimo kryžiumi. KorespondentasRomualdasBeniušis apie
išgel bėtus salantiškius rašė: Abu išgelbėtieji salantiškiai žydai karo metus
praleido slėptuvėje, įrengtoje Kasperaičių namuose.8. Abelmanaitė pas
juos pateko paskutiniu momentu iNengusisušaudymo,naktį pabėgusi nuo
baudėjų. Prieš tai kurį laiką ji dirbo Kasperaičių ūkyje ir žinojo,kad pabėgus
jai bus suteikta prieglauda. GiR. Veržbolauską pas Kasperaičius, gelbėdami
nuo mirties, slapta atvežė geradariai salantiškiai.Didelę moralinę ir materialinę pagalbą besislapstantiemsteikė Salantų bažnyčios klebonasAntanas Simaitis, bažnyčioje savo pamoksluosesmerkęs žydų žudynes,raginęs
žmones elgtis krikščioniškai ir padėti žydams.Joįtakoje Kasperaičių šeima ir
apsisprendė gelbėti žydus,nors aiškiaižinojo, kasuž tai jiems gresia(31, 21].
1951m. Kasperaičių šeima, nors ir gelbėjo žydus, sovietų valdžios,kaip
buožės, buvo ištremta i Sibirą.
Partizanas Pranas Končius po mirties 2000m. vasario 11 d. prezidento Valdo Adamkaus dekretu buvo apdovanotas Vyčio kryžiaus ordino
Karininko kryžiumi. Dėl dalyvavimo žydų žudynėse Salantuose2015m.
rugsėjo 22 d. prezide ntė Dalia Grybauskaitė pakeitė 2000 m. dekretą ir
partizanas Kon čius-Ad omas neteko apdovanojimo (Partizanas
visgineteko
ordino, Vakarų Lietuva,nr. 184(6995),2015,rugsėjo 23, p. 11).

PaminklasSalancų žydamsprie Salyno dvaro

rjdų luip,nių su~udyra 100žydų vyrų

toniniaisantkapiniaispaminklėliais [1951.Ludynių vieta 1970m. paskelbta
vietinės reikšmės istorijos paminklu (IV383J,
1997m. j is įrašytas į kultūros

vertybių registro istorinių vietų sąrašą (ISO),
2005m. pripažintas valstybės
saugomukultūros paveldo objektu [1311.Paminklo užrašasskelbia, kad iš
viso Salantuosenužudyti 405žydai.

Remiant is mūsų pateikta medžiaga (baudžiamojoje
bylojeesančiais liudytojų
parodymais),
galima teigti, kad Salantuosenužudyta apie 400asmenų:
1941m. birželio pabaigoje ar liepos pirmosiomis dienomis sušaudyti
trys žydai Salantuose ant tilto .
Liepos 1 d. Salantų žydai suvaryti i sinagogą.
Liepos 10 d. 11darbingų žydų vyrų ir 140žydžių bei vaikų iš sinagogos
išsiųsti dirbti i Šalyno dvarą. Tą pačią dieną 100žydų vyrų iš sinagogossušaudyti prie Salantų žydų kapinių, 2vainių kaime.
Liepos 13d. Šalyno dvare sušaudyta 11žydų vyrų.
Liepos 20 d. iš Salantų sinagogos apie 60- 70 moterų (tikriausiaibevaikų)
sušaudyto s Šateikių miške.
Liepos pabaigoje sušaudyta paskutinės likusios sinagogoje daugiau
kaip somoterų ir vaikų.
Rugpjūčio pabaigoje Šateikių miške sušaudytos iš Salantų i Šalynodvarą atgabento s 100 moterų su vaikais.
Rugsėjo 12 d. Šalyno dvare sušaudytos likusios 30- 35 žydės (vienaIšsi-

Šalynas, prie Šalyno dvaro. Važiuojant keliu Kretinga-Salantai, ties
Klausgalviaisreikėtų suktii keliuką kairėje per mišką. Juo važiuoti arba eiti
(rudenį) apie kilometrą iki Džaneriostulpo kairėje. Paėjus nurodyta kryptimi apie 500metrų yra paminklas:ant didžiulio akmens memorialinėje
lentoje užrašaslietuvių ir jidiš kalbomis: Siojevietoje 1941m. nužudyta 18
žydų. Užpaminklo mėlynai nudažytatvorele aptverta žudynių vieta. Beje,
prie Šalynodvaro, kur dabarstovi paminklas, liudytojų parodymais, buvo
nužudytane 18, o apie 50žydų: 1941m. liepos 13d. - 11vyrų, 1941m. rugsejo 12d. - 35žydės, dar vėliau - keturios moterys iš Šalyno II dvaro.

Šateikių miške, Plungės rajone, įvykdytos trejos žydų žudynės: iš viso
čia sušaudytane 100,o 230žydžių ir vaikų. Knygoje Plateliai rašoma: Platelių valsčiaus žemė sugėrė ir iš Salantų atvarytų ir čia nužudytų žydų kraują.
Apietai primenatrečioji paminklinė lentair užrašaslietuvių ir žydų kalbomis

gelbėjo).

masinėje kapavietėje miškeprieSateikių. Čia šimto žydų tragediją primena ir
Plungėje gyvenančio jų tautiečio JakovoBunkosstogastulpis[1771.

Rugsėjo mėnesi prie Eglinsko sodybos sušaudytospaskutinės keturios
moterys iš Šalyno dvaro.

D
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Tarpukariu Skuode klestėjo amatai. Pagrindinis miestelėnų verslas buvo avalynės pramonė, plačiai garsėjo čia siuvami batai „Kontinent''. Daug

Skuodas (žyd. Skud, Skud'),įsikūręs tarp dviejų upių - Bartuvos ir Luobos.

miestelio j aunimo dirbo batų dirbtuvėse, taip pat mokėsi batsiuvio amato.

Skuodas yra už 3 kilometrų nuo Latvijos sienos ir 47 kilometrų į šiaurės

Dauguma dirbtuvių turėjo modernias, elektra varomas mašinas. Batsiuviai

rytus nuo Kretingos. Tiltas per Bartuvą jungia senamiestį ir naujamiestį.

buvo lcchakas Kohenas, Michaelis Mines, Hiršas Gilderis, Šlomo Peres,

Miestas pradėjo augti per Skuodą nutiesus geležinkelį tarp Klaipėdos ir

Jehuda Bermanas ir Beršteinas - naujamiesty je; Gedalia Abramovičius,

Liepojos .Tarpukariu Skuodas buvo va lsčiaus centras ir priklausė Kretingos

Mošė Jankelovičius ir Mošė Leib Grin blatas - senamiestyje. Ypač produk-

apskričiai. Kaip rašo Bronius Kviklys [l 26, 299). miesta s buvo aptvarkytas,

tyvus buvo Koheno fabrik as „Kon t inent '; išleisdavęs apie 100 porų per

nutiestos naujos gatvės, sutvarkyti šaligatviai , gatvių apšvietimas, prista-

dieną. Batai buvo parduodami visoje Lietuvoje , bet daugiausia Klaipėdo

tyta viešųjų ir privačių namų. Pertvarkyta centrinė miesto aikštė - joje pa-

je . Odadirbiai Špicas, Hochmana s, Turekas ir Kopelovičius naujamiestyje,

statytas didžiulis mūrinis prekybos centras.

Grinblatas senamiestyje aprūpindavo Skuodo batsiuvius beveik visomis
reikalingomis žaliavomis .

Skuode buvo valsčiaus savivaldybė, paštas, apylinkės teismas , notaria tas, policijos nuovada, pasienio policijos rajonas, muitinė, gimnazija, žydų

Skuode buvo dvi didelės d idmeninės bakalėjos parduotuvės ir brolių

progimnazija, biblioteka , veikė D. Davido knygynas. Be knygų, čia buvo

Fogelmanų krautuvė, kuri prekiavo statybinėmis medžiagomis ir geležimi

galima įsigyti ir to meto prabangos prekių, pavyzdžiui, sieninių laikrodžių,
patefonų, plokštelių su garsių muzikantų įrašais [l 98, 41].

Aktyviai veikė įvairios lietuvių ir žydų organizacijos.

Skuodedirbo trysžydų vaistininkaiir penki gydytojai, čia veikė žydų vidurinė mokykla, kurioje buvo dėstoma hebrajų kalba, kinas teatras, labdaros
ir kultūros draugija„Ezro: vyko spalvingasir savitasgausiosžydų bendruomenės religinisir kultūrinis gyvenimas,- tokį Skuodo žydų bendruomenės
gyvenimą tarpukariu pateikė Lietuvos užsienio reikalų ministras Vygaudas

Ušackas[133] (gimęs Skuode)2009 m. gruodžio 16 d. kalbėdamas Pasauliniame forume prieš antisemitizmą.
Žydų bendruomenė aktyviai dalyvavo kultūriniame ir sportiniame

miesto gyvenime . Skuode veikė keletas žydų sporto organizacijų. Garsi
buvo žydų futbolo komanda. Varžybos vykdavo beveik kiekvieną savaitę
ir sutraukd avo nemažai žiūrovų. Mieste veikė žydų orkestras, choras, dramos būrelis (198, 43].
Iš viso mieste buvo 204 prekybos įmonės, kurių dauguma priklausė
žydams (198, 42]. Kiek vėliau susikūrė kooperatinių parduotuvių tinklas.
Pirmoji parduotuvė Skuode atidaryta 1929 metais. Lietuvių prekybininkai

(grandinėmis, vinimis ir kt.). Aplinkinių miestelių gyventojai čia pirkdavosi
reikalingų prekių.

Senamiestyje buvo didelis audimo fabrikas ir audinių dažymo gamykla,
kuri priklausė Mordechajui Choikeriui ; Fogelmano grandinių ir vi nių fabrike
dirbo apie 20 žmonių; !sako Hovšos saldainių fabriko naujamiestyje pakavimo padalinyje dirbo apie 20 mergaičių; Kastelanskio kojinių fabrike - apie
20 ar 30 mergaičių. Skuodo kojinės buvo paklausi prekė visame regione.
Siuvėjai, laikrodininkai , kailininkai , skrybėlininkai, kepėjai, konditeriai,
sagų dirbėjai, kirpėjai, dailidės, statybininkai ir krosnininkai (JozefasGlikma-

nas) buvo garsūs miestelyje ir jo apylinkėse. Davidovo spa u stuvė spausdino kvietimus į vestuves, reklamas ir kita. Gerai gyventojams buvo žinomi
vaistininkų Mirkio ir Katerfeido vardai.
Vežėjai užsidirbdavo pragyvenimui veždami prekes į geležinkelio stotį,

kuri buvo už pusketvirto kilometro nuo miestelio. Pagrindinis vežėjas nuo
stoties iki miestelio buvo Dovas Segalas, žinomas Bereder Priekulerforer
pravarde , ir jo sūnus Efraimas, - turėjo diližaną, kuriuo veždavo žmones į
traukinių stotį ir iš jos . Vėliau diližaną pakeitė didelis autobusas.
Maždaug penki žydai ūkininkai Skuode dirbo žemę. Jie užsiaugindavo

ragino lietuvių pirkėjus nebepirkti žydų krautuvėse. Skuodo žydų kova dėl

pakankamai savo reikmėms, o kas likdavo, parduodavo miestelio gyventojams. Didelių plotų savininkai buvo Neta Zelikovič, Berė Kaganzonas ir

išlikimo buvo sunki, nes naujas lietuviškas parduotuves valdžia rėmė finansiškai ir kitais būda is.

Jozefas Mirkis (senamiestyje); broliai Mendelis ir Nachumas Chackeliai, Hiršas Kohenas ir Davidas šafkin das (nauj amiestyje).Šafkindas buvo puikus

Žydų prekyba, papročiai, visuomeninės organizacijos bei kasdieninis

žemės ūkio specialistas: jis ne tik rūpinosi dideliame plote auginamom is

gyven imas Skuode aprašyti 1948 m. Tel Avive išleistoje Skuodo atminties

daržovėmis, bet savo kieme turėjo dar paukštyną ir karvių tvartą.

knygoje (158]; ją išleido buvę Skuodo gyventojai, išsigelbėję nuo holo -

Senoji Skuodo sinagoga buvo garsi visoje Lietuvoje. Tai buvo viena iš

kausto. Naudingos informacijos yra ir straipsniuose: Gediminas Bugaitis

trijų seniausių sinagogų šalyje, medinė, maždaug 15 metrų aukščio, iš-

. žydai Skuode" (43, 45, 48], Živilė Simutytė „Skuod o žydų bendruomenė

puošta meniniais medžio raižiniais iki arkinių lubų. Abiejose arkos pusėse

1919- 1941

m:· (198, 41-46 ] ir Joana Šleinienė . žydus

pinės" (216].

Skuode mena tik ka-

buvo smulkūs labai gražūs medžio raižiniai : liūtai, elnias, balandžiai, obuo liai, kriaušės ir įvairių rūšių žyd inty s medžiai. šventiko karūna, karaliaus ka-
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rūna ir dvi lentelės, kartu su visaissimetriškais kontūrais, suda rė nuostabią
visumą ir gražią harmoniją.

Naujamiestyjebuvo sinagoga ir dveji maldos namai. Vienuose iš maldos namų buvo chederis, kur vaikai po parnokų mokykloje mokėsi Taros.
Skuodo rabinas JakovasChairnasBaruchas Teruškinas išbuvo iki pat
Skuodožydų bendruomenės sunaikinimo.
Miestelyjevyko intensyvussocialinis ir kultūrinis gyvenimas, veikė viešosios ir nacionalinės įstaigos.
1927 m. buvo įkurtas pirmasishebrajų vaikų darželis. Pirmoji auklėtoja
buvo FrumaMarkus. Bibliotekaturėjo apie l 000knygų ir buvo vis papildoma naujaisleidiniais; ji aptarnavovisus Skuodo gyventojus žydus.
1926m. naujos pradinės mokyklos patalpose pradėjo veikti kino teatras, vadovaujamasBenciono Fogelmano. Vaistininkas Zilberšteinas buvo
paskutinischoro vadovas. Chorasrepetuodavo kelis kartus per savaitę.
Kiekiki karoSkuodegyvenožydų, nežinome.Visiškapainiava ir su pirmosiomis karo dienomisnužudytųjų mieto žydų (vyrų, moterų, vaikų) skaičiais.
Vienur, net ant paminkliniookmens, įrašoma apie tris tūkstančius, kitur tik
apie tūkstantį du šimtus. Gyvuliussuskaičiuoja, žmonių ne, - taip samprotauja JuozasVyšniauskasstraipsnyje. Buvo.. . ir nebėr" [247]. Bugaitis taip
pristatoSkuodogyventojų sudėtį 1933metais [43]:Tarpukaryje[...] tautiniu
ir tikybosatžvilgiuSkuodaslabai mišrus, didelę jo gyventojų dalį sudaromažumos. Iš apie4000 gyventojų yra: apie 30 proc.žydų, latvių - 20 proc., vokiečių - 4 proc.ir apie 1proc.rusų, tad likusieji45 proc. miesteliogyventojai buvo
lietuviai.
1940m. Skuodegyveno 4410žmonių, žydų buvo 2200,tai sudarė apie
50 procentų [207].

Skuodo žydų bendruomenės sunaikinimas 1941 metais. Penkios
žudynių vietos. DabarSkuodežydų jau nėra. Jų bendruomenė išžudyta 1941 metais. BroniusKviklysknygoje Mūsų Lietuva [126,300] rašo: [...]
naciai 1941 m. likvidavoapie 1600 Skuodožydų. Gana daug duomenų apie
žydų žudynes Skuodeir Dimitrave yra Arūno Bubnio archyvine medžiaga pagrįstame straipsnyje.Mažieji Lietuvosžydų getai ir laikinos izoliavimo stovyklos 1941- 1943metais" [40], tačiau ir jis negalėjo atsakyti į visus
klausimus. Skuodožydų žudikai teisti du kartus - 1945ir 1963m., tačiau
net nagrinėjant teismo bylas[136, 195; 144, 161] gana keblu nustatyti žydų
bendruomenės žūtį.

Daugelyješaltinių nurodomostik trys Skuodožydų bendruomenės sušaudymovietos: prie buvusių šaulių sąjungos namų, Kulų l kaime ir Alkos
kalne [130, 32]; Kulų kaime, prie MSVsalės ir Bartuvos upės [93). Kai kurie
autoriai teigia, kad Skuodesušaudyti ir Ylakių žydai, tačiau, mūsų nuomone, Ylakių žydų bendruomenė sušaudytaYlakių žydų kapinėse (tuo metu
buvo Mažeikių apskritiesYlakių valsčius). DanguolesAurelijos Gedgaudienės

Dabartinės Skuodorajono ribossu ho/okausto
pamlnklo/s

teiginių,

kad Kvecių miške sušaudytiir žydai iš Skuodo, nei kaltinamieji,
nei kiti šaltini ai nepatvirtino .
Jau žinoma, kad Skuodožydai buvo žudomi penkiosevietose:Skuode,
prie šaulių sąjungos namų, prie geležinkelio tilto per Bartuvą, Kulų l kaime, prie Dimitravo (Jazdų miške,Alkoskalne)ir Darbėnuose. Tai patvirtino
baudžiamosiosebylose tiek kaltinamieji,tiek liudytojai.
Iš Skuodo atminties knygosgalime susidaryti tik bendrą Skuodo žydų
bendruomenės sušaudymoeigą: vyrai sušaudytiSkuode,o moterysir vaikai - Dimitrave. Pagrindinisšaltinis,atskleidžiantisSkuodožydų bendruomenės žūtį, yra vadinamoji Skuodobyla [136-143].
Prasidėjus Vokietijos- SSRS
karui, 1941m. birželio 22d., sekmadienį, pusę trijų po pietų, ginkluotas vokiečių būrys įžengė į Skuodą [158]
.
Tuo pat metu prie Skuodobuvę kai kurie Raudonosiosarmijosdaliniai,
supratę, kad neatsilaikys prieš artėjančios vokiečių armijospajėgas, pasitraukė į Latviją. Vokiečių kariuomenės būrys į Skuodą įžygiavo niekieno
netrukdomas.Apie šimtas karių liko miestelyje, kiti - nužygiavoį Latvijos
Priekulę, kurioje buvo rusų kariuomenės dalinių. 1941m. birželio23d. Raudonosiosarmijos kareiviai,kurie paliko Skuodą, persigrupavoir nusprendė
užimti miestelį, nessužinojo,kad Skuodeįsikūręs vokiečių būrys nėra didelis,ir šeštadienį, birželio 28-osiosankstyvą vakarą, grįžo į Skuodą [198,45].
2iauri kovatarp Raudonosiosarmijoskareivių ir vokiečių prasidėjo naujamiesčio centre. Per kelias minutes kilo keli gaisraiturgausaikštėje, Ylakių ir Mosėdžio gatvėse. Sekmadieniorytą vokiečiai gavo pastiprinimą, ir
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Raudonosios armijo s kareiviai buvo priv ersti pa sitraukti. Kai baigėsi kovos
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Skuodo

valsčius

binas Teruškinas [158]. Beveik visas Skuod o naujamie sti s skendo liep snose

lietuvių ir juo s patalp ino salėje. Lietuviams, rusams, latviams įsakė lipti ant
scenos ir ten būti. Taip pat uždraudė lietu viams bendrauti su žydais. Taip
išlaikė šešias paras be maisto ir vandens, - pasakojo išsigelbėjusi liudyt oja

nuo vokiečių rankinių granatų. Kova pareikalavo aukų iš abiejų pusių (žuvo

Kazimi era Satkauskienė [136, 23 1J.

paaiškėjo, kad žuvo daug civilių; tarp jų nema žai žydų; ta ip pat Skuodo ra'.

ir vokiečių komendantas) [158].

Dali s suimtųjų (500 žydų ir 60 lietuvių aktyvistų) buvo laikom i policijos

Tą dieną buvo nuspręstas Skuodo žydų likimas . Vokiečių valdžia apkal-

nuovadoj e - kalėj ime [137,27 3]; kaltinama sis Dapšys (141, 16] taip pat nu-

tino žydus, kad jie pranešė Raudonosios armijos kareiviams, jog vokiečių

rodė, kad poli cijos nuovad oj e, pasak jo , buvo apie 400 suimtų vyrų. Iš viso

pajėgos nedidelės.

Skuode , kaip teigė liudy t ojas Liudas Gužas [137, 250- 2521, buvo sulaikyta

1941 m. birželio 29 d. vakare grupė vyrų buvo nuvesta į Zelikovičiaus

apie 1500 žmonių.

laukus, netoli sandėlių, ir jiems liepta iškasti dideles duobes. Kai darbas
buvo atliktas, vyrai buvo atvaryti grupėmis po penkiasdešimt

žudynės prie šaulių sąjungos namų. Minėtasis lietuvių partiza nų bū

ir iš karto

sušaudyti [158]. Iš tikrųjų šaudoma buvo gimnazijos spor to aikštėje.

rys, o vėliau iš jų suda rytas paga lbinės polic ijos būrys mėnesio pabaigoj e

Skuodoatminties knygoje[158] paminėtas lcchakas Malkinsonas , mies-

pradėjo ne tik pirmuosius žydų šaudymu s Skuode, bet ir visą 1941 m. bir-

tel io didvyris , neseniai nusipirkęs laukus, kuriuose dabar liejosi žydų krau-

želio-rugpjūčio laikotarpį dalyvav o naikinant Skuodo žydų bendruom e-

jas: jis užšoko ant lietuvio ir pasmaugė jį plikomis rankomis. 2ydas žuvo

nę. Esant daug su imtųj ų, po penkių d ienų nuo o kupacijos pradž ios žydai

taip pat, bet savo didvyriškumu atkeršijo ne tik už save, bet ir už visą ben-

vy rai pradėti šaudyti čia pat - gimnazijo s sporto aikštėje, nes ši buvusi tarp

druomenę. Tebūna gerbiamasja atminimas, - baigiamas pasakojimas apie

gimnazijos ir šaulių sąjungos namų, arba apie 40 metrų atstumu nuo gim -

šio žmogaus poelgį.

nazijos past ato . Šios žudynės vyko 1941 m. birželio 29 d. [136, 73].

Baigdami šaudyti vokiečiai atrinko keturis žyd us - Reuveną Gilderį,
Leibą Grinblatą, Netanelį Tureką ir Jozefą Jehuda Leviną, kurie buvo pri -

Liudyto jas Kazys Gutautas (139, 223- 224] pasakojo: Tai buvo pirmassušaudymasSkuode. Ant aikštės žudikai pirmiausia atvarė apie 60 žmonių. Tai
buvo po pietų, pirmą okupacijos savaitę. [ ...J Situos pasmerktuosiusžudikai
sustatė ant mokyklos aikštės ir man matant sušaudė. tudikų tarpe buvoapie
10 vokiečių kareivių ir apie 15 vietinių, Vasariogrupės dalyvių. Posušaudymo
nužudytųjų lavonai gulėjo ant mokyklosaikštės. Poto suimtiejižydaij uospalaidojo ten pat. Dabartiniu laiku ten yra kapinės.

versti išvalyti žydų namu s senamiestyj e ir paruo šti vokiečių kareiviams
apgyvendi nti (senamiesčio namai nebuvo nuniokoti per kautynes). Šių žydų
likim as - kaip ir kitų.
Knygoje minimas ir vienas iš šaudytojų Petras Bitleras, kirpėjas iš senamiesčio. Užaugęs kartu su žydų vaikais, puikiai mokėjo žydų kalbą, užsi-

Vieno iš kaltinamųjų Albino Meidaus [136, 55- 56] apkla usos protoko-

dirbo pragyvenimui iš klientų žydų ir kartais net būdavo kviečiamas prie

le rašom a: [ ... ] gimnazijos pastate netoli jo ant sporto aikštės buvo šaudomi žmonės. [ ...] Juos šaudė apie 40 metrų atstume nuo gimnazijos pastato.

jų stalo. Tačiau būdamas 29 metų, s usitepė žydų krauju . To lesnis jo lik imas

nežinomas.

Skuodo žydų getas.

Sušaudymasprasidėjo jau po pietų, tuomet kautynės su Tarybinės Armijos
daliniu baigėsi. tmones šaudė prie Saulių salės pastato. [ ...] Pasmerktuosius imdavo iš Saulių salės pastato, kurji e buvo patalpinti j au pirmiau. Man
matant, buvo sušaudyta apie 50 žmonių, daugumoje vyrai. Sušaudymui
vadovavo vokiečių karininkas. Saudė daugumoje Vasario gaujos dalyviai.
Betsujais buvo ir vokiečių kareiviai. tmone s iš sporto salės išvarydavo nedidelėmis grupėmis. Saudydavostovint. tudika i stovėdavo iš nugarospusės.
Pasmerktuosiusšaudė iš šautuvų.

Vokiečiams užėmus Skuodą, t uojau pat susikūręs

lietuvių partizanų būrys, kartu su naciais, pradėjo s ui minėti atsilik usius so-

vietų karius, komunistus, komjaunuolius , aktyvistus ir juo s įkurdino dv ie-

jose parduotuvių patalpose ir kino teatre (klube). Į šias patalpas po kelių
dienų buvo suvaryti ir žydai ištisomis šeimom is. Dar po dviejų dienų iš

parduotuvių žydai po 20 žmonių buvo vedami į lauką ir apieškomi. Pas du
žydus rasta sovietinių pinigų, jie buvo sumu šti ir nušauti (kaltinamojo Juozo
Mažutavičiaus parodymais
) (144, 121].

Kaip teigė kalt inam ieji Mažutavičius (144, 121- 127] ir Meldus (159, 103],
ji e padėję užkasti dviejose duoqėse lavonus. Kaltinamasis Alfonsas Baužys

Padaugėjus suimtųjų, jie buvo suskirstyti į dvi grup es: vyr us ir mot eris.
Vyrai nuvaryti į Skuodo senamiestyje buvusius šaulių sąjungos namu s, 0

1945 m . gegužės 27 d . t ardymo protokole (143, 2- 31 teigė, kad 194 1 m. bir-

motery s - į sinagogą Kudirkos gatvėje. Kadangi daug pastatų buvo sugriauta arba sudeginta, vyrai buvo varinėjami valyt i griuvėsių. Liudyto ·
jas Petras Jablonskis (139, 118] per apklausą patvirtino: tyd us jis [Skuodo
gimnazijos kapelionaskunigas LionginasJankauskas. - Aut.] tuojau atskyrė nuo

želio 30 d., j am atvykus dirbti į Skuodą, daugumažydų tautybės vyriškių jau
buvo sušaudyta kontrrevoliucinių banditų gaujosnarių prie Skuodo gimna-

zijos rūmų esančioje aikštėje. Apie 100pasilikusių gyvų vyriškų žydų tautybės
[asmenų. - Red
.] ir apie 500moteriškės [moteriškių. - Red.] ir vaikų įvairaus am-

bn
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žiausjau buvo man nesant suvaryti į buvusios Saulių sąjungos organizacijos
namusŠiaulių [dabar šaulių. - Aut.] gatvėje ir žydų sinagogą Kudirkos gatvėje.
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tilto per Bartuvos upę. Čia buvo atkasti 23 žmonių palaikai (140, 115]. Beje,
atkasta tik ta duobė, kurią nurodė liudytojai ir kuri buvo aptverta tvore -

Užkasus nužudytuosius gimnazijos sporto aikštėje, imta ieškoti žudy-

le. Dabar tvorelės jau nėra, nes palaikai perkelti į sušaudymo vietą prie

nėms naujų vietų. Tam tiko dvi : prie geležinkelio tilto per Bartuvą, už žydų
kapinių, ir tolėliau esantis Kulų l kaima s.

šaulių sąjungos namų. Manoma , kad prie Bartuvos tilto sušaudyta per
50 asmenų.

žudynės prie Bartuvos. Sovietiniai aktyvistai ir kai kurie žydai buvo su-

žudynės Kulų l kaime. Kad Kulų l kaime žydai šaudyti ne vieną kartą,

šaudyti už žydų kapinių, o jų kūnai sumesti i dvi aviacijos bombų išmu štas

nurodė kaltinamasis Meidus (136, 60]. Jis prisipažino, kad du, tris o gal ir

duobes netoli geležinkelio tilto per Bartuvą. Čia sovietiniai aktyvistai ir žy-

keturis kartu s po žydų žudynių Kulų l kaime vyko paimti rūbų ir nuvežti į
vado Vasario namus .

dai šaudyti ne kartą.
Kaltinamojo Baužio [143, 3) pasakojimu , jis dalyvavęs 1941 m. liepos

1941 m. liepos 5- 6 d. prie Kulų l kaimo vokiečiai nušovė 60 žydų (157, 124-

10 d. žydų šaudyme prie Bartuvos. Pirmiausia buvę atvaryta iš šaulių są

127). Pagalbiniai policininkai lietuviai saugojo ir užkasė sušaudytuosius.

jungos namų apie 20 nuo 18 iki 35 metų vyrų. Šaudyta šalia abiejų duobių,

1941 m. liepos 14 d. apie 8 val. vakaro iš šaulių sąjungos namų buvo
atvaryti 15, paskui dar 15- 20 vyrų; iš viso 30- 35 žydai pr ie Kulų l kaimo. Iš
kaltinamojo Baužio parodymų (22, 4- 5): Tuopat laiku atvyko prie duobės

paskirsčius juos po 10. Paskui nušautuosius reikėję sumesti į duobę ir pa-

tiems užkasti. šaudyme dalyvavę 15 pagalbinių policininkų (136, 3).
Tardymo metu nustatyta, kad 1941 m. liepos 17 d. kaltinamasis Meidus
[136, 73-74) (kaltinamasis įvykį pripažino, tačiau kategoriškaineigė pats dalyvavęs

šaudyme) su bendrais sušaudė apie 20 žmonių, atvarytų iš šaulių sąjungos
namų. Šį kartą žydai buvo sustatyti prie pat krašto, kad nušauti kristų tiesiai į duobę ir nereikėtų jų tempti.
Panašius parodymus pateikė ir kitas kaltinamasis Jurgis Embrasas (137,
46- 53). Jis prisiminė, kaip 1941 m. liepos 17 d. buvo šaudomi sovietiniai

aktyvistai ir žydai. Įvykęs pagalbinės policijos narių susirin kima s, kuria me dalyvavę pagalbinės policijos vadas Kostas Vasaris, Skuodo policijos
viršininkas Drunga , Skuodo burmistras Čižauskas, Vasario pavaduotojas
Stanislovas Vitkus. Visiems pagalbinės policijos nariams liepta susirinkti
pavakary (7 val. vakaro) prie policijos pastato, iš kurio buvę paimti penki
sovietiniai aktyvistai lietuviai ir nuvaryti prie Bartuvos. Iš šaulių sąjungos
namų buvę atvesdint i dar 30 sovietinių aktyvistų žyd ų, tarp jų šventiko
žmona. Kaip prisiminė kaltinamasis Embrasas, pirma buvę sušaudyti lietuviai, žydams liepta juos užkasti. Kai lavonai buvę šiek tiek apmesti žemėmis, buvę paleisti šūviai į duobėje esančius užkasėjus žydus. Kitiems
žydams liepta lipti į duobę. Kilęs didžiau sias triuk šmas, tada policininkai
juos sustūmę į duobę ir sušaudę. Iš tikrųjų policininkų buvo daugiau nei
nurodė kaltinamasi s, mat penki iš jų buvo jam pažįstami, kitų nepažino jo (137, 54).
Kalbant apie pol icijos nuovadą būtina pridėti ir Vlado Paberžio liudi jimą (137, 273]: Tiesiogbuvo šaudomair kalėjime per areštuotųjų patalpų
langą. Nušautuosius arba tuoj išnešdavo, arba po kelių dienų. Vėliau, kaip
nurodė Paberžis,policijos nuovadoje buvę žydai visi sušaudyti, o iš 60 lietuvi ų - 12 paleisti, kiti

sušaudyti.
Liudytojų parodymų patikrinimo 1963 m. birželio 1 d. protokol e rašoma: Kapavietė yra 30 m nuo geležinkeliolinijos ir apie 60 m nuo geležinkelio

apie 10 vokiškų kareivių ir puskarininkių [ ...] kurie pradėjo skirstyti pagalbiniuspolicininkus pagal pareigas.Dalįjų paskyrė dalyvautibetarpiškai šaudyme, dalį - prie apsaugosaplink šaudymo vietą. Beto betarpiškai sušaudyme
dalyvavo 6 ar 7 atvykę vokiečių kareiviai.
Maždaugpo 4 dienų, po 20žydų sušaudymouž kapinių (1941 07 1o.- Aut.],
įvyko sušaudymasapie 30 ar 35 žydų vyriškių. Tasįvyko prie Kulų kaimo, apie
2 km nuo Skuodomiesto ir apie 0,5 km nuo Skuodogeležinkeliostoties. Sušaudymasįvyko senųjų žvyro kasyklų vietoje. Atvaryti žydai iškasė vieną duobę apie 5 m ilgio, 2- 2,5 m pločio ir 2 m gylio.
Po dviejų ar trijų dienų (1941 m. liepos 16- 17 d.) toje pačioje vietoje sušaudyta dar apie 30 žydų vyrų [22, 5- 6]. 15- 16 val. atvaryta žydų grupė iš
Šaulių sąjungos namų išsikasė duobę, didesnę negu per pirmąjį šaudymą,
paskui jie buvo sustatyti prie pat duobės krašto ir sušaudyti. šaudė ir keli
vokiečiai. Jie pistoletais pribaigdavo sužeistuosius.

Didžiausios žydų žudynės įvyko 1941 liepos pabaigoje-rugpjūč io pradžioje (137, 154]. Gana išsamų ir atvirą masinių žydų žudynių Kulų l kaime
vaizdą pateikė kaltinama sis Embrasas 1963 m. balandžio 10 d. apklausos
protokole (137, 154].
Iš pradžių buvę atvaryta 10 žmonių paruošti duobių. Iškasę duobes j ie
buvę sušaudyti. Tada buvę vedami žmonės, daugiausia vyrai, iš Skuodo
grupėmis po 80-1 ooasmenų; atvestos penkios grupės. Didžiausia buvusi
paskutinė grupė. Atvestos moterys turėdavusios nusirengti, tada būdavo
suvaromos į duobes ir sušaudomo s. Kaimožvyrduobėse galėjo būti sušaudyta virš 500 žydt/ tautybės vyrų, t. y. apie 5 tokias grupes,kurias atvarinėjo iš

Skuodomiesto [137, 153- 160].
Embrasas 1963 m. baland žio 10 d. apklausos protokole [137, 45] teigė:
Antrassušaudymasbuvo /-ųjų Kulų žvyrduobėse. Čia buvomasiškai šaudomi
žydtf tautybės vyrai.Jų žvyrduobėse buvosušaudytaapie800 žmonių.
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Mosėdžio žydų žudynės. Baužio liudijimu [143, 6): Po šių masinių sušau-
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valstiečiai. Liudy to j ai n u rodė ap ie 10 vietų, kur nužu dyti m oterys ir vai-

dymų Skuodo miesteliko dar uždaryti nesušaudyti apie 20žydų tautybės vyrų

kai, kuri e, netekę jėgų, ats ilikd avo nu o kolo nos. Kaltinama sis Embr asas

Saulių sąjungos namuose ir apie 500žydų tautybės moterų ir vaikų žydų si-

pr i pažino , kad pakeliui galėjo būti sušaudyta virš 20 moterų (137, 45].

nagogoje.
1963 m. gegužės 25 d. nutarim e dėl tei smo medicino s ekspertizės [141
154] nurodyta , kad Kulų l kaimo žvyrduobėse sušaudyta per 500 žmonių. '

Satkauskienė (139, 232] teigė, kad

pirmos dienos vakare, tarp Lenkimų ir

Darbėnų, gaujos dalyviai atskyrė apie 20 moterų ir vaikų, pavarė juos apie

20 metrų nuo kelio į dešinę pusę ir sušaudė. 1963 m. bir želio 6- 12 d . liudy-

lų l kaime, šalia katalikų kapinių. Atl ikus ekshumaciją, atkasta 201 žmogau s

tojai parodė tas vi eta s, kur bu vo sušaudyt os moterys, varomo s Lenkim ų
Darbėnų keliu Dimitra vo link : Luknėje neaišku kiek, Paluknėje atkasta

palaikai [141, 167- 170]. Kitos vieto s nebuvo nurodytos , todėl daugiau pa-

13 palaikų, Sriauptų kaim e (?), miško pakra štyj e, dvi ejose vietose atka sta

Liudytojas Butkus [140, 165] parodė tr is šaudymų ir laidojim o viet as Ku-

laikų

ir nebuvo ieškoma.

11 palaikų, Juodeikių kaim e - l , Benaičių kaime (?), Nausėdų kaimo pakraštyje dviejose vietose - 5. Auksūdžio kaim e atkasti 3 palaikai. Iš viso

Žudynės Dimitrave.Okupavę Lietuvą naciai atgaivino smetoninę Dimit -

33 žmonių palaikai (140, 195]. Kaltinamojo Meidaus bylos prokuratūros

ravo priverčiamųjų darbų stovyklą (įstei gtą 1937 m.) [125, 55] ir pavertė kon-

nutarime (136, 167) rašoma: Virš40 moterų ir vaikų, kurie, netekę jėgų, atsilikdavo nuo kolonos, sušaudė vietoje.

centracijos stovykla , pavadinta Dimitrava . Ši stovykla galėjo sutalpinti
2672žmones, bent taip teigia 1944m. gruodžio 12 d. įvykio vietos apžiūros

Dimitravo stovyklą motery s ir vaikai pasiekė antros ios dienos vakare.

protokolas (125, 124- 126]: Pagalvietinių gyventojų parodymus, stovykloje

Čia apie 30 lietuvių moterų atskyrė nuo žydų [139, 232]. Dimitra ve žydės

pagrindinaibuvolaikomi suimti politiniai kaliniai, lenkų, lietuvių, baltarusių,
ukrainiečių tautybės ir nieko nekaltivietiniaigyventojai,daugumoje moterys
,
seneliaiir vaikai.

metu čia buvo dar daug kalinių (139, 234]. Atvarę koloną į Dimitravą, vieni

Sušaudžius Skuode žydus vyrus, praėjus savaitei ar dviem (tai gal ėjo
vykti 1941m. rugpjūčio pradžioje), apie 500 Skuodo žydžių su vaikais išsina -

su vaikais buvo apgyvendintos

dviejuose tuščiose barakuo se (40]. Tuo

policininkai dviračiais arba vežimu grįžo į Skuodą, kit i liko saugoti atvarytųjų.

1941 m. rugpjūčio 3 d . į Dimitravo stovyklą Vidaus reikalų minister ijos

gogos pėsčiomis pro Luknių kaimą išvarytos į Dimitravo stovyklą (41 km

įsakymu

nuo Skuodo) (216]. Živilė Simutytė straipsnyje „Skuodo žydų bendruome -

Jam buvo pavesta sudaryti stovyklos administraciją ir apsaugą. 1941 m.

iš Kauno atvyko laikinasis stovyklos viršininkas Edmundas Tyras.

nė 1919-1941" (198, 46] patikslina , kad 1941 m. rugpjūčio 13 d . moterys

rugpjūčio viduryje Dimitrave apsilankė Kretingos apskrities saugumo po-

ir vaikai pėsčiomis išvaryti į netoli Darbėnų esančią Dimitravo koncen-

licijos viršininkas Jakys ir vietos partizanų būrio vadas Stanislovas Vitku s

tracijo s stovyklą. Viena iš versijų yra ta, kad buvo numatyta iš Skuodo

(65,157]. Buvo surinkta 20 vietinių valstiečių, kurie privalėjo paruošti Jazdų

žydes perkelti į Kretingą, tačiau Kretingos apskrities saugumo policijos

miške, Alkos kalne, už 4 kilometrų nuo Dimitravo stovyklos, keturias duo -

vir šininka s PranasJakys pasi untė jas į Dimitravą, nes Kretingoje nebuvę

bes: tris kalno papėdėje, ketvirtą-viršūnėje (141, 92].

ti nkamų patalpų.

Po kelių savaičių į Dimitravo stovyklą dviračiais atvyko apie 10 pagal-

Iš sinagogo s žydė s su vaikais iki geležinkelio stoties buvo varomos

binių policininkų iš Skuodo padėti sušaudyti ten laikomų žydžių ir vaikų

dviem didelėmis grupėmis. Pakeliui nušautos dvi moterys ir vienas vyras.

(143,8]. Meidus ir Vitkus moteris surikiavo ir atskyrė apie40 merginų, kurios

Už Skuodo geležinkelio pervažos moterys sustojo ir laukė antrosios gru pės. Tuo metu atvaryti žydai vyrai, įsikinkę į vežimą, rinko nušautuosius

buvo paliktos darbams stovykloje [138, 220].
S. Grikštas (vienas iš egzekucijoje dalyvavusių karių) yra palikęs tokius liu-

nuo kelio (139, 40]. Įtariamasis Aleksas Bričkus teigė, kad moteris išvarius
į Dimitravą žydai vyrai buvo tuoj pat sušaudyti Kulų l kaime (138, 246],

dijimus : Vitkusmums paskelbė, kad iki vakaroturime iškastiketuriasduobes
žydams,laikomiemsstovykloje [...]. Už dalyvavimą žudynėse pažadėjo atiduoti užmuštųjų daiktus. Rugpjūčio 15 d. Alko s kalne buvo baigtos kasti

o kaltinamojo Baužio teig imu, Skuode likę 20 žydų vyrų sušaudyti tą pačią
naktį kaip Dimitravo motery s ir vaikai, t. y. 1941rugpjūčio mėnesį, naktį iš
15 į 16 d. (139, 193].
Žygis truko dvi dienas, nakvota po atviru dangumi netoli Darbėnų.

duobės: trys didelės ir viena mažesnė (216, 46].

Šaudymui vadovavo kaltinamasis Vitkus (141, 107].
1941 m . rugpjūčio 15 d. merginos liko barakuose,

o moterims

buvo

Keturi pagalbiniai policin inkai iš paskos važiavo dviračiais ir pribaigdavo

pranešta, kad jas ves maudytis . Moterys suprato , kad bus vedamos šau-

tas moteri s, kurio s atsilikdavo arba prisėsdavo pailsėti. Byloje rašoma,

dyti , pakėlė triukšmą, tačiau pagalbininkai jas nuramino ir, surikiavę po

kad taip nušautos 40 ar 50 moterų, o ja s užkasti turėję aplinkinių kaimų

keturias, nuvarė keliu Jazdų miško link . Išvesti 300 žmonių (moterys, vaikai

l
l

l
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ir seniai)prie duobių buvo išrengti. Jėga visi buv o suvaryt i į mirtie s vietą, baudėjai mušė lazdomis per galvas, paskui sušaud ė, daugelis buvo
užkasti gyvi (65, 157]. Kitos dienos rytą (1941 m. rugpjūčio 16 d.) atvarytos
dar 200 žydžių ir sušaudytos, kai kurio s užkastos gyvos. Moter is ir vaikus
šaudė 20 Skuodo būrio dalyvių ir keturi aplinkinių kaimų gyventojai savanoriai (40]; ša ud ė 25- 30 asmenų (65, 157].
Pirmosiosatvarytų moterų su vaikais grupės sušaudytos Alkos kalno
atšlaitėje. Kartu sušaudytas ir vienas vyras - gydytojas Fogelmanas, Atvarius antrąją grupę, dar ne visi pirmosios grupės žmonės buvo sušaudyti.
Kolonasustojo apie 50metrų nuo šaudymo vietos, kalno apačioje. Trečioji
grupė buvo privaryta visai arti duobės: 15 metrų nuo krašto . šaudymas
tuo metu nebevyko, o lavonai buvo šiek tiek užberti smėl iu. Ketvirtoji
grupė buvo šiek tiek didesnė už kitas. Ji atvaryta į kalno atšlaitę prie pat
duobės. Moterys, surikiuotos po keturias, ėjo tiesiog į duobę, kur ir buvo
sušaudytos(137, 106- 119].
Gana išsamų ir atvirą vaizdą pateikė kaltinamasis Embrasas [137, 175]:
Sušaudymas
prasidėjo pavakariuiir tęsėsi per naktį iki ryto. Kiekgal buvome
sustoję šaudyti tuomet, kai pasirodė esą mažoka šovinių, bet šoviniai buvo
atvežti[iš Darbėnų. -Aut.) ir šaudymasvykotoliau. Sušaudymuibuvo varomos
grupės maždaugpo 100, o gal ir po daugiau pasmerktųjų mirčiai moterų ir
vaikų. Kiti nurodė, kad iš pradžių buvo atvesta 200-250 asmenų grupė, o
ryte - likusios,tačiau Embrasastai paneigė, nes pats varęs ir šaudęs, mat
atskirossargybos nebuvę.
Kaltinamasis Baužys [143, 8- 9] taip pat smulkiai papasakojo apie žydžių
ir vaikų žudynes Alkos kalne:[ ... ) nuvarytiprie tų dviejų ravų. Tenjiems buvo
paliepta nusirengti iki apatinių baltinių, o po to jos buvo suvarytosį tuos du
ravus, o pagalbiniai policininkai, stovėdami prie tų ravų, iš viršaus šaudė iš
šautuvų į ten esančias ravuose moterisir vaikus. Ravaipo šito šaudymonebuvo visai perpildyti, kadangijie buvo giliai iškasti.(...] Auštant prie tų pačių
ravų buvo nuvarytosman dalyvaujantlikusiosmoterys ir vaikai. Daug vaikų
buvo paprasčiausiai sumesti į duobes ir užkasti gyvi.
Po egzekucijosduobes užkasė patys pagalbiniai policin inkai ir iš aplinkinių kaimų atvaryti valstiečiai. Sušaudytųjų drabužius išsidalijo žudynių
dalyviai. Paskui visi dalyvavusieji šaudyme nuėjo pusryčiauti pas netoliese
gyvenusį žmogų, kur jau iš anksto buvo paruoštas vaišių stalas.
1944 m. gruodžio 17 d. Raudonosios armijos ekshumacijos komisija
(Ypatingoji komisija). Palaikų ekshumacijos apžiūros akte 1944 m. gruo·
džio 17d. [140, 127- 130]rašoma, kad buvo atkasti keturi kapai ir juos e ati·
tinkamai rasta: 1-ojoje duobėje (Alkos kalnoviršuje), kuri buvo 11x 4 metrų,
103žmonių palaikai: 3 mėnesių-5 metų - 31; 5- 18 metų - 23 ir daugiau
kaip 18 metų - 34; 2-ojoje duobėje (Alkoskalno papėdėje), kuri buvo 7 x
4 metrų ir 3,5metro gylio, - 149palaikai; 3-iojoje duobėje, kuri irgi buvo
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7 x 4 metrų ir 3,5 metro gylio , - 251 palaikai; 4-ojoj e duobėje šiaurrytinėje
Alkos kalno pusėje 7 x s metrų duobėje - 107žmonių palaikai.
Pirmojoje duobėje mote rys buvo nušautos, o vaikai užkasti gyvi, kū
nai gulėjo suverst i bet kaip. Antrojoje duobėje 149žmonės, atrodo, buvo
užkasti gyvi - kūnai be kulkų žymių, kaulai nesužaloti. Trečiojoje duobė
je ant 52 kūnų rastos kulkų žymės, bet tik nedaugelis nušauti į galvą, kiti
tikriausiai užkasti gyv i, nes neaptikta sužalojimų, tai liudijo ir kūnų pozos
duob ėje (64,260- 261; 65, 158].
Nužudytųjų skaičius.

Net JEW(207] žinios apie Skuodo žydų žūtį gana
skurdokos . Per parengtinį tardymą 1963 m. lapkričio 12 d. rašant kaltinamąją išvadą pirmiausia atsižvelgta į kiekvieno kaltinamojo vaidmenį
šaudant žydus [142, 183- 222], o ne aiškintasi, kiek iš viso nužudyta vienoje ar kitoje vietoje. Todėl sunku nustatyti s u šaudytųjų skaičių. Nepaisydami to, atid žiai peržvelkime t urimas 1945 ir 1963m. bylas. Sudarykime žudy n ių chronologiją ir tada spręskime, kiek žydų nužudyta Skuode
1941 metais.
1940 m. Skuode gyveno 2200žydų. Šis skaičius negali būti viršytas.Be
to, Skuodas netoli Latvijos ir ga lbūt, prasidėjus karui, nemažaijų ga lėjo
pasitraukti į Sovietų Sąjungą. Tačia u, kaip matysime toliau, to neįvyko, nes
ne visi suprato h itl erin in kų kėslu s.
Jau pirmąją karo sava itę Skuode, kaip liudija Liudas Gužas[137, 250252], buvo sulaikyta apie 1500 žmonių. Pr. Macijausko ir K. Vyšniausko kaltinamajame nutar ime (137, 306]rašoma,kad iš l 500areštuotuojų visi vyrai
buvo baltaraiščių sušaudyti , liko moterys ir vaikai, jie išsi ųsti į Dimitravą,
kur tuoj pat sušaudyti , išskyrus dvi moteris. Kaip teigė kaltinamasisJuozas
Mažutavičius, Skuode vokiečiai, talkinami baltaraiščių, sušaudė apie 1000
asmenų [144, 127).

l vieta . Žydų žudynės gimnazijo s spo rto aikštėje prie Šaulių sąjun
gos namų. 1941 m. birželio 29 d. žydai vyrai pradėti šaudyti čia pat - gimnazijos sporto aikštėje, nes ši buvo tarp gimnazijos ir šaulių sąjungos namų. Čia dviejo se duobėse palaidota po 200 asmenų. Iš viso 400.
Tikriausiai realus skaičius galėtų būti ir 400asmenq, nors prokuratūros
išvadose dažniausiai rašoma, kad čia nužudyta tik 200žydų. Dabarši vieta
vadinama žydq kapinėmis, ir čia stovi paminklas.

11vieta . Žydų žudynės prie Bartuvos. Manoma, kad prie Bartuvos tilt o
sušaudyta perso asmenų.

111vieta . Žydų žudynės Kulų l kaime. 1941m. liepos 5- 6 d. prie Kulų l
kaimo vokiečiai nušovė 60 žydų. [157, 124- 127].
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Apskritis

Valsčius

1941 m. rugpjūčio iš 15 į 16 d. Skuode likę 20 žydų vyrų sušaudyti tą pa-

Kretingos Skuodo

Skuodo

čią naktį

kaip ir Dimitravo moterys ir vaikai.
Taigi išeitų, kad Kulų l kaime sušaudyta per 650 asmenų, tačiau iš tikrųjų
turėtų būti daugiau. Juo labiau kad kaltinamasis Embrasas [137, 45] teigė,
jog Kulų l kaimo žvyrduobėse sušaudyta apie 800 žmonių. Levas Bekeris
straipsnyje.Tragedija l Kuluose neužmiršta" [24] rašo: Pagalbinė policija
1941 m. liepospabaigoje varė iš šaulių namų į l Kulus daugiau kaip 1oožydų.
Tenjuos sušaudė, o po to apiplėšė lavonus.
Paminklenurodyta 800sušaudytųjų - tai atitinka realybę.

Skuodo

valsčius

2udynlų laikas

Vieta

Nužudytųjų
skaičius

vyrų.

1941 m. liepos pabaigoje, kaltinamojo Embraso teigimu, sušaudyta 800
žydų vyrų [137, 45].

APSKRITIS

4 lentelė. Nužudytų žydų vieta ir skačius

1941 m. liepos 14 d. apie 8 val. vakaro sušaudyti 30-35 žydai, atvaryti iš

šaulių sąjungos namų.
1941 m. liepos 16-17 d. toje pačioje vietoje sušaudyta dar apie 30 žydų

KRETINGOS

Skuodas
, aikštė prie

19410629

apie400žydų vyrų

buvusių Šaulių namų

Skuodas,prie geležinkelio 1941 07

per50 sovietinių

tilto per Bartuvą

aktyvistų

iržydų

vyrų

Sa lantų

Kulų l kaimas,žvyrduobės, 1941 07
3 km nuo Skuodo,0,5 km
nuo geležinkeliostoties

apie500-800 žydų
vyrų

Dimitravas Dimitravas,Jazdų miškas, 19410815/ 16d. 5l Omoterų irvaikų:
išjų mažų vaikų
Alkoskalnas
(kūdikių) - 31;
paauglių - 94 ir
moterų-358

IVvieta . Moterų ir va ikų žudynės Dimitrave . Ekshumacijos akte rašoma, kad suskaičiavus nužudytuosius kiekvienoje duobėje susidarytų 610
asmenų, o išvadose nurodyta 510 palaikų, kaip ir užrašyta ant Alkos kalne
esančio paminklo. Be abejo, apsirikta skaiči uojant palaikus duobėse, nes
negalėjo būti daugiau iš Skuodo atvarytų žydži ų. Visi kalt inamieji nurodė
būtent 500 nužudytųjų, be to, dar 40-50 nušauta pakeliu i.
vieta . Paskutinių 40 skuodiškių žūtis Darbėnuose. 1941 m. rugsėjį
Dimitrave likusios žydų merginos(apie40) sušaudytos Baltojo kalno miške.

V

BylojeDokumentai[57, 40] yra Skuodo vykdomojo komiteto pirmininko
StasioNavickioir sekretoriausV. Mackevičiaus 1945 m. vasario 12 d. surašytas aktas. Apie nustatytaspiktadarybes Lietuvos TSRpil iečiams, įvykdytas
vokiečių-fašistų užgrobėjų LietuvosTSRKretingos apskrityje, Skuodo valsčiuje". Šiameakte yra lentelė su nužudytųjų skaičiais (3lentelė). Mes teikiame tik dalį lentelės, liečiančią holokaustą:
3 lentelė. NužudytŲJų skaičius
Sušaudytqjų skaičius

Skuodas

830

Susumavusvisasžydų žudynes,kartu su 48 sovietų aktyvistais, išeitų,
kad Skuod
· apy1·
. . e ·ir JO
mkesesušaudyta l 500- 1800 asmenų (4lentelė).
Mmetame akte rašoma, kad taikių Skuodo gyventojų sušaudyta 7200
asmenų, apie 1800nugabentiį koncentracijos stovyklą „Dimitravą~ o iš ten

Darbėnų

Darbėnai,

Baltojokalno

194109

apie40 žydžių

miškas
asmenų
Išviso: 1500--1800

į Darbėnų mišką ir sušaudyti. Tikslių duomenų pateikti dabar neįmanoma,
nes vieta yra evakuota [57, 38]. Iš anksčiau pateiktos medžiagosmatome,
kad į Di mitravą buvo atvaryta tik 500 skuodiškių. Taigi aktas sudarytas
atmesti nai.

Holokausto paminklų atmint is. !monės trokšta išsaugoti jiems br_a_n. · · · ·
entoi·ai stenges11šgias ar atmin tinas vietas. Net karo metais v1et1nia1
gyv
.
.
laikyti atmintį: žudynių vietas aptverdavo tvorelėmis, pastatydavovienoki
ar kitokį paminklą. Skuode pasielgta kitaip. Net tose vietose, kur buvo pastatytos atmi nimo lentos, vietos aptvertos tvorele, vietiniai kaimog!ventojai išsaugojo prisiminimu s, kad čia buvo užkasti nužudyti ž'.11on~s;
P~
. .
. 'š d š" t· · udynių vietų hko tik dvi.
perlaidojimo viskas panaikinta, 1r I e 1m1esz
.
•· k 1· rito per Bartuvą, kur buSvarbiausia, kad nebeliko vietos prie ge1ezm e 10 1
vo viena iš masinių žydlĮ žudynių vietų. . .
• .tos
ŠI · · e. yra pazyme
Dabar kaip pasakojo muziejausistorikeJoana einien , .
.
'
.
kh
cijos iš visų 10vietų
tik dvi masinių žydų žudynių vietos, nes po e s urna
•.
la'idoti
..
.
.d t
buvo perke1t1 1rpa
v1s1palaikai ir jų dalys per masines lai O uves
. .
t e·i·e
. (
tu AlfredoK1up10)
ga v ·
bendrose kapinėse Skuodo centre, Šaul1ų tuo me
Ši vieta dabar ir vadinama žydų kapinėmis.
. .
'k s buvo pa·
1
Pirmasis paminklas. Po ekshumacijos perlaidoiant paai buuspastaty·
.
• šyta kad 1958 m.
statytas betoninis paminklas, kuriame uzra •
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tas paminklas1941 m. žuvusių tarybinių žmonių atminimui. 1986 m. spalio
10 d. atidengtasskulptoriausAlfonso Skiesgilopaminklas 3000 Skuodežuvusių žydų atminti [161]. Šiuo metu prie buvusių Šaulių namų yra kampu
pastatytaskubas ir ant jo lietuvių ir jidi š (idiš) kalbomis užrašyta: Skuodo
žydamsvaikams
, moterimsir vyramstaip pat lietuviamsir kitų tautybių žmonėms, kuriuosnacių budeliaiir jų talkininkai nužudė 1941metais,atminti.
Antrasis paminklas. Kulų l kaimo žvyrduobėse, senųjų kapinaičių kalnelio pašlaitėje, 1991 m. gegužės 17 d. atidengtas paminklas, bylojantis,
kad čia nužudyta800 žydų (197]. RemtasiEmbraso1963 m. balandžio 10 d.
apklausosprotokolu, kuriamenurodyta,kad Kulų l kaimo žvyrduobėse sušaudytaapie800 žmonių. Šisskaičius pagrįstas. Kulų l kaime ant paminklo
jidiš (idiš)ir lietuvių kalbomisužrašyta:Čia 1941.VIImėn. hit/erininkų bendrininkainužudė apie800žydų tautybės Skuodomiestoir rajono gyventojų. Čia
Lietuvosžemės neužgyjantižaizda.
Architekto RaimondoSabeckioprojektuotą paminklą sudaro du pusapvaliaiakmenys, vaizduojantysdangausskliautą, nes judėjai pripažįsta
pomirtinį gyvenimą; viename užrašaslietuvių, kitame - jidiš kalba. Užrašusjungia šešiakampė metalinė Dovydožvaigždė ir tarsi pabrėžia, kadčia,
Lietuvosžemėje, amžiamsgalvaspaguldė žydai (197].
Trečioji kapavietė (paminklo
nėra) prie geležinkelio tilto per Bartuvą, kurią nurodė liudytojai, anksčiau buvo aptverta tvorele, tačiau po masinio
perlaidojimotvorelės nebeliko ir mažaikas šią vietą prisimena. Manome,
kad reiketų įamžinti ir sušaudymovietą prie Bartuvos.
Ketvirtasispaminklas. Skuodožydų bendruomenės žūties vieta ir Dimitravas.UžDimitravomiestelioreikėtų dar 2 kilometrus važiuoti Dimitravo-Rudaičių keliuJazdų miškolink (antstatauskalno)ir toliau į dešinę, dar
apie 1,5 kilometro,kuršakojasikeliasir matyti perdirbtas Džaneriostulpas,
rodantis 450 metrų į kairę keliu paminklo link. Čia stovi vienas bendras
paminklasvisiemsžuvusiemsAlkos kalne su užrašu )ioje vietoje 7941m.
nužudyta510 žydų. MtL (148, 395] rašoma,kad žudynės vyko Alkos kalno
viršūnėje, papėdėje ir pamiškėje. Be to, Ypatingoji komisija rado keturias
žudynių vietas.Šaliašio paminklo yra dar vienas Džanerio stulpas, rodantis 150 metrų link Alkoskalno viršūnėje pastatyto akmens, ant kurio tėra
užrašasNulenkimegalvas.
2006m. vasarą prie Alkos kalno lankėsi žydų bendruomenės nariai.Jų
iniciatyvaapylinkės buvo sutvarkytos:pastatytaspaminklas ir memorialinė lenta,pažymintys,jog1941 m. čia nužudyta510 žydų, o Alkos kalnasyra
holokaustoaukų kapas.
Penktasispaminklas. Paskutinių Skuodo žydų bendruomenės narių
žūties vieta yra Baltojokalno miškasnetoli Darbėnų. Iš miestelio reikėtų
vykti Kašučių kaimo kryptimi. Pakelėje yra lenta su žudynių vietos nuoroda; pasukuskairėn netolieseyra Džaneriostulpassu nuoroda.
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Veiviržėnų valsčius
Veiviržėnų mi este lis įsi kūręs pri e Veiviržo upės, už 10 kilometrų nuo Švėkš

nos, 32 kilometrų nu o Klaipėdos. Tarpuk ariu Veiviržėna i buvo valsčiaus
centr as ir pri kla usė Kretingos a pskriči a i (126, 347].
Veiviržėnuose žydų amati ni n kų ir pirklių gyventa ja u XVIII amžiuje. Vė

liau j ie pasistatė s inagogą. Veiviržėnų žydai savo miesteli vadino Verzhan
(Veržan) [233), nes vi sas mies telio pavad inimas jiem s atrodė per ilgas ir sunkiai į s im enam as.
1923 m. Veiviržėnuose b uvo 150 sodybų ir 934 gyventoj ai [126, 347];

ŠIOJE
VIETOJE
1941m.
NUŽUDYTA
510ŽYDU

iš jų 259 žyd ai (28%) (233], t arp jų 116 vyrų (50]. Tarpukariu miesteli s iš-

PaminklasSkuodožydėms, sui oudytoms Dimitrovo apylinkės lazdų miike,
Alkoskalno papėdėje

gražėjo: sut varkyto s gatvės, šaligatv iai, apšvietimas. Vei vi ržėnu o se buvo

pradžios mokykla , valsčiaus savivaldybė, paštas, policijo s nuovada, knygyna s su skaitykla , sveikatos ir vete rin arijo s punk tai, vaistinė, kooperatyva s, pieninė, dvi lentpjūvės, vand ens malūnas, elektri nė, kelios užeigos

Likima s lėmė žydaitei Esterai Zelikovičiūtei-Šarvit, dabar gyvenančiai
Izraelyje , išli kti. Esteros tėvu s sušaudė Skuode, ji tuo metu mokėsi Vilniau s uni versitete . Pateko

i getą,

paskui į Pravieni škes, dirbo durpyne .

ir kita (126, 348].
Lydai Veiviržėnuose (233] gyveno iš amatų bei žemės ūkio, bet dauguma - iš prekybo s ir sandėliavimo. Daug elis žydų supirkdavo žemės ūkio

Kartą malonu s seneli s voki eti s pasakęs, jog greitai bus galas, kas galit -

produktu s (daugiausia linus) iš apl in kinių ūkininkų ir veždavo į Klaipėdą.

bėki t. Ir Estera pabėgo. Buvo apsistojusi Sedoj , pagaliau 1943 m. prie š Kū

Lydams mie stelyje prikla usė 12 parduotuvių (beveik visos): dvi geležies,

čias pasiekė G intalaičius (netoli Yla kių), kur ją priglaudė Jankų šeima (Stasė

trys audinių, grūdų, mėsinės ir kitos. Lyd ų bendruomenė turėjo savo mo-

Ja nkienė m okėsi

kyklą hebrajų kalba ir biblioteką. Iš 16 telefonų, kurie buvo Veiviržėnuo

Skuodo gimnazijos toje

pačioje klasėje

su Estera). 1992 m. ge-

gužės 26 d. už žydaitės išgelbėjimą Stasiui Lukauskui (po mirtie s), Stasei

se 1939 m., žydams priklausė net 11. Dalis miestelio žydų j aunimo, baigę

ir Augu st inu i Jankam s (po mirties) buvo įteikti Pasaulio tautų teisuolio

vietos hebrajų mokyklą, tęsti mokslų vykda vo i Švėkšną (48] arba i Telšių

med alia i. Už gyvybės gelbėjimą" ir padėkos raštai. 1993 m. Estera Zeliko -

ješivą. Apie 50 jaunuolių priklausė „Makabi " (Maccab,1 vietos skyriui. Mies-

viči ūtė-Šarvit lankėsi Skuodo ir Ylakių apylinkėse [247).

telis taip pat turėjo kairio sio s sionistinės organizacijos Ha-šomer ha-cair
{Jaunasis sargas) filialą. Dauguma miestelio žyd ų prija utė sionistams.

***
1941 m. birželio 29 d. aikštėje pri e buvusių šaulių namų nužudyta apie 400
žydų vyrų.

1941 m. liepą prie geležinkelio tilto per Bartuvą, nužudyta per 50 sovietinių aktyvistų ir žydų vyrų.
1941 m. liepą Kulų l kaim o žvyrduobėse, už 3 kilometrų nuo Skuodo,
o,5 kilometr o nuo geležinkelio stot ies, nu žudyta apie 500- 800 žydų vyrų.
1941 m. rugpjūčio iš 15 i 16 d. Dimitr ave, Jazdų mi ške, Alkos kalne , nužudyt a apie 510 moterų ir vaikų, iš jų kūdikių - 31; paauglių - 94 ir mot erų - 358.
1941 m. rugsėji Darbėnuose, Baltojo kalno mi ške, nužudyta apie 40
Skuod o žydžių.

Veiviržėnuose žydai laikėsi kaip atskira bendruomenė, turėjo sinagogą

ir mokyklą, aktyviai vi suomen iniame gyvenime nedalyvavo ir i vadovauj amus po stus nesiveržė.
Antrąjį 1930-ųjų pusmeti [233], padidėjus konkurencijai, kilo trintis tarp
lietuvių ir žydų prekeivių; būta net keleto antisemitinių išpuolių, pavyzdžiui, mėginta sud egint i žydų namus arba išdaužyt i langus.
1937 m. mie stelyj e darba vosi šeši žydų amatininkai: stikliu s, laikrodininkas, dailidė, kepurinink as ir kit i. 1937 m. birželio 1 d. Veiviržėnus ištiko
gai sras (126,348], per kuri sudegė 23 gyv enamieji namai, žydų namai ypač
nukentėjo.

Lydam s sąlygos dar pablogėjo, kai 1939 m. pavasarį Klaipėdos kraštas
buv o prijungta s pri e Vokietijo s. Valstybės siena atsidūrė netoli miestelio.
Prekyba tapo labai ribot a. Be to, nemažai iš Klaipėdos pabėgusių žydų apsistoj o Ve iviržėnuose (233].
Kaip rašo Broniu s Kvikly s, 1923 m. Veiviržėnuose gyveno 934 gyventojai,
iš jų 259 (28%) buvo žyda i. 1939 m. miestelyje j au gyveno apie 1200 žmonių
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[126, 347; 233], 1940m. -1050 (233]. Pateikti duomenys rodo , kad mieste! ·e

gyventojų mažėjo, tikėtina, daugiausia žydų, nes dalis jų išvyko

iš Lie~~-

vos. Gyventojų per metus gerokai sumažėjus, miestelyje tikrausia i gyveno
apie 200 žydų.
drausta . Mokymasis hebrajų kalba nutrūko, o mokiniai

perkelti į klases

parduotuvės buvo

nacionalizuo '.

tos; nemažai žydų dirbo prie naujosios SSRS-Vokietijos sienos įtvirtinimų.

Žydų jaunimas buvo įtrauktas į ūkines ir kitas struktūras. Vienu iš naujųjų
lyderių Veiviržėnuose tapo Izraelis Geselis iš Švėkšnos [233].
Veiviržėnus vokiečiai užėmė jau pirmąją karo dieną (236; 237]. Išsigandę

žydai, radę laikiną prieglobsti pas aplinkinius ūkininkus, kitą dieną savo
namus rado apiplėštus.

Sinagogos likimas pirmosiomis karo dienomis . Remiantis literatūra
bei liudytojų parodyma is dėl sinagogos likimo Antrojo

pasaulinio karo

metais, susiklostė dvi nuomonės: ar sinago ga pirmosiomis

karo dieno-

mis buvo sugriauta , ar nesugriauta. Liudytoja M. Jurkienė [99] prisiminė:

Prasidėjus karui, pačią pirmą dieną ant miestelio iš lėktuvo buvo numestas
sviedinys.Nuo sviedinioskeveldrų vienajauna žydė žuvo. Kita ip aprašoma
karo pradžia JEW(233]: 1941 m. birželio 27 d. lietuviai sugriovė sinagogą ir
Tarosritinius išmetė į gatvę, tačiau Vikipedijoje(237] bei Veiviržėnų svetainėje 1236; 237] rašoma, kad Veiviržėnų sinagog a be i keli nam ai buvo subombarduoti. Veiviržėnų bažnyčios ir parapijos istorijoje (227] rašoma, kad
miestelioapstatymaslabiau nukentėjo karo pradžioje - per bombardavimą
sudegintosdvi sodybosir žydų sinagoga_Rankraštyje Veiviržėnai [235] pateikiama ir antroji versija, kad sinagoga ir žydų mokyk los pastatas sudegė
po karo. JEW[233)tradiciškai teigia, kad lietuviai (baltaraiščiai) Toro s ritiniu s

išmetė _į_ ga~!·

Tik Jurbarke sinagoga buvo sugria uta žydų, baltaraiščiai
pap~asc,aus,a, sinagogas padegdavo , o Toros ritinius, išmestus į gatvę, su-

de_~mdavo. Veiviržėnuose Toros ritinėliai galėjo būti išmesti iš sinagog os,
tac,au teigi nys kad ve· · · ·
·
•
.
•
ivirzenų sinagoga buvo subom barduota , kaip patei kia JEW(233), neatitinka tiesos.
t
S : Ku nd rotienė [124] nurodė, kad 1947metais, kai sudegė Taujenių na·
mos ,rgreta esantysnamo·1 'G' d • . .
.
.•
• " va1nIų "kt. , pavardės nebeprisimenu)
, sinagoga be, zydų mokyk/T · ..
.
e e, as eJautą naktį sargybą. Jau buvo vėlu kai išgirdau
garsų
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viržėnuose. Veiviržėnų kapinėse ant Taujenio šeimos antkapin io paminklo
yra įrašyta mirt ies data 1947 metai. Iš to darome išvadą, kad sinagoga sudegė 1947m.
Be to, Tamašauskienė [221] prisiminė, kad, kai žyda i vy rai buvo išvežti ,

1940m., kai Lietuvą okupavo Sovietų Sąjunga, sionistų veikla buvo užkuriose buvo mokoma j idiš kalba . Kelios
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sprogt
.. · d •
'
. . mą, ,ss,gan au "nubėgau pasislėpti. Tuoj pamatėme, kad dega Tau1enių namai nu0 · - 'd · •
•d
. .
•
JŲ uzs, ege ,r kiti netoli buvę. PoJ·ų - medinė zy ų
mokykie/e tuoj pat · ·
.
'
"sinagoga. Taujenispabėgo o dukrelė maža vardo neatstmenusud · 'd ·
'
'
Ad /f, T , • e_ge v, UJe.O.Tamašauskienė (221] pasakojo , kai tie, kuriems
0
as ,auJents- tada Bal ·
1· •
··
namą T k
' . . senų apy inkespirmininkas, nepatiko, padegeJO
· ,ą artą TauJents
p0st· 1· • b
•
s epe, et greit jį nušovė Jokšo kirpykloje Vet·

moterys, vaikai ir seneliai suvarytiį sinagogą, leiduspasiimti pačius būtiniau
sius daiktus.
Petras Čeliauskas [51] pasakojo : [ .. .) gyvenau 3 km nuo sienos, man
buvo 12metų ir tas pirmąsias karo valandas gerai prisimenu. Jokie bombonešiai neskraidė ir niekasjų nesiuntė, kad subombarduotų Veiviržėnus.
Galėjo skraidyti nedideli žvalgybiniai lėktuvai, turėję sekti, ar nevykstakoks
rusų kariuomenės judėjimas. Galėjo toks lėktuvėlis pagąsdinimui išmesti
kokį sprogmenį ir atsitiktina i pataikyti į sinagogą. Tadtaip ir sakykime.Juk
juokingai skamba: vokiečiai subombardavo Veiviržėnų miestelį, kuriame
jokios kariuomenės nei karinių objektų nebuvo. Atrodo, kad specialiai taikė
į sinagogą. [ .. .J O greičiausiais artilerijos apšaudymą žmonės palaikė bombardavimu. Apšaudoma buvo ir Svėkšna, artilerijos sviediniai nuo pasienio
galėjo pasiekti ir Veiviržėnus.
Taigi t ikėt ina, kad Veiviržėnai nebuvo bombarduojami

ir sinagoga išliko

iki pat 1947 m. [246].
Veiviržėnų jaunų žydų vyrų likimas.

Internete

Veiviržėnų seniūnija

[236;

237) rašoma , kad sušaudyti ar išvežti visi miesteliožydai, JEW(233]: Kitą dieną (t.y.

1941birželio28d., šeštadienį, 3 Tamuz
, 5701), atvykę naciai į Veiviržėnus,
150žydų vyrų, įskaitant rabiną Natanielį Josefą Gracą, ir nuvarė
juos į Svėkšnos sinagogą. Tamašauskienės liudijimu (221], vyrai buvo atskirti nuo moterų ir išvežti nežinoma kur (Švėkšnas link varėjuas pėsčiomis).
Estheros Herschman-Rechtschafne r rank raštyje Svekshna.Our Town
(Švėkšna. Mūsų miestas) [85) bei knygoje Svėkšna atsiminimuose 2 [219]
suėmė apie

yra aprašyti to meto įvykiai Švėkšnoje, tačiau visai neužsimenama apie
Veiviržėnų žyd us. Todėl apžvelkime šį įvykį plačiau, juo labiau kad Veivir žėnų kraštotyros

muziejaus vedėja Irena Urbonienė pateikė darbą Vei-

viržėnų žydų bendruomenė [239], kurį, jos vadovaujama , 2004 m. parašė
moksleivė lg lė Vepštaitė.

Žydų naikinimas pasienio zonoje prasidėjo t uoj pat vokiečiams ją užėmus: Priešprasidedant karui, Ti/žėje hitlerininkai sudarė operatyvinį bū
rį, pavaldų operatyvinės grupės A viršininkui SSbrigadenfiureriui Valteriui

Stalekeriui (Stahlecker).1941m. birželio 22 d. [birželio 24 d. - Bubnys:42, 189].
Tilžės operatyvinis būrys iš V.Stahlekerio gavo įsakymą pradėti žudyti Lietuvospasienio ruože (132, 75; 148, 23) (25 km pločio ruože nuo Vokiet ijos sienos).
Paprastai žydus suvarydavo į sinagogą arba į kitą didesnį namą, tačiau
Veiviržėnuose, pi rma, žydus vyrus nuvarė į Švėkšną, ir ne visus, kaip tei-

gia Vikipedija [237], o t ik jaunus . Antra , j ei Veiviržėnų sinagoga būtų buv usi subombarduota , tai būtų suprantama, kodėl vyrus nuvarė i Švėkšnos
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sinagogą. Trečia, Veiviržėnuose sinagoga nebuvo subombarduota, todėl
manytina, jog Veiviržėnų žydus vyrus nuvarė i Švėkšną todėl, kad naciai
galėtų pasirinkti jaunų vyrų i Macikų da rb o stovyklą nenuvykę į Veiviržė
nus. Kitokio paaiškinimo šiuo metu net urime.
čeliauskas 2013 m. kovo 16 d. atsiųstame laiške [50), remdamasis liudytojo J. ūselio pasakojimu , teigė, kad Švėkšnoje buvo sušaudytas Veiviržėnų
gydytojas[Lipšicas- P.čeliauskas]. Vokiečių karininkas nusivedęs jį į žydų kapinesir ten nušovęs. Kaip gydytojas iš Veiviržėnų pateko i Švėkšną, tuo metu
buvo nesuprantama , be to, neaišku , kodėl jis nu šautas (gal pasakė vieną ar
kitą netinkamą žodj).
Kad žydai buvo išvežti į Švėkšną, pasakojo ir Jurkienė (99]: Prasidėjus
karui [ ...] žydai ir lietuviai bėgo į Dūdinėlių kaimą, ten kasėsi apkasusir pasislėpė. Kitą rytą, tai yra 1941-06-23, iš Dūdinėlių į namus sugrįžo veiviržėniškiai.
Tuojbuvo surinktižydai vyrai ir išvežti Švėkšnos link.
Kai kurie lietuvia i gailėjo žydų, bet jų pagalba iš pradžių bu vo minimali.
Jurkienės atsiminimuose užrašyta, kad ji dar spėjo įduoti Lipčiui [turb ūt gydytojui Lipšicui.- Aut.] duonosir cukraus.Daugiau apie juos nieko negirdėjo.
Vepštaitė (239] rašo girdėjusi, kad juos vešdarbams į Saksoniją. Kai kurios
pasakotojosmano, kadjuos toli nenuvežė, o turbūt sušaudė kur nors Šilutės
rajone. B. Sausaitienė [196] taip pat pasakojo , kad 1941 m. vasarą išvarė žydusj Švėkšnos pusę (tik vėliau sužinojoapietragišką jų likimą).
Sugretinę liudijimus ir faktus galime daryti tokias išvadas :
l. Po karo gyvi išlikę Švėkšnos žydai nepa sakoj o, kad Švėkšnos sinagogoje būtų buvę žydų iš Veiviržėnų.
2. Herschman-Rechtschafner rankraštyj e Svekshna. Our Town nėra žinių,
kad Švėkšnoje būtų buvę žydų iš Veiviržėnų.
3.Taigi Veiviržėnų žydai i Švėkšnos sinagogą nebu vo atvežti!
4. Čeliausko liudijimas pagrįstas švėkšniečių versija.
Jis pateikė gan tikrovišką akcijos vaizdą. Darbing iems žydų vyrams surinkti naciai turėję du sunkvežimi us. Vienas sun kvežimis su esesininkais
buvęs pasiųstasi Veiviržėnus, ten jie surinkę apie 40 - 60 jaunų darbingų
vyrų (tiek talpindavoi sunkvežimius vyrų, o moterų su vaikais iki 80 ) ir atvežęs
juos i Švėkšną, kur buvęs šios akcijos vadovas dr. Werne ris Scheu . Iš švėkš·
nos bu~! n.umatyta išvežti dvigubai daugiau - 120 vyrų, t ad reikėję dviejų
su~~vezimi.ų. Todėl sunkvežimio su Veiviržėnuose atrinktais žydais vairuot_
oJui ~uv! !~akyta iš karto vežti juos į stovyklą pri e Šilutės ir grjžti. Dėl to
htera~uroJe_ir atsirado įrašas, kad Veiviržėnų žydai pateko į Švėkšnos getą,
nors JŲ ten 1rnebuvo.

esesininkas , norėdamas parodyti, kad jis čia šeim ininkas, o žydo gyvybė

_~- Liud~ojų_pasakojimai, kad žydai buvo varomi pėsti iki Švėkšnos, ne·
atitinka tikroves. Matyt, ėjo pėsčiomis t ik iki sunkvežimių, ku rie stovėjo
galbūt miestelio pakrašty'
• .
.
_ _
Je, nes JŲ niekas 1rnepastebėjo.
6
· G~d~oJas iš Veiviržėnų tikrai buvo nušauta s esesininko Švėkšnos žydų kapmese Galbūt „
k •- .
d ·l
·
Jis sun vez1myJeprote stavo arba pasiprie šino, to e

lių, dauguma žydų. Daug iausia į komjaunimą tuo metu stodavo bern_iuk~i ,

nieko verta ir kad nekiltų noro kitiems protestuoti , privažiavu s žydų kapines, jį ten išlaipinęs ir nušovęs.
Veiviržėnuose gyvenusių žydų skaičius . Tai pat i neaiškiaus ia vieta Vei-

viržėnų žydų žudynėse. Pirmiausia kelia abejonių Veiviržėnuose gyvenu -

sių žydų lyčių proporcija : 200 žydų vyrų (l 50 išvežti i Švėkšną, 50 sušaudyti
Veiviržėnų apylinkės Trepkalnio kaime) ir 77 moterys ir vaikai (76 moterys su

vaikais nužudytos Trepkalnio kaime, viena moteris pabėgo) (196]. Taigi Veiviržė
nuo se, pasak JEW [233], 1923 m. gyveno 277 žydai. Palygin imu i čeliauskas
(50] pateikė kitų šalia esančių miestelių žydų lyčių proporcijas, rem iantis
192 3 m. gyventojų surašymo duomenimis: Švėkšnoje iš 519 žydų 245 vy-

riškosios lyties, 2emaičių Naumiestyje iš 667 žydų 303 , Vainute iš 348 žydų
161 vyr iškosios lyties.
Kaip minėjome, 1923 m . Veiviržėnuose buvo 150 sodybų ir 934 gyvento -

jai (126 , 347]. iš jų 259 žydai (28 %) (2331, iš jų 116 vyriškosios lyties (Čeliauskas
gana atidžiai išstudijavęs Švėkšnos ir jos apylinkių holokaustą) (50]. Į Švėkšną,
kaip rašo JEW (233], buvo atgabenta 150 žydų vyrų. Čeliauskas (50 ] šiuo

skaičiumi abejoja, tačiau, kaip rašo Kviklys (123, 347], 1939 m. miestelyje
gyveno jau apie 1200 gyve ntojų, JEW(233 ] - l 050 (1940 m.).
Pateikiame čeliausko atsakymą [51 ] dėl žydų skaičiaus Veiviržėnuose:
1923 m. duomenys yra tikslūs. [... ] 1940 m. šis skaičius galėjo būti tik sumažėjęs, nes buvo prasidėjusi žydų emigracija j Palestiną. Na, sakykim, kad jų
dar buvo 250. Ar galėjo iš jų būti 150 vyriškoslyties, įskaitant ir mažamečius
vaikus?Jokiu būdu, nesvyrų skaičius visada būdavo mažesnisužmoterų. Tad
j Svėkšną galėjo būti išvežta mažiau negu 100 (juk mažų vaikų tikrai nevežė į
atranką!). E. Rechtschafnerteigimu, iš Švėkšnos darbams j Vokietiją buvo išvežta 120 vyrų. Betji nemini Veiviržėnų žydų, nors tarp jų galėjo būti ir dalis
Veiviržėnų žydų.

Deja, to nesužinosime.

Čeliausko (51] nu omone, galima manyti , kad Veiviržėnuose gyveno per

200 žydų, j Svėkšną atrankai išvežtabeveik 100 (ne 150), tai Veiviržėnuose liko

virš l 00 moten1,vaikų ir senukų.
Taigi žydų valsčiuje turėjo būti per 200. Tačiau reikėtų suabej oti kai kuriais skaičiais, pateikt ais rankraštyj e Veiviržėnai [235] : antai 1923 m. Veiviržėnuose buvę 100 žydų, nors gyventojų surašymo duomenimis - 259.

Komjaunuoliai Ir komunistai Veiviržėnuose. Rankraštyje Veiviržėnai
[235] rašoma , kad 1941 m. Veiviržėnų valsčiuje buvo apie 70 komjaunuo-

vadinasi, Veiviržėnų valsčiuje buvo daug jauni mo . čeliauskas (51 l prit aria,
kad komjaun imu i paprastai priklausė žydai (taip buvo ir Švėkšnoje), nes ta rp
lietuvių ši organizacija buvo nepopuliari. Tačiau kad tiek daug būtų buvę

komjaunuolių, čeliauskas abejoja, esą šis skaičius paimtas iš lubų.
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Tiesa,Herschman-Rechtschafner[851 mini komunistų partijo s sekreto-

rių Izraelį Geselį iš Švėkšnos. Prieš karą Švėkšnoje velkė pogrindinė komunistų kuopelė; dabar galime neabejoti, kad jai priklausė ir M. šapiro bei
Geselis- abu žuvę pirmąją karo dieną. Galimas dalykas, kaip teigia Če
liauskas [51], kad Geselisbuvo pasiųstas aktyviam darbui ir į Veiviržėnus,
kur savų komunistų nebuvo.

Veiviržėnų jaunų vyrų atranka Švėkšnoje. JEW1233) rašo, kad 19111
birželio 27 d., penktadienį, apie 200 Švėkšnos žydų vyrų (nuo 10 metq)

buvo atskirti nuo šeimų ir suvaryti į sinagogą, kur iš jų ba ltaraiščiai tyčiojosi. Apie atvežtusVeiviržėnų žydus i Švėkšnos si nagogą rašoma, jog
jie buvo siaubingai kankinami, ypač rabinas Natanielis Josefas Gracas,
tačiau tai neatitinka realybės, nes Veiviržėnų žydai nepateko į Švėkš nos
sinagogą.

Kitą rytą, 1941 m. birželio 28 d., šeštadienį, vyko vyrų atranka. Vyresni
ir sergantysbuvo palikti stovykloje. Senas rabinas icchakas Levit anas nacių buvo sumuštas už tai, kad atsisa kė sudeginti nukirptus plaukus. Iš viso
apie 120 jaunų stiprių vyrų iš Švėkšnos buvo atrinkta į darbo stovyklas.Į
Macikus žydo,if kitų miestų, kaipKaltinėnų, Laukuvosbei kitų, taip pat buvo
išvežtiį Silutę. Apie Veiviržėnų žydusneužsimenama.
Taigi naciai atrinko jaunus stiprius vyrus tiek iš Švėkšnos, tiek iš Vei·
virženų.

Švėkšnoje likusių žydų likimas. JEW[233] rašoma:Likusių žydų kankinimai tęsesl ir po to, kai žydai buvo II vežtlĮ darbo stovyklasKlaipėdos kraf te.
Vėl kyla klausimas,i kurj reikės atsakytityrinėtojams: kada ir kur dingo į
darbo stovyklasnepasiųsti vyrai iš Švėkšnos sinagogos.
Herschman-Rechtschafner
[85] rašo,kad 120 vyrų išsiuntus iš Švėkšnos
i darbo stovyklą Macikuose buvo įsteigtas vietinis getas tarp Sinagogos,
Siaurosios Ir 2:ydų (dabartinės J. Maclejausko)gatvių. Į šį getą buvo suvarytos moterys su vaikaisbei keletasvyrų, kuriems pasisekė pasislėpti birželį,
arbatie, kurių tada nebuvo mieste. Moterysbuvo priverstos dirbti Įvai rius
darbus. Visikentė badą 1rkankinimus. Jokių sinagogoje likusių žydų vyrų
niekasnemini.
. Llteraturoje~tsirado keltos versijos apie neatrinktų darbams žydų vyrų
hki'.11ą. Viena1~JŲ - Švėkšnoje likę žydaisušaudytitemaičių Naumiestyje.

~hau~kas~511ai~kina, kadŠvėkšnos žydaigalėjo buti sušaudyti 2:emaičlų
aumiestyJe,~ėiau tik tie, kurie buvo itvežti Į darbo stovyklas ir ten ta
~o nedarbingi. Užuotgrąžinę juosi švėksną, kaip žadėjo naciai sušaudyti
Juos 1~vefė 1· Zemalėių N
Į
.
'
.
,
aumIest . PasakČehausko foudytl savo terltor!Jo/e
0
~~kie(,al nenorėjo, temal(lų Naumiestis ir Siaudv~tlai buvo art iauslal nuo
versmmlnkų, S,lvių, P'kt
1 0 /P
,,ų Ir Maclkų, kur dirbo lfr ežtleji. Tą patį patvirtina
ir JEW[2331,ir Herschman Rechtscha
fner [85],

-.\

-
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Antroji versija, kad nepatekę i Macikus pagyvenę vyrai kartu su moterimis ir valkais buvo suvaryti i getą. Čeliauskas [51]tuo abejoja: Negalima
net galvoti, kad darbams neatrinkti vyrai buvo laikomisinagogojebeveik3
mėnesius iki sufoudymo rugsėjo 20d. Jiebuvopaleisti namo.Tai irgi negalėjo
buti. Neatrinkti darbams vyrai Iš Švėkšnos turėjo buti laikomi getekartusu
moterimis ir vaikais, tokia buvo nacių taktika, ir tikrai niekasJų namoneiš
leido. Logif kai galvoti, kadJuospaliko pas Svėkfnos žydus,kuriuosnetrukus
suvarė į vieną namą, sugrūsdami po 6 feimas, - samprotau
ja Čeli;iuskas,
Jų likimas tokspat, kaip ir Svėkfnos žydt/.
Veiviržėnuose likusių žydų likimasgalėjo buti ir kitoks negu Švėkšnos.
Tai liudij a du skirtingi šaltiniai. 1941 m. liepos 16(21 ramuz)[2331vokiečiq ir
lietuvių policijos buvo suimti ir nužudyti Veiviržėnuose likę 50 žydq vyrq.
HLA [1001, remdamasis Justiz und NS-Verbrec/1en[ 100], rašo, kad moterys
ir vaikai buvo išvežti Į Trepkainio dvarą tada, kai Veiviržėnuose iydų vyrai
Jaubuvo nužudyti 1941 m. liepą, tačiau nenurodo, kiek vyrų buvo ir kurjie
nužudyti.
Su tuo griežtai nesutinka Čeliauskas [51J: Taigiliepos16d.Jokioiydų fou•
dymo nebuvo,Jo vietosgyventojai neprisimena.Tačiau likusius 50 vyrų galė·
jo išvežti sušaudyt i paskelbus, kadjie vežamidarbams. Naciaidažniausiai
getuose specialiai pallkdavo senus vyruspadėti moterims, tačiau negalėjo
jų (šiuo atveju apie50) laikyti sinagogoje ar gete iki moterų sušaudymo
, iki
rugsėjo 22 dienos. Tadajie turėjo būti saugomi sargyblnil( ir varomii darbus,bet apie tai žl nilĮ nėra. Greičia usiai jie sušaudyti 2emaičiq Naumiesčio
Šia udviečių dauboje, todėl veivlržėnlečiai to ir nematė, nors Sausaitien~
[1961prisiminė, kad:/ Trepka
lnio dvarą taip pat buvosuvarytisenukaivyro,
ir invalidai.

Norėdami išsklaidyti abej ones,paprašėme Veiviržėnų mokyklos krt1što·
tyros muziej aus vedėją Ireną Urbonienę dar kartą apklaustiTamašauskle·
nę ir Kundrotienę (2013 m. rugsėjo 19 d.). Josabi teigė, kad tik vieną kartą
buvo vežami žydai Į Švėkšną sušaudyti. TaigiJEW[2331teiginys dėl 50 su·
ša udytLĮ žydų vyrLĮ nepasitvirtin o ir šiuo metu atmestinas.

Moterų Ir valkų llklmas. Liudytoja Sausaitlenė l 1961pasakoj~, ~adišve,
k
,vuslt/rusų kareivių. Jostu·
žus vyrus Jaunas žydukes varė laidot, per orą 11
rėja lavonusnefti glėbyje.

b Ik sutampa
Toliau literaturoje aprašyti įvyklni apie žydq žudynes e_ve .
š ·
Kai vyrai buvo Išvežti, Veiviržėnuose tvyrojobalsi_nuo1ou~a
,d- r:a~~~n
straipsnyje VelvlržėmĮ žydq bendruomenė" 12391· Liku los y e ' p
"
, t sakė visaiką kita. o O·
ramino, kadJuos grelr vef pas vyrus, bet ,wo,au a .
t l/o rinkoi yde
k
es
utampa
) 1J1111e e
valtės ar daugiau (lluclyto/11
nurodyto
slaI as 11
•
b
i!
,.
,, i to i ydo Janulov,tlou tro q, o
moteris, valkus, senelius ir uždarel jau ,,ve
'kl deti v Mato.
d
čia jie ifbtlVOI ru
, ·
ten vežimais vežė Į buvus/Trepkalnlo varą. , t.
iJveiUydu , moteri u
Liudytoja S. Jurjonlenė 1981prisiminė: Tikkai/ .Jtlutę
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vaikais uždarė tilinskienės troboje. Gaila, kad liudytoja nepaminėjo likusi
vyrų (senų, netinkamų darbams),o tik tvirtino , jog vien moterys ir vaikai bu~
vo išvežti į Trepkalniodvarą, kas tikriausiai nėra ti esa.
Liudytoja Jurkienė [99] taip aprašė žydžių gabenimą į Trepkalnio dvarą: Priešišvarant sargybiniai lietuviai liepė pasiimti geriausius daiktus, surišti
j uos ir užrašy ti, kieno tai daiktai. Tuospundelius sukrovė į vežimus ir išvežė.
Jurkienė mano,jog tuos geresnius daiktusišgrobstė sargybiniai ir kiti lietuviai.
LiudytojaTamašauskienė [221] pasakojo:tydų gyvenimui Trepkalnio dvare
vadovavo Veseris [Vasaris.- Aut.], kuris gyveno netoli dvaro buvusiame svirne.
Į dvarą atvažiuodavoarkliu kinkyta brikute ir duodavo įvairius nurodymus.
Jurkienė [99] toliau teigė, kad Trepkalnyje žydus saugojo PetrasVolosinavičius, StanislovasVitkus, StasysŪselis ir kažkoks Martynas, atvarytas iš
Klaipėdos krašto. Apie Martyną pasakojamos įvairios istorijos, tačiau tikrų
įrodymų nėra, todėl čia ir neperpasakojame. 2inoma tik , kad jis, nužudęs
kelis žydus, greitai dingo išTrepkalnio.
JosifasLevinsonasSkausmo knygoje(130, 34] ir HLA(89, 80 1 rašo, kad Veiviržėnų žydai nužudyti l 941 m. rugsėjį Trepkalnio kaime.
1941 m. liepos 16 d. nužudžius vyrus, moterys ir vaikai tuo metu suimti
lietuvių policininkų ir išvežti į Trepkaln
io dvarą [233]. Jau rašėme, kad tą dieną žydų žudynių nebuvo, tačiau tai gali būti data, kai žydai buvo išvaryti
į Trepkalnio dvarą, kurį tarpukariu valdė turtingiausias Veiviržėnų žydas
Bielagorskis.Dvaregyvenojo žmona, o pats dažniausiaigyvendavo Kaune
(Tama ša uskienės liudijimu) [221].

Trepkalnio dvaras. Liudytojas St. Riauka[184] atsiminė: tydes iš Trepkalnio dvaro su sargybiniu išleisdavo į miestelį ar pas ūkininkus. Čia jos dirbdavo
įvairiausius darbus:pjovė ir grėbė šieną, ravėjo daržus ir kt. Straipsnyje .Veiviržėnų žydų bendruomenė" [239],

remiantis liudytojų parodyma is, rašoma: Leisdavonueiti ir pas Veiviržėnų lietuvius, kuriejas pamaitindavo, duodavo švarių drabužių. Deja, apie vyrus nieko nekalbama. Naciai paprastai
vyrus su sargybiniais(būtinai!) lydėdavo į darbus.Čia kal bų apie vyrus nėra.
Kaip pasakojo Sausaitienė [196], žydai, suvaryti į Trepkalnio dvarą,
1941 m. rugsėjį gavo leidimą ieškotis prieglobsčio pas veiviržėniškius. Kai
kurie ūkininkai (liudytojostėvas K. Grykštas,šaulys išJuodupio kaimo ir kt.) juo s
priglaudė ir apgyvendino.Tačiau po poros savaičių, o gal vėliau, buvo paskelbta,j og lietuviai, kurie slėps žydus, bus sušaudyti. Tad ūkininkai juo s
susodino į vežimus ir nuvežė į dvarą.
HLA[89, 80] apie tai rašo: Laikomos dvare moterys dirbo vietiniams ūki
ninkams. Vietiniskunigaspastebėjo, kadPrašinskas ir kiti ruošiasižudynėms,
todėl norėjo išgelbėti žydusj uos apkrikštydamas. Apie pasiruošimą jis taip
pat informavo ir merą [gal seniūną? - Aut.] ūselį. Meras kreipėsi į vokieliŲ
administracijos vadą ir bandė išvengti žudynių. Abiejų pastangos buvo ne·
sėkm ingos.
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Liudytojos J urkienės dukra Albina J urkutė-Karalienė [239] prisiminė,
kad tą vakarą prieš sušaudymą mačiusi sunkvežimį, stovintį prie Veiviržėnų
bažnyčios, kuriame buvo daug juoda i apsirengusit1vyrų su kastuvais. Vėliau
sužinojo, kad tai kaliniai iš Kretingos,jie turėję užkastisušaudytuosius,o sušaudyti turėjo atvažiuoti vokiečiai. Josmanymu, lietuviaižydų nešaudė.
HLA [89, 80 ]: tudynių dieną žydai iš Trepkalnio dvaro buvo atvežti į šaudymo vietą. Duobės j au laukė paruoštos. Pačių egzekucijosdetalių nėra žinoma. Bendroji instrukcija nužudyti žydų moterisir vaikusatėjo iš Ti/žės gestapo vado 55 sturmbannfuhrerio Hanso Joachimo Bohmes.Įsakymą davė
55 oberscharfuhr eris Francas Behrendtas. Bajorų pasieniopolicijossargybos
gestapininkai ir Pranas Jakys (Lukys)(nėra žinoma,ar dalyvavo
žudynėse) raportavo apie egzekuciją Tilžės gestapui. Pastarasispersiuntė raportą RHSAir operatyvinės grupės A vadui 55 brigadenfuhreriui FranzuiValteriuiStah/eckeriu
i.
Tą dieną buvo nužudyta 300- 400 žmonių.
Šiek tiek žudynių detalių pateikė liudyt oja Tamašauskienė [221]: Taip
j ie dvare [moterys,vaikai ir seni vyrai. - Aut.] gyveno iki rudens.Vieną ankstyvą rytą nuvaryt i prie Veiviržio upės, kur nežuvę nuo kulkų buvo pribaigiami
kastuvais.
Žydžių

ir vaikų žudynių data. 194 1 m. rugsėjo 21 d. [233] moterys ir
vaikai buvo nužudyti šalia dvaro esančioje g i raitėje ir palaidoti bendrame kape.
Liudytoja G. Bružienė [39] prisiminė: Tą naktį, kai šaudė, buvo šv.Mataušo
naktis. Kadangi gyveno netoli, už upės, girdėjo naktį šūvius, bet visi bijojo eiti
pažiūrėti. Po kelių dienų varę vyrus suša udytųjų lavonų užpilt i kalkėmis.
Čeliauskas [51] patvirtino, kad šv. Mato (Mataušo)dienayra rugsėjo 21 d.
Ir dar viena aplinkybė patvirt ina tai. Prisimenu, kažkadaesu girdėjęs, kad
šaudytojų brigada, rugsėjo 20 d. atlikusi savo juodą darbą Svėkšnoje, išvyko
šaudytiį Veiviržėnus. Datos sutampa: Svėkšnoje - rugsėjo 20 d., Veiviržėnuo
se- sekančią dieną - rugsėjo 2 1 d.
Kas sušaudė Veiviržėnų žydus? Švėkšnos kraštotyrininkas Čeliauskas
[Sl l rašo, kad tie patys žudikai šaudė žmones tiek Švėkšnoje, tiek Veiviržė
nuose. Tačiau kas buvo tie žudikai, niekasnežino,jie buvo ne vietiniai.tudynesorganizavo vokiečiai, o vykdė ta skraj ojanti brigada.Kelivietiniaigyventojai galėjo prisidėti prie ho/okausto saugodami žydus, bet patys nešaudė.
Rankraštyje „Veivi ržėnų žydų bendruomenė" [239] Jurkutė-Karalienė taip
pat liudijo , kad sušaudyti turėjo atvažiuoti vokiečiai.
Tačiau JEW [233] rašo, kad vokiečių užsakymu žudynes vykdė lietuviai.
Kai kurių žudikų vardus, remiantis liudijimais, galima rasti Jad Vašemoarchyvuose (Izraelis).Vienas iš jq buvo iš Vokietijos į Lietuvą, prasidėjus karui,
grįžęs SDTilžės ruožo agentas Pranas Jakys, kuris tarpukariu buvo Kretingos saugumo policijos viršininkas. 1941 m. rugsėjo 21 d.jis vadovavožydų
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moterų šaudymui Veiviržėnuose. Ten buvo nužudyta 300- 400 moterų.
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Gelbėtojai. Veiviržėnuose gana akty viai bandyta gel bėti žydus. Marijo na

paimta apie 6-8 tūkst. rublių, drabužiai, patalynė ir kt. daiktai. Dalis žydžių

Jurkienė (99] liudijo : Būtų veiviržėniškiai išgelbėję ir daugiau žydžių, tačiau

daiktų atvežta į saugumo sandėlį Kreti ngoje, kitu s išsidalijo žudynių dalyviai .

jo s nesutiko , norėjo mirti kartu su artimaisiais.

Dalis pinigų išleista degtinei pirkt i ir žudikams vaišinti.

O. Luta u tienė išgel bėjo vieną žydę (Jurkienės liudijimu) [99]: Sią mergi-

Mūsų nuomone , Jakys, norėdamas įtikti tardytojui , arba pats ta rdytoja s

ną turėjo nuvež ti į mi ške sutartą vietą, iš ten nuvežė į Judrėn us, kur priglaudė

padidino nužudytų žydų skaičių, nes tiek žydų Veiviržėnuose ti krai nebu vo, ką įrodėme anksčiau .
Valentinas Brandišauskas straipsnyje .Lydų n uosavybės be i turt o konfi skavimas ir naikinima s Lietuvoje Ant rojo pasau lini o karo m eta is" [36)
rašo, kad atskiruose valsčiuose buvo sudaromos žydų tu rto į kai nojimo
komisijo s. Lydų turto dalybas Tauragės apsk rit yje gana vaizd žiai at skleidžia išlikę Švėkšnos žydų turtu i lik viduoti komisijų vei klos d o k um entai. Už
visus parduotus daiktus komi sija surink usi 3292 reichsmarkes. Liku sius be
šeimininko žydų daiktus pi rko beveik 400 Švėkšnos ir Veiviržėnų va lsčių
gyventojų; dauguma pirkėjų buvo iš Švėkšnos ir lnkakl ių sen iū nijų kaimų.

Judrėnų kunigas. Ju rjoni enė (981pasakojo api e išgelbėtą mokytoją: Vežant

Nužudytų moterų

ir va ikų skaičius . Veiv iržė nuose pastatytas pam inklas su užrašu, kad čia buvo nužudyt i 76Veivi ržėnų vyrai, m ot erys ir vaikai.
Janinos Valančiūtės knygoj e Veiviržėnų bažnyčios ir parapijos istorija
(227] rašoma: Vokiečių okupacijos pradžioje Trepkalnyje sušaudy ta ap ie 113
miestelio ir apylinkių gyventojų žydų. HLA (89, 80] aut oria i, n e išs ia i š k i n ę v isų
žydų sunaikinimo aplinkybių, rašo: Tą dieną buvo nužudy ta 300- 400 žmo nių. Ve iviržėnų valsčiuje tiek žydų negyve no.
Kuo remianti s atsirado 113 n užudytųjų Veiviržėnų bažnyčios ir p arapijos
istorijoje (227], neaišku. Čeliauskas (5 l l rašo: Sis skaičius nežin ia iš ku r paim tas, bet jis atrodo labai patikimas. Jei to nepaisysime, gausi m e lab ai keistą
aritmetiką:jei žydų buvo apie 250, į Svėkšną birželio pab aigoj e išvežė 150, o
likusius 300-400 sušaudė Trepkalnio dvare. Čeliausko nu o mone , toki a aritmet ika atrodytų absurdi ška.

Klaidinantys ša ltiniai. Neišnagri nėjus žydų ho lo kaus t o kiekv ienoj e
žudynių vietoje, galima patekti i spąstus, kaip šiand ien pat enk a na uja usi
leidiniai, o sužinot i ir paklau st i nebebu s ko. Antai 2011 m. išleista m e HLA
[89, 80] rašoma, kad 1941 m . rugsėjį Veiviržėnuose n užudyta 300 - 400 žydų
(tiek žydų čia negyveno!). Šis teigi nys rėmėsi knyga Justiz und NS-Verbrechen
[100], tačiau įją autoriai nepažiūrėjo realiai ir kritiš kai. Dar didesnę suma išti kelia masiškai išleistoj e VLE(t. 12, p. 537) esant is žemėl apis „ Holo kaustas
Lietuvoje 1941-44 ". Kaip teigia Če liaus kas [5 1], žemėlapi s klaidingas , nes
jame neparodyta, kad šalia Svėkfnos lnkak/iuose sušaudy ta per 300 žydų.
Nepažymėta sušaudymo vieta ir prie Vainuto! Bet rodyklės žemėlapyje
iš Švėkšnos ir Vainut o rod o į Lemaičių Naumiestį. Matyt, iš to ir at sirado
kl aidinga versija , kad Svėksnos žydai šaudyti buvo vežami į Siaudviečius
prie tem. Naumiesčio (išskirta Čeliausko).

mokytoją žydė sakė: ,,Čia ne komedija vaidinama , o drama , todėl nesijuokite".
Tą mokytoją Alfonsa s Ūselis prašė Petrą Razutį nuvežti į Telšius.Vežė vežimu
paslėpęs į šieną. Telšiuose pale ido, ir nežino, kur j i paliko .
I šgel bėtas ir pra d žios mokyk los mokytoja s Povilas Saudargas (atvyko
mokyt ojauti i Veivi ržėnus 1934 m.) [227]. Rankraštyje Veiviržėnai [235] rašoma : Vokiečiai norėjo jį nužudyti , mat ji s buvo žydės sūnus. Draugai, sužinoję, kad jo ieško gestapa s, Saudargui pranešė, padėjo jam pasislėpti ir išlikti

gyvam.
Liudy t oj as Riauk a [1841teig ė gi rdėjęs, jog gyvi li ko t ik du Ve iviržėnų
žyd ai. Kaip rašo JEW [23 3], vie nai moteriai Frumai Popes pavyko pa bėg 

ti iš žu d y ni ų vietos ir su laukti išlaisv in imo. Straipsnyje „Veiviržėnų žydų
bendruomenė" [239 ] d ar minima , kad nesušaudyta liko ldkė Šlimovi čiū
tė. Po karo j i iš Veiviržėnų išvy ko gy ve nt i į Klaipėdą, paskui - i Izraelį . Keletą ka rt ų į Veiviržėnus susit ikti su Jurjo n iene buv o atvykęs ld kės
sūn us.

Liud ytoj a Sausaitienė [196] pasakoj o, kad Helė Šlimovičiūtė ir Kalnickis
(Kalmickis?) liko gyv i - jų n esušau dė Trep kalnyje, o Fru mą Popes buvo paslėpęs Veivi ržėnų klebonas Galdikas. Linoma , kad paskutin iu momentu
viet o s ku n igas ba ndė pakr ikšt yti aukas, tačiau tai joms nepadėj o.

Paminklas. Masinių žudynių vietoje Švėkšnoje
(lnkakliuose) pamin klo kitoje pusėje ant baltos
marmuri nės lentelės jidiš (idiš) kalba užrašas:Čia
ilsisi seni žmonės, mot erys ir vaikai [išskirta aut.],
kuri e žuvo nuo hitlerinių budelių rankų 194 1 metų
28 elulo [194 1 rugsėjo 20 d. - Aut.] iš Svėkšnos - garbė jų atminimui. Ir čia Veiviržėnų žydai neminimi.
Veiviržėnuose nuo Mokykl os ir Dvaro gatvių
1 sankryžos reikėtų važiuot i Trepkalnio kaimo link
ap ie 3 kilomet rus iki Džanerio stulpo, nuo jo apie
300 metrų upelio link; čia ir yra paminklas.
Pamink la s Veiviržėnų
XX a. dešimtojo dešimtmečio pradžioje, masižydams, žuvusiems
nių žudynių vieto j e buvo pastatytas akmeninis
prie Trepkal nlo kaimo
pamink las su j idiš (idiš) ir lietuvišku užrašais:Sioje
vietoj e hi tlerininkai ir jų vietiniai pagalbininkai 194 1 m nužudė 76 žydų - vaikų, mot en1, vyrų tautybės žmone s. Šis užrašas nė ra korektiškas: matyt , praleistas brūkšnys po žodžio „vyrLĮ".
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Remdamiesi aktu , knygo s Hitleriniai žudikai Lietuvoj e [86, 101 autoriai
pateikė išsames_nę_ 5 len~elę ap'.e_nu žudytuosius ir išvežtuo sius i Vokietiją

Byloje Dokumentaiapie apskaitą piktadarybių, įvykdytų vokiečių-fašistini

užgrobėjų LietuvosTSRteritorijoje, Kretingos apskrityj e [57, 2-31 yra

lietu~

Kretingo s ap skntyJe . Šalia pat e1k1ame savo rastus duomeni s.
Akt e taip pat pabrėžta, kad dėl archyvinių duomenų trūkumo, pilnų suda-

vos KP(b) Kretingos skyriaus parti j os sekretoriaus Antano Butkaus 1945 m.
balandžio 11 d. sudarytos kom isijos aktas apie žydų žudynes . Remianti s

ryti vardinių sąrašų nėra galimybės (57, 3).

liudytojų parodymais (jų nevardijame), akte daroma išvada , kad Kretingo -

Bubnys nurodo, kad 1941 m . sausio 1 d. Kretingo s apskrityje gyveno 4016

je nužudyta ar žvėriškai nukankinta apie 4000 tarybinių žmonių _ vyrų,

žydų (3,42% apskrities gyventojų) [40, 46], kai kurie čia atvyko iš Klaipėdos

moterų ir vaikų; Gargžduose - 850, tai patvirtina žudynių vietoje surašyti

krašto. Visi buvo nužudyti.

Remdamasi s Stati stiko s valdybo s duomenimi s (neoficialiais), Arūnas

ekshumacijos aktai ir liudytojų parodymai (jų nevardijame); Skuode - 1206
vyrai , moterys ir vaikai ; Palangoje ir valsčiuje - 700 vyrų, moterų ir vaikų;
Darbėnų, Kretingos , Salantų, Kulių, Kartenos ir Platelių valsčiuose sušau-
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Akmenės valsčius

Akmenė (žyd.Akmian,
Okmenė) įsikūrusi prie Dabikinės upės (dešinysis
Ventos

intakas).Manoma, kad žydai Akmenėje apsigyveno XVIIIa. viduryje. Daugiausia dirbo amatininkais nedideliuose miesteliuose. Kai kurie užsiėmė
žemės ūkiu . l 893 m. įsiplieskęs gaisraspadarė didelę žalą žydų turtui , apie
60 žydų šeimų tapo skurdžiais.XIXa. pirmojoje pusėje žydai sudarė apie
du trečdalius Akmenės gyventojų. Alkiškių kaime, pietvakarių kampe, iki
šiol tebėra žydų kapinės [2].
1871 - 1873 m. nutiesus Liepojos-Romnų geležinkelio liniją, Akmenėli
ko nuošaliau ir jos augimas sustojo [2]. Tarpukariu Akmenė atsigavo, apsitvarkė, praplatintos gatvės, beveik visos išgrįstos akmenimis. Senųjų lūšnų
vietoje pastatyti nauji pastatai,nutiesti šaligatviai, pasodinta medžių. Valsčiaus savivaldybė turėjo savonamus. Daugeliui padėjo paskolos,gautos iš
2ydų liaudies banko (Folksbank)
, kuris Akmenėje turėjo filialą.
1931 m. Akmenėje buvo 14 parduotuvių, iš kurių l l priklausė žydams
(79 %): keturios tekstilės parduotuvės, trys mėsinės, grūdų, batų parduotuvės ir siuvamųjų mašinų remonto dirbtuvė. 2ydams priklausė ir Akmenės
malūnas. 1937 m. Akmenėje dirbo septyni žydų amatininkai : kepėjas, dailidė, skardininkas, mėsininkas, laikrodininkas ir kiti. 1925 m. mieste buvo
žydė ginekologė RebekaGurvič. 1939 m. iš 36 telefono ryšio abonentų šeši
priklausė žydams.Tarpukariu žydų ir lietuvių santykiai buvo nekonfliktiški,
tačiau nuo 1939 m. ėmė blogėti. 1939 m. kovą lietuviai užpuolė žydų grupę. Protestuodami žydai ėmė išvykti iš miesto.
Nors žydų bendruomenė mažėjo, žydų organizacijų ir institucijų veikla
buvo tęsiama, plėtėsi Javnemokyklų tinklas.Vietos rabino Nachumo Mordecho Verbovskio sūnus rabinasJehuda LeibaVerbovskisnuo l 907 m. tarnavo Akmenės rabinu. Jis buvo paskutinis žydų bendruomenės rabinas,
nužudytas baltaraiščių.
1940 m. Akmenėje gyveno apie 1800 gyventojų [29,421], iš jų 30 žydų
šeimų (apie 100 asmenų) [2]. Šį santykį reikėtų dar patikslinti.
1940 - 1941 m. ekonominis ir socialinis politinis žydų gyvenimas labai
pasikeitė: sionistų veikla buvo uždrausta, didesnis turtas, kaip parduotuvės, gamyklos, buvo nacionalizuotas.jį valdyti pavesta komisarams,turtin giausi žydai buvo tremiami iš Lietuvos.
Tačiau dar baisesnė lemtis laukė žydų Lietuvą užėmus naciams,1941 m.
birželį; tikslių duomenų, kada į Akmenę įžengė vokiečių kariuomenė, nepavyko aptikti. Papilę vokiečiai pasiekė 1941 m. birželio 27 d. pavakarę.
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Tikriausiai tą pačią dieną, ar bent diena anksčiau, vokiečių kariuomenę
išvydo ir akmeniškiai [3].
Jau 194 1 m. birželio 28 ar 29 d. sukilėlių štabo kieme buvo sušaudyt
i
trys vietos žydai (vokiečių kareivių sušaudytikaipsovietin
iaiaktyvis
tai) [7, 8; 22].
1941 m. liepą policijo s viršininkas,gavęs telefonogramą iš Mažeikių apskri
ties viršininko A. Janušonio,įsakė suimti visusvalsčiaus žydus(suimtaapie
70 žydų): iš jų Akmenėje - aštuonios šeimos, Klykolių kaime - keturios ar
penkios,Mantartiškių kaime - vienašeima. Duomenysskiriasi:pasakvienų,
Akmenėje uždaryta apie 30 žydų, pasak kitų - daugiaukaip30 ar net apie
50-60 žydų šeimų. Minima ir apie 200 žydų [7, 8; 22]. Neaišku,ar čia nurodytasžydų ar žydų šeimų skaičius. Kaiprašomaliteratūroje, 1941 m. liepos
pirmojoje pusėje Akmenės valsčiaus miesteliuosežydai buvo suiminėjami,
suimtieji Vegeriuose (6-7 šeimos)buvo uždaryti sinagogoje[7, 1S].
Jau 1941 m. liepos viduryje Akmenėje, taip pat Vegeriuosebei Klykoliuose [7,91suimti žydai vyrai buvo suvarytiį žydų kepyklą - raudonų plytų
namą Kaliksto Kasakauskogatvėje, netoli pašto. Aptvėrus didžiąją sinagogą, čia suvarytos žydės ir vaikai. 2ydų vyrų getasįkurtas atskirai. Uždaryti
suimtieji išbuvo ne mažiau kaip 10 d ienų [7, 8].
Baltaraiščio Stasio Cichanavičiaus liudijimu [91,žydų šeimosbuvosuvarytosį sinagogą. lydai (apie200žmonių i! įvairių Akmenės valsčiaus kaimų} sinagogojebuvo laikomi dvi- tris savaites.
1941 m. liepos pabaigoje ar rugpjūčio pradžioje visi Akmenės va lsčiaus
(Akmenės, Klykolių, Vegerių) žydai buvo išvaryti į Mažeikiusir uždarytidaržinėje. Kartu buvo vežami ir sovietiniai aktyvistai[62]. IrenaValdaPliuškienė
[3,445] prisiminė: 1941 m. rudenį iš Akmenės Medemrodės link važiavonemažaipakrautų vežimų. Mes,vaikai,nesupratome,
kasčia ir kurvažiuoja,
bet
nugirdome mūsų močiutes kalbant: Vargšaižydai, jie tikriausiainiekurnepabėgs nuo vokiečių. Kaip rašo Valentinas Brandišauskas[8, 196], kaižydai
buvo varomi dviem grupėmis, sargybosviršininkubuvopolicijosviršininko
pavaduotojas.Sveikiejivaryti pėsčiomis, ligoti, seneliaiir vaikaibuvovežami
vežimais.
JEW[2] rašo, kad 1941 m. rugpjūčio 4 d. visi žydai buvo perkelti ir apgyvendinti trijose siloso duobėse ant Ventos kranto, netoli Mažeikių. Algimanto Muturo teigimu, Pavenčiuose jokių silosoduobių nebuvoir žydai
patys turėjo išsikasti duobes.
Apie žydų perkėlimą liudijo baltaraištisCichanavičius [9]: Vieną rytą,
rugpjūčio mėn., policijos viršininkasKošėta mums,,,aktyvistams
; pasakė, kad
visusžydus vešimeį kitą stovyklą. Moteris ir senesnius
žmonessusodinome
į
vežimus,o stipresniussurikiavomeį koloną ir pajudėjome Mažeikių link[...]
Visamūsų kolona pasukoį kairę, į Tirkšlius.PrieVentosupės, vienameūkyje,
mumsbuvo liepta sustoti.Čia jau buvosusirinkę man nepažįstami ginkluoti
vyrai. tydus uždarėme į klojimą. Mumsbuvoįsakyta juossaugoti.Tamekloji-

me buvožydų, atvežtų ir iš kitų vietų.
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Vienkart prie duobės išsirik iuodavo 20- 30 žmonių. Tuos,kuriuos iš karto
nenušaudavo , pribaigdav o šūviais iš art i. [ . ..J lydų šaudymas tęsėsi penkias
LATVIJA

valanda s. ,,Aktyvi stai " kalbėjo, kad tq dieną iš viso buvo sušaudyta apie 2000
žmonių.

1941 m. rugpjūčio 9 d . vi si Akmenės žydai (vyrai, moterys ir vaikai,apie
70), kartu su atvarytai s kitų valsčių žydais buvo nužudyti Mažeikiuose,prie
žydų kapinių.

Klykoliai (Klykuolia i). Tarpukariu Klyko liai priklausė Akmenės valsčiui
M A 2 EIKIŲ

R A JO N AS

(29, 425 ]. 1939 m. šiame bažnytkaimyje gyveno 235 gyventojai , išjų 30(12%)
žydų (271,kurie greičiausiai buvo nuvežti į Akmenę.

1941 m. liepos viduryje Klykolių partizanų būriui vadovavęs buvęs pasienio tarnautojas K. Bielski s suėmė Klykoli ų miestelio žydus.
Valentinas Brandišauskas [8, 197], remdama sis liud ytojų parodymais,
teigia, kad miestelio žydai buvo suimti maždaug liepos viduryje: Suimant

žydus, baltaraiščių būrys buvo padalytas į tris grupes: vieni suiminėjo, antri
Dabartinės NaujosiosAkmenės rajonoribossu halokaustopaminklais

saugojo, treti užrakindavo tuščius likusiu s namus. Suimtųjų žydų skaičius įvai
riuose šaltiniuose šiek tiek skiriasi, tačiau sunku netikėti vardiniu suimtųjų sąra
šu: bendras skaičius - 21, tarp jų - 4 vaikai iki 10metų. Visi suimti tą pačią dieną.

Rytojaus dieną, t. y. 1941 m. rugpjūčio 5 d., visi sušaudyti Mažeikiuose ,
prie žydų kapinių [7, 9]. Apie žydų sušaudymą Mažeikiuose liudijo Povilas Pocevičius [51, 18], kuris iš Akmenės buvo pasiųstas va ryti žydų į Mažeikius : Aš prisimenu [ ...] policijoje mus pasitiko Akmenės policijos vach mistra s Miku/skis . Jis paliepė man eiti prie daržinės, kuri buvo netoli Ventos
upės, ir ten saugoti žydus. Pernakvojęs Mažeikiuose, aš iš ryto nuvykau prie
daržinės. Miku/skis man liepė vedžioti žydus grupėmis prie duobių, kurios
buvo iš anksto paruoštos ir kur juos šaudė. Sį darbą aš dirbau vieną dieną,
ir man teko atvaryti nuo daržinės iki šaudymo vietos tris ar keturias parti ja s po 60-100 žmonių kiekvienoje . Mes, atvarę grupę žmonių prie duobės,
palikdavome ją tiems, kurie šaudė, o paty s sugrįždavome į daržinę naujos
grupės. Pavakary mane su kitai s " aktyvistais ~ dalyvavusiais šaudymuose ,
pasiuntė užkasti lavonus.
Kaip vyko pats žydų šaudymas , liudijo baltarai štis Cichanavičius [9;
5 l , 21]: Kitą rytą iš Mažeikių atvažiavo kažkokie viršininkai su vokiečių kari ninkai s. Visiems buvo pranešta, kad bus šaudomi žydai . [ .. .] Mus suskirstė i
grupe s: vieni turėjo saugoti šaudymo vietą, antri - į ją vedžioti žydus, treti šaudyti . Iš pat pradžių aš patekau į šaudymo grupę. Tą grupę vokiečiai nu ·
vežė maždaug 800 metrų nuo kelio, prie nedidelio miškelio ir žydų kapinių.
Aš pastebėjau iškastas tris dideles duobes. Mes išsirikiavome dviem eilėmis
dešimt metrų nuotolyj e nuo jų: pirmoje - klūpom, antroje - stovint. Netruku s
buvo atvaryta pirmoji žydų grupė. Jiems buvo liepta nusirengti . Sustačius prie
duobės, prasidėjo šaudymas. [ ... ]

Suimtieji buvo uždaryti vietos sinagogoje [8, 197]. Po keliolikos dienų
išvaryti į Akmenę, dar vėliau - į Mažeik ius (7, 9]. Kaip rašo JEW [27],1941 m.
rugpjūčio 4 d. visi Klykolių žydai , kartu su kitų val sčių žydais buvo perkelti
ir apgyvendinti ant Vento s kranto , netoli Mažeikių [27].
1941 m. rugpjūčio 9 d. Klykolių žydai (21 asmuo) sušaudyti Mažeikiuose,
prie žydų kapinių, kartu su kitais iš Mažeikių atgabentais žydais [27].
Taip buvo su naikinta negausi Klykolių žydų bendruomenė.

Ylakių valsčius
Ylakių (žyd. Jevlak) miestelis įsikūręs Lidikų-Šačių ir Sedos- Skuodo kelių

sankryžoje, už 20 kilometrų į rytus nuo Skuodo ir 30 kilometrų į vakarus
nuo Mažeikių.
Gana išsamus yra kolektyvinis darbas, kuriam vadovavo mokytoj a Lidija Drukteinienė, apie Ylakių žydų bendruomenės istoriją, jų šeimas,
verslą bei sunaikinimą; ji s sudėtas į knygą Mano senelių ir prosenelių kaimynai žydai 111 J.
1931 m. Ylakiuose veikė 24 didesnės parduotuvės ir smuklės, keturios
amatininkų dirbtuvės ir smulkios pramonės įmonės. Visos šios įstaigos
dažniau siai priklausė žydams (85%). Dviejų didelių malūnų savininkai taip
pat buvo žydai [11, 48). 1937 m. miestelyje dirbo septyni žydų amatininkai: du siuvėjai, du mėsininkai, vienas batsiuvys, viena mezgėja ir viena
siuvamųjų mašinų prekybininkė. Popu liarus žydų bankas (Folksbank) buvo
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svarb us vieto s ekonomikai. 193 9 m . mi este lis turėjo 11 te lefono abonentų,
ketur i iš jų priklausė žydams.
Gyvendami Ylakiuose žydai neliko vi suomeninio gyvenimo nuo šalyje.
Visuomeninis gyve nima s vy ko per Beit midra šą. Tai Talmudo ir potalmu dinės rabin istinės litera tūros st ud ijavimo

vieta. Ylakiuo se buvo ati darytas vienas pirmųjų judėj i mo Agudath Yisrael skyriu s (tikslas - suvienyti
Rytų ir Vakarų Europos ortodoksų Judaizmą, turėjo didelį poveiki, ypač žydams
chasidams) [17].
Daug Yl akių žydų išvyko į Ameriką, Pietų Afriką ir Palestiną (Izraeli).
Liku sieji ir toliau i šl aikė he braji šką mokyklą, kurioje mokėsi apie 40 mo kinių, Talmud-Torą - pradinę mokyklą, Gmilut Chesed(savitarpio pagalbos)
fondą ir biblioteką. Taigi sionistų veikla netgi sustiprėjo. Veikė sionistų
jaunimo o rganizacija ha-Somer ha-Cair Uaunasissargas) ir sporto organi zacijos Maccabi (Pakabi) filialas .
2ydai gausiausiai dalyvavo gaisrininkų organizacijos veikloje. Jos nariai
buvo kone vien žydai. Nemažai žydų buvo įs itraukę ir į komunisti nę vei klą.
Todėl 1940 m. žmonės valdžią dažnai vad indavo ne tarybų, o žydų valdžia
[11, 48 ]. Ylakių žydai mėgo spor tuoti. Turėjo savo futbolo aikštę ir buvo geri
futbolininkai. Visa pietinė Y lakių dalis buvo vadinama žydlaukiu, nes ten
buv o žydų stadionas. Prie jo žydai buvo išsikasę tvenkinį.
Paskutinis rabinas Mejeris Pakalniškis nužudytas 194 1 m. vasarą.
1940 m. Ylakiuose gyveno apie 120 gyventojų (turėtų būti 1200, nes, kaip
rašo Bronius Kviklys,1923 m. Ylakiuosebuvo 999 gyventojai) [29,390]. Iki karo čia
gyveno apie 100 žydų šeimų [7, 10; 11, 48] .
1940 m. vasarą Lietuvą okupavus Sovietų Sąjungai žydų fabrikai , parduotuvės ir malūnai buvo nacionalizuoti, sionistų ir jaunimo organizacijos
išformuotos, hebraj iška mokykla uždaryta.

vyrai buvo suimti kelios dienos prie š 1941 m. liepos 6 d., nes 1941 m.liepos 6 d. [11, 59 ], prieš sušauda nt vyrus, buvo suimtos moterys ir vaikai ir
uždaryti daržinėje, o vakare prasidėjo vyrų egzekucija. Kitą dieną [48, 36]
sušaudyt os moterys ir vaikai.
Valent inas Brandišauskas strai psni o išnašoje [8, 198] rašo, kad daugelio
vietos gyventojų akiva izdoje jiems [vyrams. - Aut.] buvo nukerpamosbarzdos. Vokiečiai šį „renginį fotog rafavo~ Restorano savininkas Mikas Glaubartas nemokšiškai pjau stė pagyvenusių žydų barzdas ir kai kuriuos sužeidė [17]. Ar tai vyko pri eš suimant žydus, ar ja u suėmus, neaišku.

1941 m . liepo s 6 d . į pi etvak arius nuo miestelio , šalia žydų kapinių, sušaudyti Ylakių žydai: vyra i, m oterys ir vaikai [7, 10; 11, 59].

štai kaip apra šo Drukteinienė [11, 58-59 ] Ylakių miestelio atmosferą žydų vyrų šaudymo dieną: Liepos6 d., kai buvo šaudomi žydai,vokiečiai išsipuošė, vaikščiojo

visur kalbėdami: . kaput, kaputM[OlgosRuik ienės liudijimas].
Ylakiuosebuvo didelė sumaištis. 1monėms atvykti į miestelį ar išjo išvyktinebuvo leidžiama. Visurprie kelių stovėjo sargybiniai [StefosGailienės liudijimas].
Apie žydų šaudymą Brand išauskas [8, 198] rašo: Egzekuciją įvykdė vietos baltaraiščių būrio vyrai, nors esama liudijimų, kad ir vokiečiai dalyvavo
ar net šaudė: lietuviai esą tik varė žydus vyrus,o vėliau perdavę juos vokiečiams. }vykdžius egzekuciją, kasti duobių iš miesteliobuvoatvaryti tenįkalinti
sovietiniai aktyvistai . Drukteinienė [11, 59] rašo: .lydų kapinėse duobės jau
buvo iškastos. Jas iškasti turėjo suim ti tarybiniai ir partiniai darbuotojai. [...]
.lydus šaudė vakare, saulei leidžiantis. Patysvokiečiai žydų nešaudė: šį juodą
darbą turėjo atlikti lietuvia i. Ylakių LA vadaskapitonasA. Petrauskas
atsisakė
dalyvauti šioje„a kcijoje" ir pasitraukė. Tuometį jo vietą buvopaskirtasYlakių
valsčiaus viršaitis K. Venckus
, o į viršaičio vietą - Rozga.
Moterų

Ylakių žydų vyrų žudynės.

1941 m. birželio 22 d. vokiečių kariuomenė
įsiveržė į Lietuvą. Po kelių dienų Lietu vos nacio nalistai perėmė Ylakius ir
pradėjo

persekioti žydus.
Pirmiausia vietos baltaraiščiai, kuriems vadovavo vietos tarybos pirmi ninka s Kazys Venckus, s u ėmė visus Yl akių žyd us (apie 300) ir uždarė sinagogoje (7, 10; 12].
Kada suimti Ylakių žydai, nėra aišku: ar 1941 m. birželio pabaigoje ar liepos pradžioje. Drukteinienės darbe Ylakių žydų bendruomenė [11, 58] rašoma: Vieną dieną buvo suimti žydų vyrai ir uždaryti į šulę. Nesuimti liko tik Arkis

ir Aušeklis, nes vienasbuvo labai senasir ligotas,o kitas - šlubas.Nesuimtasliko
ir garsusisYlakių daktarasJoselevičius. Suėmė žyduslabai greitai, niekam nesi·
tikint, kadjuos šaudys. [...J Ylakiškiai manė, kad žydusvešį Vokietiją darbams.
Bandykime atkurti žydų suėmimo datą. Remianti s baltaraiščio Rimvydo
Veito parodymais [67], vyrai buvo šaud omi 1941 m. liepos 6 dieną. Drukteinienė [11, 58] rašo: Vyrussuėmus, moterys nešiojo jiems valgyti. Vadinasi,

ir vaikų žudynės. Brandišauskas [8, 198], remdamasis kvotos bylomis, teigia , kad žudynės vyko dvi dienas: 1941 m. liepos 6 d. sušaudyti
vyra i, o 1941 m . liepos 7 d. - moterys ir vaikai. Anot Drukteinienės [11,59],
visi žydai sušaudyti tą pačią dien ą. Tikėtinesnė Brandišausko versija, nes
baltaraiščiai te igė, kad žudynės vyko dvi d ienas.

Rimvydo Veito 1944 m. spalio 10, 13, 16, 25, 27 d. liudijim uose rašoma
[67]: 1941 metų liepos 6 d. aš Ylakių miestelyje,žydų kapinėse, kartu su kitais

šaudžiau žydus [ ...] šaudžiau tik vyrus. Moterų ir vaikų nežudžiau[jie sušau
dyti kitą dieną. - Aut.]. [... ] Maždaug 1s metrų nuo mūsų buvoišrikiuoti žydai
[vyrai. - Aut.], nusigręžę nugarom is. Mesšaudėme visi kartu. Buvoduotoskeliossalvės. Kai kurie žydai nukrisdavo dar gyvi. Tadašaudydavome
į gulinčius.
Drukteinienė [11, 59] rašo: Išpat ryto buvo suimtosžydės moterysir vaikai.
Net iki tol buvę laisvi Arkis ir Aušeklis.Suimtuosiusiš pradžių laikė daržinėje,
paskui vakare varė į žudynių vetą prie senųjų žydų kapinių (vakarenumatyta
šaudyti vyrus, todėl 194 1 m. liepos 6 d. rytą suimtos moterysir vaikai buvolaikomi
da ržinėje).
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Kitą dieną, 1941 m. liep os 7-ąją, į pietv akariu s nu o mi estelio, šalia žydų
kapinių , toje pa či oje vietoje, kur buvo sušaudyti vyrai , sušaudyto s moterys

ir vaikai [7, 10]. Baltaraiščio Veito liudijimu [67], 1941 m. liepo s 6 d. jis šaudęs tik vy rus. Kitą dieną StasysNorvilas man pasakojo,

kad jis kulkosvaidžiu
vaikus.
Kaip liudijo E. Miltenien ė [11, 59]: Viena moteris vilkėjo labai gražiu paltu. Prieššaudant ji tą paltą nusivilko ir padavė vienam iš budelių sakydama :
Paimk, nespaskui peršauto tavo žmona nenešios.
Liudytojas Vladas Vainuti s [11, 59- 60] papasakojo ap ie gydytojo Joselevičiaus žūti: Ylakių daktaras Joselevičius ir jo tėvas taip pat buvo atvaryti į
žudynių vietą. Jaunasisdaktarasprieš suimant prašė, kad paliktų gyvą norsJo
sūnelį, bet vokietisatsakė „AI/eKinder Kaput: Kol šaudė vyrus ir moteris, senasis daktaras buvo laikomasprie kapinių vartų, nesjį norėjo nušauti paskutinį.
Bet to daryti nebereikėjo: Joselevičiui plyšo širdis. Jaunasis Jose/evičius turėjo
ant rankų trejų metų sūnelį. Kai jį nušovė, sūnelis iškrito iš rankų. Tadanušovė
ir vaiką.
Baltara iščio Veito parodymai s [67), buvusios keturi os žydų grupės. Pirmoje grupėje buvę 30 vyrų. Kitose t rijose - moterys ir vaikai. (Šie 30 vyrų
galėjo būti pagyvenę ar seni, vokiečiai tokius dažniausiaipalikdavo gete padėti
moterims, nesjie nekėlė grėsmės.)
Kaip atrodė žydų žudynių vieta, gana vaizdžiai liudi jo Z. Drungys , kurio
pasakojimą perpasakojo Druktei nien ė [11, 60]: Vietosgyventojai buvo sukrėsti masinių žudynių. Tą dieną, kai šaudė, kapines buvo apsupę vokiečiai, ir
niekas nė nebandė eiti artyn. Tik kitą dieną kai kurie yla kiškiai buvo nuėję pažiūrėti. Iš toliau atrodė, kad žydai sugulę ant žemės miega. O iš arčiau žiūrin t,
vaizdasbuvo baisus. Nepalaidotižydai gulėjo keliomiseilėmis. Pirma eilė buvo
vyrų, toliau - moterų. Kai kuriosglėbiuose laikė kūdikius. Į kūdikius šaudyti nesivarginta, todėl, šaudant į moteris,laikančias juos ant rankų, dalis kūdikių buvo tik peršauti ar visai nesužeisti.Vėliau juos gyvus užkasė kartu su motinomis.
Dar viena eilė buvo vaikų, pradedant mažaisiais,jau mokančiais vaikščioti, ir
baigiant paaugliais.Aplinkui buvo tiek kraujo, kad prisėmė klumpes.
Iškart buvo palaidotas tik daktaras Joselevičius. Saudę lietuviai nuavė jau
negyviemsžydams batus, nurengė geresniusdrabužius. Kai kuriuos išrengė
kone nuogai. Vienaslietuvis prisirinko pilną maišą batų. Tiepaty s išsigrobstė
ir Ylakiuosebuvusį žydų turtą (J. Macevičienės liudijimas).
Drukteinienė, remdamasi liudytojų parodymais , rašo: Suguldyti žydų
lavonus į duobes, kiekvieną eilę apipilti kalkėmis ir užkasti kitą dieną turėjo
tarybiniai aktyvistai (Gailienės liudijimas) [ 11,60].
nksli Ylakių žydų žuvimo data - 1941m. liepos 6- 7 d. (dvi dienos), o kny goje MtL [39, 390] nurodyta data (1941 m. liepos antroji pusė -rugpjūčio mėn .)
nė ra t iksli.
1944m. spalį suša udytųjų palaikai sovietų ekshum uoti [7, 11; 8, 198]. At kast os trys duobės, kurio se buvo užkast i daugiau nei prieš treju s metu s
šaudė moteris ir
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sušaud yt i žyda i. Pirmojoje : 15,5 m ilg io ir ap ie 1,85 m gyl io duobėje rasta
apie 300 pa la ikų; antr ojo j e - 10,5 m ilgio ir apie 1,7 m gylio - apie 100palaikų; trečiojoje: 4,3 m ilgio ir apie 0,75 m gylio - trijų vyrų palaikai. Aukų
suskaiči uota apie 400. Taigi iš viso galėjo būti 403 asmenys.
Komisija konstatavo, kad pirmojoje ir antrojoje duobėse kūnai sumesti
netvarkinga i, yra vyrų, moterų ir vaikų kūnų, daugum a be batų, kai kurie
išrengti. Teismo med icino s ekspertai apžiūrėjo 47 kūnus, iš jų 33 vyrų, devynių moterų ir penkių vaikų. Visuose palaikuose rasta po šautinę žaizdą
viršutinėje kūno dalyje , kai kuriu ose po kelias.
Nužudytųjų skaičius. JEW [17], remdamasi sovietų šalti niais, suskaičiavo,

kad per nacių vi ešpatavimą sušaudyt a 475 vyrai, moterys ir vaikai. Drukteinienė [11, 48] nenag r inėjo sušaudytų žydų skaičiaus. nk , remdamasi
K.Januta [20], nu rodė, kad 1941 m . Ylakiuose gyve no apie 1oo žydų šei mų.
Brandišauskas [8, 198] rašo: Dauguma sutaria [remiasibyloje esančiais buvusių baltaraiščių parodymais. - Aut.], kad suimtųjų būta apie 300. Šis skaičius
turėtų būti daugmaž tikslus, nes esama žinių, jo g iki karo pradžios Ylakiuose
gyvenoapie 100 žydų šeimų.
Beje, žydų šeimos buvo gausios, tod ėl 100 žyd ų še i mų galėjo sudaryt i
ne tik 300 asmenų, bet ir daugiau . Beje, kaip rašo Dru kteinienė, tarpukariu daug žydų emigravo ir Jų teliko 250,arba 70šeimų. Vėliau žydų vėl
daugėjo ir 1941 m. buvo apie 100šeimų. 111, 48]. Nepaaiškinama, kaip taip
staiga padaugėjo 30 šeimų; JEW (17] rašo, kad nepaisant žydų ska ič iaus
mažėjimo žydų sionistinės organizacijos veikė sė kmingai, j ų veikla net
sust ip rėjo.

Taigi sovietin i ų šalt i nių žiniomi s, Ylakiuose nužudyti 475 žydai (29, 390];
tai pakarto ta ir knygoje Neužmi rškime [48],JEW[17], VLE[18, 763]- 446žydai,

25 lietuviai, 4 karaimai. Kviklys knygoj e Mūsų Lietuva rašo [29, 390]:Naciai
žydų kapinėse išžudė Ylakių žydus ir komunistų aktyvistus; bolševikų spaudos

žiniomis, 475gyventojus.
Remiantis l iudytojų parodymais, Ylakiuose b uvo suimti apie 300 žydų, tiek jų čia ir gyveno. Nužudytųjų skaičius 475 ant pamink lo, mūsų
manym u, padidintas (71J. Ekshuma cijo s nustatytas žuvusių žydų skaičius 403 irgi galėjo būti pad idintas , nes nurodytas tik apytikris palaikų
skaičius: apie 300; maždaug 100;tai rodo ne itin kruopštų komisijos darbą. Realiausia i turėtų būti apie 300. Komisija nurodė t ik apytikrį palaikų
skaičių, ku ris nesiekia 400, todėl t eigti , kad b uvo nužudyti 475 asmenys,
per d rąs u .
Tiesa, čia sušaudyti ir 25 liet uvi ai, t. y. sovietiniai aktyvistai. Bet ju os sušaudė ne kartu su žyda is, o atskirai. Be to, šis skaičius taip pat netikslus.
Brandišaus kas [8, 197] teigia , kad Ylakiuose apie 30 sovietinių aktyvistų ir
10 raudonarmiečių b uvo suimti 1941 m. birželio 23 dieną. Vėliau kai kurie
nuvaryti i žydų kapine s kast i duobių sau ir žydams [11,59].
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prisiglaudė pas žmo nes. Taip išsigelbėjo vienasjaunas vyras. Atėjus Taryb
inei

armijai, jis buvo grįžęs į Ylakius. Dar vienas žydas,kitus suimant, buvoPašilė
je. Jis irgi galėjo išsislapstyt i, bet paprašė ūkininko Kavaliausko,kadnuvežtų į
Ylakius, nes ten jo šeima ir artimieji (J. Macevičienės liudijimas).

Laižuvos valsčius
Laižuvos (žyd. Laizeve) mi est elis yr a prie Mažeikių-Rygos geležinkelio linijos, prie Latvijos sienos, už 16 ki lometrų į šia urės rytu s nuo Mažeikių.
Tarpuka riu Laižu va tapo Mažeikių apskr it ies valsčiaus centru. Buvo valsčiaus saviva ldybė, mokyk la, pa štas, sveikato s ir veterinarijos punktai, poMemorialasiuvusiemsYlakių žydoms

PaminklassufaudytlemsYlakių tydams

licijos nuovada, muitinės pe reinama sis punktas, pasienio policijos rajono
įstaiga, vaistinė, plytinė, vėjo malūnas, kelios parduotuvės, latvi ų biblio-

teka su skaityk la, v iešosios biblioteko s skyrius, žemės ūkio kooperatyvas,
Kaip rodo sušaudytųjų palaikų ekshumacija (8, 198), buvo iškasta ir
trečioji 4,3 m ilg io duobė, joje rasti tik trijų žmonių palaikai. Tai paaiškino
Drukteinienė (11, 59]: Kai jie (sovietiniai aktyvistai. - Aut.J buvo vedami kasti
duobių, baltaraiščiai liepė pasiimti ir nešti Markso ir Lenino portretus . Atė

jus į miškelį, portretai buvo pakabinti ant medžio, o vienas iš LAFnarių juos
supjaustė. Tarybiniams aktyvistams sakė kasti gilesnę duobę, nes ją kasa
sau. Aktyvistus ketinta sušaudyti tuose pačiuose žydų kapuose per šv. Petro
atlaidus [birželio 29 d. - Aut.]. Tą dieną viskasjau buvo paruoša, bet paskutinę minutę atėjo įsakymas nešaudyti. Ga l būt juos sušaudė vė lia u.
štai kaip apie tai rašo Brandišauskas (8, 198]: Tenpat esą buvę sušaudyti
3 ar 4 komunistai, kiti suimtieji išsiųsti į apskritiescentrą Mažeikius (remiamasi
liudytojo P. Odino 1946 m. sausio 10 d. kvotos protokolo išrašu). Taigi 25 sušaudytus žemaičius reikėtų atmest i, o palikti tik tris.
Kuo remiantis taip kruopščiai ant paminklo užrašytas žuvusiųjų skaičius, neaišku. Tikslesnį atsakymą gauti padėtų tolesni ty rimai.

Paminklas . Ylakiuose, prie

bažnyčios, pasukus į pietvaka rius Barstyčių

kelio link , miestelio gale reikėtų sukt i į dešinę pro seną namą, lauko keliuku pavažiuoti apie 300 metrų. 2udynių vietoje pastatytas pami nklinis
akmuo su užrašu: Šiojevietoje hitleriniai žudikai ir jų talkininkai 1941 metais
nužudė 446 žydus,25 žemaičius ir 4 karaimus. Tebūnie šventasjų atminima s.

1965 m. pridėta paminklinė lenta su užrašu:

tmonės! Kol plaka širdis karšta, atminkite! Kaip brangiai buvo laimė pirkta. Fašizmoaukoms, sušaudytoms1941 m., atminti. 1965 m.
Išsigelbėję

žydai. Išsigelbėjusiųjų buvo nedaug. Drukteinienė [11, 591

rašo: Tik Benskisišvengė sušaudymo,nes buvo pabėgęs į Rusiją. Buvo pabė
gusių žydų, bet nedaug. Sumanesnipatys griuvo į duobę, o naktį išsiropštė ir

pieno perdi rb imo bendrovė „ Bitė" (29, 416 ]. Mie stelio centras buvo daugiausia iš mū rinių namukų.
Pirmieji žydai mieste lyje įsi kūrė XVIII a. pirmojoje pusėje. Mirusiuosius
laidojo Viekš n iuose ir kitų šalia esančių miestelių kapinėse. 1860 m. buvo
įkurtos žydų kapi nės ir, sug riuvus pirmajai sinagogai , pastatytas naujas

medinis Beit mi d rašas, kuris buvo naudojamas iki Antr ojo pasaulinio karo.
Lydų ir nežydų santykiai Laižuvoje ir apl inkiniuose kaimuose buvo
patenk inam i. Daug uma Laižuvos žydų vertėsi mažais verslais ir amatais.
XIXa. pabaigoje žydai sukūrė kiau l ių še rių prekybą: dalį še rių perdirbdavo
neto li Akmenės. Perd ir btas p rod uktas buvo parduodama s kaimyniniame
Kurše. Kelet as šeimų, įskaitant Šifų ir Krofmanų šeimas, iš šio verslo tapo
tu rtingi. Kai kurių iš jų va ikai kartu su kitais jaunuoliais išvyko iš Laižuvosi
Pietų Afriką, JAV, Angliją ir t ik nedaugelis į Palestiną (Izraeli).

1931 m . mieste lyje buvo trys žydams priklausančios įmonės: mėsinė,
tekstilės ir ge ležies įrankių parduotuvės. 1937 m. Laižuvoje dirbo trys žydų

prekybininkai, šalt kalvis , dailidė ir mezgėjas.
Per 1923 m . gyventojų surašymą Laižuvoje įrašyti 845 gyventojai , įskai
tant 127 žydus (15%). 1939 - 1941 m . čia gyv eno d evynios žydų šeimos
[29, 416); sovietmečiu (1940 - 1941 m.) Laižuvoje buvo per 1000 gyventojų
[29,416] ir t ik t ry lika žydų šeimų [30).
1941 m . liepos 12 ar 13 d. Laižuvos sinagogoje buvo per 30 suimtų žydų [7, 11). Plačiau ap ie Laižuvo s žydus, laikytus sinagogoje, remdamasis
liudytojų pa rodymais , rašo Valen t inas Brandišauskas (8, 199]: Partizan_
ai

suimtųjų nemaitino: maisto jiems atne šdavo vietos gyventojai. Baltara1
ščlai mai tinti leisdavę, tik pa tikrindavę, kas ką atneša. Maisto suimtiesiems
parūpindavo ir valgyklos , kurioje maitintis galėjo tik partizanų būrio nariai,
darbuotoja: ji ma isto atne šdavo tiek suimtiesiems „sovietiniams aktyvistams: tiek žydams.
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Kaip ir kituose miestel iuo se, žydus varydavo į da rbu s: ravėti runkelių į
Jaukus, kur ie priklausė valsčiaus savivaldybei , šluoti miestelio gatvių (8, 199].
Brandišauskas (8, 215, 76 nuoroda] pateikė ir kitų liudytojų parodymu s,
kad esą žydai buvo varomi di rbt i į turtingų ūkininkų ūkius, ar net ravėti vietos
klebonui priklausančių daržų. Lyda ms teko patirti ir moralinį pažem inimą:
miestelio aikštėje kai kuriems jų baltaraiščiai viešai nukirpo barzda s [8, 199].
1941 m. li epos pabaigoje visi miestelio žydai išvaryti į Mažeiki us (realiausiai ne daugiau nei 40 , arba ne daugiau nei 30, nes tiek j4 ir gyveno Laižuvoje) (7, l 2].
Brandišauskas straipsnyj e „Tuščia gurguolė: Laižuva jau be žyd ų" (8, 199)
rašo: Vieni buvo varomi pėsčiomis, o negalinty s eit i vaikai ir senyvo amžiaus
žyda i vežami vežimais. Iš Laižuvos „gurguolė " su „krovi niu " pajudėjo rytą, o į
m iestelį kitos dienos vakare grįžo tuščiomis.
Geru žodžiu Brandišauskas (8, 199] mini vietos kunigą Aleksą Narkevičių: Masiniam (įskaitant vaikus, moteris ir senelius) žydų suša udymu i nepritarė
vietos kunigas Aleksas Narkevičius. Jis esą neužstojo suimtų buvusių sovieti nių aktyvistų, tačiau prieštaravo kolektyvinei žydų kaltei ir atsakomybei . Sią
nuomonę jis išsakė būrio vadui D. tukauskui.
JEW [30) nurod yta t iksli Laižuvos žydų sušaudymo data - 194 1 m. rugpjūčio 9 d. (Šabato, 16 AV, 5701 ) Mažeikiuose (29, 416 ; 31,464; 33, 25] kartu su
kitų Mažei ki ų valsči ų žydais.
Taip naciai sunaikino Laižuvos žydų bendruomenę (29,416).

Mažeikių valsči us*
Kaip rašo Bronius Kviklys knygoj e Mūsų Lietuva [29, 358], Mažeikių miestas pats šiauria usias apskričių miestų Lietuvoje, įsikūręs lygioje ir pelkėtoje vietoje,
netoli Ventos upės, atokiau nuo kitų didesnių Lietuvos centrų. Tik nutiesus Liepojos- Vilniaus geležinkelį susidarė sąlygos miesteliui kurtis. Buvęs kaimelis
ir jau XIX a. pabaigo s periodikoje imamas vad inti miestel iu. Kauno
gubernijos dokumentuose Mažeikiai miesteliu vadinami nuo 190 7 m. (41).
Tarpuka riu Mažeikiai, pakilę iš karo griuvėsių, gražiai atsistatė, i šs iplėtė,
pagražėjo ir išsipuošė: buvo pastatyta apskrities l igoninė, Lietuvos bankas, pradžios mokykl os rūmai, nauja rotu šė, daugelis privačių namų. Be
trijų katalikų bažnyčių, veikė sinagoga , evangelikų liuteronų bažnyčia bei
stačiatikių maldos namai. 1920 m. gerėjanti ekono minė padėtis lėmė, kad į
Mažeikius persikėlė daugeli s žydų iš ka imyninių Leckavos, Pikelių ir Sedo s
ė mė augti

mi este lių

(40].

1931 m. Mažeikiu ose buvo 89 įvai rios parduotuvės, kurių 77 (86%) pri klausė žydams: iš devynių maisto prekių parduotuvių aštuonios priklausė
• $io str. autoriai Aleksandras Vitkus, Chaimas Bargmanas, tAl9imantas Mutu ras.
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žydams, iš septynių mėsin ių - penkio s, iš dviejų pieno produktų - viena,
iš septyn ių galanterijos, i ndų - penki os, iš 13 teksti lės gaminių ir kailių 10, trys maisto produktų, dvi gėri mų, aštuonio s od os ir batų, penki restoranai ir smu klės priklausė t ik žydam s.
Iš 35 įva i rių lengvos ios pramonės gamyk lė lių 20 (57%) priklausė žydams:
iš penkių lentpjūvių ir baldų - dvi , iš 11 ma lūnų, kepyklų - šešios, iš penkių suknelių, avalynės - dvi , iš trijų metalo , spynų - viena, dvi odos, viena
mu ilo, aliejaus i r kito s.
Nuo 1929 m. d ėl ekonominės krizės Lietuvo j e ir didėjan či os konkurencijos su Lietuvos vers lininkais, pe rėmusia is daugelį žydų komerci nių įm o
n i ų, žydų pad ėt is Mažei k i ų valsčiuje pablogėjo. Kartu pad idėjo emigracija į Ameriką, Pietų Afriką ir Palest i ną (Izraeli). Mažėj ant žydų gyventoj ų
1930 m. antrąjį pu smetį hebrajų progimnaz ija buvo uždaryta, ir daugelis
mokin i ų perėjo į liet uvišką vidurinę mokyk lą.

1937 m. mieste buvo 28 žydų amat in inkai: septyni s iuvėja i, keturi batsiuviai, keturi mėsininka i, dvi siuvėjos, po vieną kepėją, spaustuvi nin ką,
ki rpėją, od ini n ką s kardin inką , dai l i ninką ir kit i.
1939 m. iš 128 telefono abonentų 41 (32%) pri k lausė žydams. Tais pačiais metais pa s ireiškė ir vandalizmo a kt ų: buvo išdaužyt i kai kurių žydam s pri k lau si u s ių į moni ų be i parduotuvių langai.
1940 m. Mažeikiuo se buvo 26 įvairių p ramonės šakų gamyklė lės: alaus
dar ykla, molinių puodų, kokl ių, linų apd irbi mo, ba ld ų fabri kai, modern i
pieninė, keturios len t pjū vės, malūnas, skerdy kla ir kitos. Kel etą pramon ės šakų buvo perėmę žyda i: malūnus, linų apdo roj imą, žvirgždo gamybą, alkoholinių gėri mų, drabuži ų ir kitas.
Mieste dirbo dvi žydų gydytojos , trys odonto logai ir vienas advokatas.
1934 m. t rys iš dvy likos narių savivaldybės taryboj e buvo žydai. Buvo dvi žydų biblioteko s, vietos savanorių ugniagesių komanda, labai aktyvi 1924 m.
įsteigta Makabi sporto organizacija, ka iriųjų Yiddishe Kultu, Lige (Žydų kultū
ros lyga) dirbo kul tūros srityje, labai aktyviai buvo organizuojama sveikatos
priežiūra mokyk loje, Frauen Ferein (Moterų draugija) dirbo gerovės srityje.
Po rabino Avreho mirties (1922 m.) j o žentas rabinas Josefas Zeevas
Manijofė tol iau tarnav o bendruomene i, kol ji buvo nacių likviduota.
1940 m. Lietuva buvo okupuota Sovietų Sąju ngos. Pagal naujas taisykles gamyklos, priklausiusios tiek žydams, t iek lietuv iams, buvo nacionalizuotos. 2ydų parduotuvės ir ūkiai taip pat nacionalizuoti ir paskirti komisarai ju os valdyti. Sionistų ir jauni mo organizacij os išfor muotos, hebraj ų
mokyklos uždarytos. Religi nių institucijų veikla apribota. Prekių tiekimas
sumažėjo, dėl to išaugo kain os. Vi durinės k lasės, daugiausia žydų, gyvenimo lygis sm uko . Keletas kairiųjų stovyklos aktyvistų persi kėlė į vyriausybės ir savivaldybi ų in stituci jas (40).
1923 m. gyventojq surašymo duomenim is, Mažeikiuose gyveno 428 1
žmogu s, iš jų 682 (16 %) žydai. 1936 m. - 496 0 žmonės, iš jų 750 (15%) žydų
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[40). 1940 m. liepos 1 d. čia gyveno 1100 žydų [7, 18) (tiksliau 1081 žydas)[ _
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JEW [40) pateikta ti kslesnė data, kada vyko masinės žydų vyrų žudy-

JEW[40) rašo, kad 1940 m. Mažeikiuose buvo apie 900 žydų.

nės, t. y. 1941 m. rugpjūčio 3 d., iš tikrųjų ji labiau atitinka visą žydų žu-

Algimantas Muturas [43) teigia, kad tarpukariu Mažeikių valsčiaus kaimuosežydų negyveno. Gyveno tik valsčiaus centre - Mažeikių miestelyje,
todėl tik apie juos ir bus kalbama, nes duomenų apie kitu s miestelius(iš-

dymo eigą. Brandišauskas straipsnyje „Mažeikių miesto ir valsčia us žydų
likimas" [7, 19), remdamas is balta raiščių kvotos protokolais, pateikė žydų
vyrų sušaudymo eig ą: 6 val. ryto suimtuosiusgrupėmis (po40- 50) žmonių iš
daržinės (apie200 m nuošaudymovietos)
pradėta vestiį žydų kapines
. Sargybiniai, atvarę grupę, perduodavoją apsaugai ir eidavovaryti kitos.Prieduobių
buvo vedami grupėmis po 20-5 0 žmonių. Iki duobių likusapie20 m. buvoliepiama nusirengti, kartais net nuogai (taipriklausė nuolytiesir amžiaus
). Išrengtieji šaudomi grupėmis (po 10), po to buvo atvedama kita grupė. Į kapines
egzekucijų vykdytojams atveždavo maisto, degtinės, alaus. Dar tikslesnę
žyd ų žudynių eigą galime atsekti iš baltaraiščio Alfredo Rimšosliudijimo
[58, 48) 19 58 m. spalio 2 d. teisme: Kadažydai buvo suvaryti, stipresniems
buvo paliepta kasti duobes. Mes, vadovybei nurodžius,aiškinome, kad tos
duobės bus reikalingos kalkėms gesinti, nors mums buvo aišku, kadjie čia
bus palaidoti. Kiekaš dar prisimenu, žydai iškasė du giliusgriovius.Vienižydai buvo išrengti nuogai, kitiems palikti apatiniai baltiniai, o kuriebuvoapsirengę prastais drabužiais, taip ir buvo šaudomi. Valsčiaus aktyvistaibuvo
sumaišyti,suskirstyti į komandas ir paeiliui vykdė šaudymus.Prieššaudant
nepažįstamas man vadeiva paaiškino, kad mesšaudysimetuosžydus,kurie
stovės prieš mus.Jis dar pridūrė, kad kiekvieną auką turės šaudyti du aktyvistai: vienas- į krūtinę, kitas - į galvą.
1941 m. rugpjūčio 3 d. (40 ) sušaudžius Mažeikių žydus į da ržinę imta
varyti žydus vyrus iš apskrites m iestelių: Leckavos, Pikelių, Židikų ir kitų
valsčių. Visi daržinėje netilpo , todėl kit i liko po atviru dangumi [58, 48).
1941 m. rugpjūčio pirmosi omis dienomis Mažeikiuose, prie žydų kapinių, sušaudyti žydai, atvaryti iš kitų valsčių [7, 201. Brandišauskas[8, 210,
221, nuoroda 269) , remdamasis A. Poškaus 1950 m. gruodžio 12 d. kvotos
protokolu, teigia, kad žydų šaudymas vyko 3-4 dienas (.keletą dienų"). Balta raištis P. Maigis [8, 210 , 221, nuoroda270 ) 1946 m. rugpjūčio 10 d. kvotos
protokole teigė: ludynėse dalyvavo ir apskrities valsčių partizanai.lydus į
Mažeikiusatlydėjęs Akmenės baltaraiščių būrys buvo padalytasį dvi dalis:
iš pradžių vieni žydus saugojo, kiti šaudė; vėliau baudėjai pasikeitė vietomis.
VienasJų prisipažino, Jogjam taip pat tekę šaudyti: esą žydusatvesdavę maždaug 10 žmonių grupėmis. Kito baltaraiščio Stasio Cichanavičiaus [8, 210,
221, nuoroda 271] 1958 m. rugpjūčio 28 d. kvotos protokole rašoma:Greitai
buvoatvaryta pirmoji grupė žydų. Prieduobės jiems buvo lieptanusirengti
,o
po tojie buvo sustatomiprie duobės. Davuskomandą, prasidėjo jų šaudymas.
Čia būtina nurodyti kelias datas: žydų atvarymą į Mažeikius ir sušau-

skyrus Leckavą) neturime.
1941 m. birželio 25 d. vokiečiai užėmė Mažeikius, kur jau veikė vietiniai
nacionalistai[40). 1941 m. birželio pabaigoje suimt i iki 1000 žydų buvo laikomi sinagogoje[7, 18). Apie Mažeikiuose vykdomą žydų suėmimą ValentinasBrandišauskas,remdamasisbaltaraiščio A. Poškaus tardymo medžiaga
[8, 220,236nuoroda),rašo, kad gavo įsakymą suimti visusžydus. Vykdydam
i
įsakymą ba/taraiščiai ėjo iš vieno žydų gyvenamo namo į kitą, jų gyventojus
suimdavoir nuvarydavoį sinagogą. Žydų suėmimai truko keletą dienų.
Muturo teigimu, suimtos Mažeikių moterys buvo išskirstytos pas ūki
ninkusdarbams, o sušaudžiusvyrus grąžintos į Rapolo Lačo, dar iki Vokietijos-SSRSkaro repatrijavusio i Vokietiją [8, 209), daržinę.
1941 m. liepos pradžioje apie l oo žydžių buvo nuvarytos i Kretingą, tačiau ten nepriimtos ir grąžintos atgal [44]. Brandišauskas straipsnyje„Mažeikių miesto ir valsčiaus žydų likimas" [8, 208), remdamasis B. Pupliausko
1951 m. liepos 4 d. kvotos protokolu , rašo: Būta vieno sunkiai suprantamo
ir paaiškinamodalyko: apie 100 kalinamų moterų žydžių buvo nuvarytos
į Kretingą, tačiau ten jų nepriėmė ir grąžino atgal. Kolonai varyti sugaišta
apiesavaitę. lydės ėjo pėsčiomis, partizanai važiavo dviračiais. Kolonosvyresniuoju buvoA. Jurkūnas. Partizanai pakeliui parūpindavo suimtosioms
maisto:keli baltaraiščiai, dviračiais aplenkę koloną ir užsukę į kaimą, pranešdavoapieateinančiuosius ir prašydavo ūkininkų pamaitinti žydes.Ūki
ninkaikiekkasgalėdavo atnešdavę duonos, mėsos ir pieno. Nakvynės taip
pat buvoieškomakaimuose.
Mažeikiuosežydų žudynės vyko keliais etapais:
Pirmiausia sušaudytiMažeikių vyrai. Kartu su jais žydai vyrai, atvaryti iš
kitų va lsč ių.

Paskuiatvarytieji iš kitų valsčių.
SurinktosMažeikių moterys nuvarytos dirbti pas ūkininkus.
Atvarytos moterys iš kitų valsčių.
Mažeikiuose
, prie žydų kapinių, sušaudytos visos moterys ir vaikai.
Aptarkime šiuosįvykius detaliau, nes ne visada sutampa datos arba nužudytųjų ska ičiu s.

1941 m. liepos 29 d. vakare į Mažeikius atvažiavo try s sunkvežimiai vo-

kiečių. Mažeikių žydai buvo nuvaryti prie žydų kapinių (apie 3 km užmiesto
,

netoliVentos)kastiduobių. Jasiškasę, grąžinti į Lačo daržinę (7, 19). 1941 m.
liepos30d. 6 val. ryto prasidėjo masinės žydų žudynės. Pirmąją dieną vokiečiai ša udė žydus vyrus, kitomis dienomis vokiečius pakeitė Mažeikių
baltaraiščiai (7, 20].

dymą:

1941 m. rugpjūčio 4 d. žydai buvo atvaryti iš įvairių Mažeikių apskrities
vietovių: Akmenės [21, Klykolių (27], Viekšnių [7, 9; 25; 68), Vegerių [66) ir Lec-

kavos (32](žr.atitinkamusvalsčius).
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3 die ną. Po dviejų

dienų

(sušaudžius vyrus), t. y. 1941 m. rugpjūčio

5 d., moterys ir vaikai grąžinti į daržinę ir čia prabuvo keturi as paras,iki
1941 m. rugpj ūči o 9 d., kol buvo sušaudyt i kartu su atvarytais iš kitų valsčių žydėm is ir vaikais: Akmen ės [2], Sedos (Sedos moterys,vaikai ir seniai
apie 200asmenų) (63], Tirkšlių (65],Žemalės (65].Vegerių (66],Viekšnių, Židi'.
ir Klykolių (68], Laižuvos [30],Pikelių [72].
Juzė Strakša itė [59]1946 m. spalio 18 d. liudijo , kad matė, kaip varė žydus
prieVentos sušaudyti, tačiau nepasakė, kada tai vyko : Lijo lietus,buvo didelispurvas. Daugelis moterų ir vaikų griuvinėjo, o juo s stumdė ir varė pirmyn.
[...] Areštuotuosius varė pro mūsų namus. Vienažydė atsiliko, ir ją banditai
čia pat ant kelio,prie linų fabriko nušovė.
Baigus žydus šaudyti, į žudynių vietą buvo atvaryta apie 30 lietuvių
komunistų. Vokiečių karininkai iš pradžių iš jų tyčiojos i, mušė, paskui jie
buvo sušaudyti tose pačiose žydų kapinėse. šaudė tie patys, kurie šaudė
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k,ų

vals'1u1

1 lentelė. Zydų masInIų kapų matavimai,
žiniosapiepala1dotŲJų ska1č1ų
ir laidoJ1mo
budą [7,21, 45]

JEW(40] rašo, kad žydai vyrai Mažeikiuo se buvo šaudomi 1941 m. rugpjūčio

MA2fIKIŲ

Kapo
Kapo
Palaidota Pastabos
Kapo
llgis(m) plotis (m) gylis(m) žmonių

Kapas Nr. l

4

17

1,8

Įvairaus

amžiaus
žmo n ių palaikai,
sumaišytisu kalkėmis. Ras
ta

kų

ir žydus(8,21O).
1944m. gruodžio 7 d. speciali sovietų komisija atliko ekshumaciją [7,21;
46]. Rasti penki ka pai-tranšėjos (l lentelė ir schema). Atlikta 14palaikų (2 vaikų
ir 12moterų) teismo medicinosekspertizė. Galvose rastos šautinės žaizdos.
Vieno vaiko kakle rasta žaizda,panaši i pa darytą kastuvu.
1944 m. gruodžio 7 d. akte (7,210; 45] teigiama, kad Komisija nustatė,
jog iš viso buvo nužudyta daugiau nei 4000žmonių (komisijos nurodytasis
skaiči u s ga lėjo būti padidintas [46]; be to, liudytojų teigimu, kapai neatkastiiki
galo).
Tarasas Robertas Formulevičius 1945 m. vasario 2 d. parogymuose (26)
teigė, kad ten [Mažeikiuose.- Aut.] yra trys duobės su sušaudytais žydais ir
viena duobė, kuriojepalaidoti rusai ir lietuviai. Po šių žudynių man valdžios
mobilizacijostvarkatekoant kapų vežioti smėlį ir kalkes. Augustas Kinčinas
(28], buvęs Mažeikių kalėjimo viršininkas, 1945m. spalio 5 d. liudijime tei·
gė, kad 1941m. rugpjūčio pirmojoje pusėje iš kalėjimo atrinkta 60 sovieti·
nių aktyvistų ir sušaudyta prie žydų ka pinių.
MtL (39, 399] nurodytas žudynių laikas 1941- 1944 metai. Tai klaidinga,
nes žudynės vyko tik 1941 metais.Tiesa, kape Nr. 5 palaidota 16 asmenų,
nužudytų 1944m. rugpjūčio 6 dieną.

d ra bužių, ava lynės li ekanų,

asmeninio vartojimo da i ktų puodukų, ra nkin ių ir kt.
KapasNr. 2 14

4

1,6

Kapas
Nr. 3 40

5

1,8

apie 1800

sumaišytisukalkėmis.
Kapa
sNr. 4 14

3,5

2

Kapas
Nr.5 4,5

2,5

1,5

Daugiausia moterų ir vaikų
palaikai, jvairiomis pozomis
(teismo medicinosekspertizei
pateikta14pala ikų).
16asmenų: Palaikaivisiškais u i rę;
rastadrabužių lieka nų.
12vyrų ir
4 moterys Sušaudyti 1944m. rugpjūčio 6 d.
daugiau
nei 4000

Išviso:

š

;.L.f-/j

l

--~!

p/

l~~

17 m

~

Kas buvo nužudyti 1944 m. rugpjū čio 6 dieną? Gal pasipriešinimo prieš
vokiečius grupės dalyviai, kaip Marta Laubė Medonova (buvusi sovietinė
žvalgė. -

Muturas)[46),nes jos žūties data ant kapo nurodyta 1944metai.

Nužudytųjų skaičius. l. Užrašas ant paminklo rodo žydų žuvimo da·
tą-1941 m. rugpjūčio 3-8 d., tačiau Brandišauskas 17,7- 30] patikslina, kad

Mažeikių žydai buvo sušaudyti pa skutinėmis liepos dienomis, atvarytieji
iš valsčių - pirmosiomis rugpjūčio dienomis. šaudymas truko 3- 4 dienas.

Įvairau s amžiaus
žmonių palaikai,

~·---

---

49m_ ______

Kapai Mažeikių žydų žudynių vieloje/45)

'Cl
J
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Taigi Mažeikių žydų žudynių data turėtų būti 1941 m. liepos 30 d.- ru „
čio 3 d.: 1941 m. liepos 30-3 1 d. sušaudyti Mažeikių žydai , 0 1941 m. rugpJ~čio 1-3 d. - kitų valsčių žydai.
9PJuJEW[40] pateikia tikslesnes datas: 1941 m. rugpjūčio 3 d. sušaud ti

žeikių vyrai; l 94 l
atvaryti

m. rugpjūčio 9 d . -

žydės ir vaikai.

Mažeikių moterys

ir vaikai bei iš ta itur

2. Viena iš versijų, pasak liudytojų, kad pirmosiomis karo diena

.

tys vokiečiai surinko turtinguosius žydus (pagal pačių turimą sąrašą) ~is:ia •
i_~o
_s sušaudė (pirmasiskapasdešinėje). Kitus žydus
Clal [45].

ša udė jau

tik balt~raiš~

3. MŽL [39, 399] rašoma, kad 1941- 1944 m . prie Mažeikių žydų ka ini

žmonų, iš tikrųjų nužudyti 1941 m. liepos paba~ 0 -~
b~i
pradž_ioje. Kaip teigia Muturas [46], neteko
kad ž~dJai
butų buvę saudom1 po 1941 m., tai yra 1942-1943 ar 1944 metais. 1944 m.
~tlikta tik_palaikų ek_sh_umacija . Todėl visų Mažeikių žydų žudynių prie

nužudyta apie 4000

rugpjūč!o

Moieikių apskritiesžydų žudynių vieta {75)

girdėti,

Mažeikiai, kapas nr. 5

Po dviejų savaičių žydai buvo išvaryti į Mažeiki us [44]. Kaip teigė For-

zydų kapinių d_~ta re1ketų laikyti 1941 m. liepą-rugpjūtį. nesa, komisijos

mulevičius [14]: Leckavos seniūnui Žulpai nurodžius, su dešimčia pastočių

1944 m. gruodz10 7 d. akte [7, 21; 46] teigiama, kad kape Nr. s iškasta 16

vežėme žydus. Iš pradžių suimti vy rai buvo nugabenti į Mažeikiu s, paskui
tik vyresni vyrai, moterys ir vaikai pateko į Mažeikiu s. Mažeikiuose , malūnininko Lačo daržinėje, uždaryti motery s ir vaikai. Vyrai buvo laikomi

~alaikų, sušaudytųjų 1944 m. rugpjūčio 6 dieną. Artimųjų ir giminių dėka
1dent1fikuotostrys nelietuvių moterys bei viena lietuvė. Tačiau neaišku
kodėl jos sušaudytos [46].

'

_4:Kiek žmonių sušaudyta Mažeikiuose , šalia žydų kapinių? Muturas [46]

sinagogoje (44].
Leckavos žydai vyrai, greičiausiai kartu su Mažeikių vyrais , 1941 m. rug -

~ei_g'.a,ka_d 1940 m. liepos l d. Mažeikių apskrityje gyveno 2000 žydų, o Mazeik_ių mieste - 1081 žydas. Nors dalis žydų dar prieš karą emigravo į JAV

pjūčio s d . sušaudyti Mažeikiuose, prie žydų kapinių [32]. Šia versija galima
tikėti, nes Leckava netoli Mažeikių ir žydai vyrai galėjo būti atgabenti anks-

~r Piet~ Af~iką, o prasidėjus karui pasitraukė į Rusiją, kiti išvyko į Šiaulius ir
zuvo
Šiaulių .gete, Maz·e·1k·1uosega 1eJo
-- b.ut1. nuzu
• d yta ne daugiau
. kaip
. 3081
•

zydų ta~t~~es asmuo, todėl reikėtų remtis liudytojų parodymais

čiau į Mažeikius (kaip ir kitų valsčių žydai vyrai l 94 l m. rugpjūčio 4 d.) ir kartu su
Mažeikių vyrais nužudyti.

Leckavos moterys , vaikai ir vyresni vyrai irgi perkelti į Mažeikius . JEW[32)

ir manyti,

kad Maze1k1u • 1· • d
• .
• ~se, sa 1azy ų kapinių, atgulė apie 3000 žydų. Brandišauskas
7 7 30
[ , raso, Jog istoriniaityrimai leidžia teigti, kad ir šie skaičiai padidintiaukų buta apie2500.

rašoma, kad Leckavos žydai sušaudyti 1941 m . rugpjūčio 5 d., tai neatitinka

!

tiesos , nes tą dieną buvo šaudomi tik vy rai, o moterys ir vaikai tebebuvo

Lačo daržinėje, jie galėjo būti sušaudyti kartu su kitų valsčių žydais 1941 m.
rugpjūčio 9 d. [32].

Leckava.
Leckavos miest 1· · ·k k'
. •.
eis ĮSI uręs Ventos dešiniajame krante, už 12 1-

lometrų Į siaurės vaka
M • . .
.
L k
.
.
rus nuo aze1k1ų, netoli Latvijos sienos. Tarpukariu
ec ava pnklause Mažeikių valsčiui [29,411].
1923 m. Leckavoie g
.
•
.
.
' yveno 256 gyvento Jai (29, 413]; 1940 m. - 35 zyda1[32].
1941 m. liepos 4 d M • .k.
.
• .
.
· azei 1ų komendantui Pečiuliui įsakius, partizanų
b uno vadas J Liepa ir S J k .
. .
·.
· an unas eme sudarinėti žydų sąrašą (49].
Anot buvusių part'
.
.
izanų [8, 209], suiminėti žydų į namus nebuvo eina·
rna, 1941 m. liepos vid
. L'
.
. ..
•. k .
uryJe iepos Įsakymu Leckavos miestelio a1kšteJe
Susirin ę vietos žyd · b
. .
ir užd yt · d •. . . ai uvo SUimti [7, l 9] (apie 40 žmonių; 8- 9 šeimos)[441
ar I arzineJe JEW[321 š
•• .. o
motery •
.k .
·
ra o, kad vyrai buvo uždaryti darzineJe,
s ir vai a1nuvaryti · p š k" ·
· · kšl.
rie s d
• . .
Į a er snes (Psharkasnia ) dvarą, netoli T1r ių,
P
e os-Maze1k1ų kelio Įk 1· · •
.
·1 t'1
rniest 1·
.
• a inti zyda1 buvo varomi 1· darbus - s uo
e 10gatvių.

Paminklas. Pagal patikslintus žvalgymo duomenis ir kartografinę medžia·
gą 1993 m. balandžio 16 d . nustatyta Mažeikių žydų genocido vieta: Mažeikių miestas , vadinamieji Mažeikių laukai - už 200 metrų į šiaurės rytus
nuo tilto per Ventą, 180 metrų į rytus nuo kelio Mažeikiai-T irkšliai, 20 me_tr~
i pietus nuo IV 423 (taip originale) ir 320 metrų į pietryčius nuo kelio Mazeikiai- Tirk šliai bei kelio į kolektyvinius sodus „Raselė" ir „Rasa" sankirtos _l4_31.
1988 - 1989 m. Mažeikiuose pastatytas paminklas (paminklotvarkininkės E. Kupliauskienės teigimu). Užrašas jidi š (idiš) ir lietuvių kalba : Š~ojevi_e·
toje nacistai ir jų talkininkai nužudė apie 4000 žydų ir kitų tautybrų zmonių.
19410803 - 8.

t
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Pirmosiomis karo dienomis , kaip minėta, patys vokiečiai surink o turtin-

buvo neblogai įsitvirtinusi, sparčiai daugėjo gyventojų. 1923m. duomeni-

guosius žydus (pagal pačių turimą sąrašą) ir patys j uo s sušaudė (pirmasiskapas deši nėje pusėje - viena iš versijų).

mis, Sedoje iš 1851 gyv ento jo 670 buvo žydai.
Intern et e straipsnyje „Mažei kių regiono (Sedos,Viekšnių, Tirkšlių, Židikų,
Mažeikių) žydų bendruomenės" (75], kuriame rašoma apie žydų bendr uo -

1941m. rugpjūčio 3 d. Mažeikių vyrai sušaudyti Mažeikiuose, prie žydų

menių gyvenimą, buitį, netik slu s Sedos gyventojų skaičius (beveik 500

kapinių.

1941m. rugpjūčio 9 d. Mažeikiuose , prie žydų kapinių, nužudyti Mažeikių miestelio žydės ir vaikai bei atvežtieji

žydų,

iš Akmenės, Klykolių, Laižuvos,

Leckavos, Mažeikių, Pikelių, Tirkšlių, Vegerių, Viekšnių, Lidikų valsčių.

Sedos

nors, dabartiniai s ska i čiavimais, prieš Antrąjį pa sa ulinį karą Sedojegyveno

beveik 300 žydų), taip pat nenustatyta Sedos žydų sušaudymo vieta, esą

apie 500asmenų buvo sušaudyti Sedosžydų kapinių teritorijoje.Dabar ten
stovi paminklinis akmuo . Knygos e Mūsų Lietuva (29, 381] ir Seda(55] rašo·
ma, kad Antrojo pasaulinio karo m eta is vokiečių naciai sunaikino Sedos

valsčius*

žydų bendruomenę (apie 500 žmonių), ta čia u nepaai škinta nei kur, nei ka-

da. JEW(56) rašoma, kad 1940 m . Sedoje buvo 2087 gyven t ojai, iš jų 400
pietryčius nuo Mažeikių , 250 kilometrų nuo Viln ia us įsikūręs Sedos mies-

(apie 110 šeimų) žy dai.
Lydų žudynės (holokaustas) Lietuvoje prasidėjo pirmosiomis Sovietų

telis (29,376].

Sąjungos ir Vokietijos

Gražiojepadairoje tarp Varduvos upės ir Sedula ežero, už 25 kilometrų į

karo dienom is, dar iki getų ir laikinųjų izoliavimo

Sedos žydų bendruomenės gyvenimas, ūkinė, kultūrinė bei religinė

stovyklų įsteigimo (1941 m. rugpjūtis). Jau antrąją karo dieną Sedą užėmė

veikla gana plačiai aprašyti knygoje Seda (55), interneto svetainėje lydai Lietuvoje[75] bei JEW[56]. Lydai dominavo centrinėje ir prekybinėje
miestelio erdvėje, tai by loja apie pagrindinę jų veiklos kryptį - prekybą

jų reiktų atskirti tuos , kurie žuvo atsit iktinai (tai nedaugelis), kaip sovietų

bei amatus . XX a. pirmojoje pusėje miestelyje buvo gausu žydų preky-

tarieji priskiriami

bininkų ir amatininkų. 1931 m. veikė trys metalo

sunaikinimui.
Taigi, pirma , atsitiktinės žydų žūtys neįeina į holokausto sąvoką, nes ka-

vokiečiai. Šio miestelio taip pat neaplenkė holokaustas. Iš visų žuvusių

aktyvistai (pirmosiomis karo savaitėmis), ir plan ingai išžudytus žydus. Pas-

prekių parduotuvės,

priklausiusios Š. Dovidavičienei, Faiveliui Kaganui, Zurai Tigeraitei. Veikė penkios manufaktūros, keturios mėsos, viena indų, dvi komunalinių

holokausto aukoms - masiniam žydų bendruomenės

ro metu žuvo ir lietuvių, ir rusų, ir žydų. Antra , susibūrę „aktyvistai " kovojo
su vadinamaisiais sovietiniais aktyvista is. Pirmiausia jie buvo suimami, sodinam i į kalėjimus, o po tardymo - ar be jo - sušaudomi (sovietiniaislaikais

prekių parduotuvės. Restoraną turėjo M. Ceite li s, arbatinę - R. Neima·

naitė. Lydai vertėsi įvairiausiais amatais. Vilnų karšyklas turėjo 8. Gerlia·
chas, K. Jakomas. Odų perdirbimu ir prekyba užsiėmė Leizeris Binderis,

juos paminkluose įvardydavo kaip„tarybinius žmones·). Tik po to vyko masinės

Šija Salmanas, Chackelis Levitas. Laikrodinink u mieste lyje dirbo Mauša

žydų žudynės.

Zivonas, viešbučius laikė Heselis Lurjė ir lrša Melis. Transporto paslaugas
teikė Izraelis Bunisas ir Leizeris Krachas. Gydytojais dirbo S. Sauchatas,

Sedoje susikūrusi „aktyvistų" grupė jau pirmąją karo savaitę pradėjo su·
iminėti komunistus, sovietiniu s aktyvi stus ir pristatinėti j uos į štabą, paskui - į Sedos kalėjimą, kurį atstojo parduotuvės sandėlis. Suimti apie 30-35
asmenys. Po 1941m. biržel io 23 d. Barstyčiuose suimtos 9ar l Ožydų šeimų;
jos uždarytos į sinagogą. Liudytoja i teigia , kad žydai buvo išvežti iš pradžių

S.Trusfusaitė-Jofienė, dantis gydė l. Kuchmeisterytė-Binderienė. Buvo ir
vietinis advokatas - Aronas Joffė. 1939 m. penkiolika Sedos žydų šeimų
naudojo si telefonu. Veikė vieno skyriaus žydų liaudies mokykla , žydų
bendruomenės valdyba, žydų liaudie s bankas . Iš 52 ar 53 Sedoje buvusių
parduotuvių, tik trys parduotuvės priklausė lietuviams: Dapkui, Stonkui
ir Beržanskiui.

į Šates, vėliau - į Skuodą, t. y. į Kretingos apskritį.
Pirmieji devyni žydai sušaudyti Sedoje, senkapių teritorijoje , dar ke·

li - prie žydų kapinių. Pagal Valentino Brandišausko [7] surinktą ir žurna·
le Genocidasir rezistencija paskelbtą archyvinę medžiagą, tai galėjo būti
birželio 28 diena. Yra išlikusi Sedos rajono D2DTVykdomojo kom iteto pir-

Po 1831 m. sukilimo daugumą sklypų iš konfiskuoto Telšių pavieto maiš·
tininkų prezidento ir vado Vladimiro Gadono (po sukilimo pasitraukė i Prūsiją,
vėliau emigravoį Prancūziją) Sedos dvaro valdų išpirko žyda i, nes gyventojai

mininko Konstantinavičiaus ir sekretorės Gurauski enės 1958 m. gruodž io
10 d. pažyma (571, kad Sedos „aktyvistai " 1941 m. liepą-rugpjūtį Kerėžių
kapinėse, už ki lometro nuo Sedos (dabar miesto ribose),sušaudė devynis

krikščionys sklypų iš dvaro žemių nesutiko imti. Susidarė nauja kolonija,
pavadinta Žyddvariu, kurioje prieš Antrąjį pasaulinį karą gyveno tik dvi lie.·
tuvių šeimos. Statistiniai duomeny s rod o, kad Sedo s žydų bendruomene

soviet inius aktyvistus , o Grūstės kaimo kapinėse sušaudytas vienas. Tai
patvirtino ir liudytojo baltaraiščio Petro Klibio parodymai. Labiausiai patikima, kaip teigia Brandišaus kas (7, 30], jau po karo sovietinių pareigūnų

• Šio str. autoriai Aleksandras Vitkus,Chalmas Bargmanas, Povilas šverebas.
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surinkta medžiaga, kad Sedojesušaudyta po 18 li etuvių ir žydų; tikriausiai
tai buvę sovietiniai aktyvistai ar bent jau kaltinti prasovietin e veikla.
Povilas šverebas[61], sudaręs buvusios Sedos parapijo s kultūros verty.
bių ir paminklų sąra šą knygoje Seda,teigia, kad Kerėžių kaimo kapinėse
palaidoti 1918-1919 m. bei 1941 m. sušaudyti sovietų valdžios aktyvistaiir
rėmėjai. Ir dabar tebestovi paminklas sovietinių aktyvistų atminimui, tik
nėra aliumininės lietinės lentelės su užrašu: Padvarninkų kaime,Keražių
kapinaitėse, 1941m. sušaudyti sovietiniai aktyvistai. Brandišausko[7, 7- 30]
straipsnyje paminėtas ir Renavo dvaro apylinkėse susikūręs partizanų
būrys, kuris buvo suėmęs kelis buvusius sovietinius aktyvistus. Vietos
partizanai suėmė ir vienintelį vietinį žydą Faivkį Leviną bei jo šeimą (5-6
asmenys
); po ke lių dienų jie išvežti į Sedą, o iš ten, tikėtina, vėliau atsidūrė
Mažeikiuose. Pabėgę s Levino sūnus greitai buvo sulaikytas, sušaudytas
netoli Renavoesančiame Tvaskuč ių kaime ir vietinio ūkininko žemėje už•
kastas:baltaraiščiai nenorėjo gaišti laiko ir vežti į artimiaus ias žydų kapi·
nes L'.idikuose.
Tarppirmųjų žydų aukų pateko ir rabinas Mordehajus Rabinovičius [56].
Jį nuvedė į žydų kapines, tačiau tik suže idė ir paliko iki ryto . Tik ryte buvo
galutinai nušautas.
1941 m. liepos 1 d. rytą Telšių baltaraiščiai Sedoje su rengė žydų pogro·
mą. Tik po to pasirodė potvarkis atskirti žydus. štai kaip Brandišauskas
[8, 201] aprašošį pogromą straipsnyje„Seda: burtas „šaudyti " ištrauktas
•:
Pirmą masinį žydų pogromą ankstų liepos 1-osios rytą esą įvykdė dviem
sunkvežimiaisį miestelį atvažiavę Telšių baltaraiščiai. PasakA. Stanciko
, kai
Sedospartizanai atėjo iš Grūstės, vieni telšiškiai girtuokliavo, kiti - ieškojo
vežimų, kad galėtų išsivežtiprisigrobtą turtą. Nei jis, nei P. Vilutisnepajėgė
sustabdyti atvažiavusiųjų savivalės. Pošioįvykio miestelio komendantasesą
pastatęs sargybą, išleidęs įsakymą, kad turintieji ginklusjuos atiduotų, kaduž
savivalę ir plėšimus bussuimamair šaudoma nusikaltimo vietoje.Toksįsaky·
mosžydusnuraminęs. Esamair kitų versijų (8, 201, 2 16, nuoroda 114], tačiau
jo s nepatikimos.
Dauguma sutaria, kad buvo suimta apie 300 Sedos žydų, nors esama
ir šiek tiek mažesnių ar, priešingai, didesnių skaičių. Kaip teigė liudytojai,
l 941 m. liepą buvo areštuoti visi Sedosžydai (apie 300 asmenų).
Iš pradžių žydai uždaryti tuose pastatuose,kur anksčiau buvo parduo·
tuvės. Miesto centre,turgaus ai kštėje, dvi ejų metrų atstum u, žydai turėjo
dvi ilgas lygiagrečias sienas, kurių kiekvienoje pusėje buvo žydų parduo·
tuvės. Birželio pabaigoje ar liepos pradžioj e aktyvistai suvarė žydus i ši
siaurą šiukšliną takelį ir laikė keletą dienų be maisto ir vandens [56].
Po savaitės visi žydai buvo perkelti į 2yddvario daržines ir tvartus [56]. Tai
buvoapie250 ha sklypas,padalytas 10- 12 žydų šeimų, kurios užsidirbo pra:
gyvenimui iš šiosžemės. Čia buvo pieninės, arklidės, svirnai ir tvartai. 2ydai
buvo laikomi be maistoir vandenskeliasdienas [56] (apie dvi savaites)[53].

l41
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Suėmus žydus buvo surašytasjų turtas, užantspauduot
i tušti likę namai.
Surašyti daiktai buvo vežami į sandėlį ir perduodami valsčiaus viršaičio ži·
nion. Suimtieji buvo varomi į darbus: valyti gatvių, krauti malkų, - rašo Brandišauskas[8, 201].
1941 m. liepos 3 d. [56] baltaraiščiai jaunus vyrus atskyrė nuo moterų,
vaikų ir senelių ir nužudė netoli kapinių. Beje, liepos pradžioježydai provincijoje dar nebuvo žudomi, tik - sovietiniai aktyvistai.
Vienas iš žudyn ių dalyvių baltaraištis Alfredas Rimša(53; 58, 29], davęs
parodymus 1958 m. spalio 29 d. teisme, teigė, kad sovietiniusaktyvistus
lieposmėn. šaudė Sedosžydų kapinėse.
Rugpjūčio pradžioje moterys,vaikaiir pagyvenusieji
žmonės turėjo privers
tinai pėsti žygiuoti į Mažeikius, tik seniir sergantysvažiavo ūkininkų vežimais.
Jie visi buvo nuvežti prie senųjų žydų kapinių. [...] Mažeikiuose
, kur didelės
duobės jau buvo iškastos.Ginkluoti lietuviai laukėjų ten. Visi žydaibuvonužudyti ten kartu su Mažeikių ir aplinkinių kaimų žydais 1941m.rugpjūčio 9 d. (56].
Tą patį teigė ir vienas iš liudytojų (Rimšos parodymai1958 m. spalio2 d.)
[53]: 1941 m. rugpjū čio pradžioje apie 200 moterų, vaikų ir senių buvę nuvežti į Mažeikius ir sušaudyti, nes po dviejų dienų vežimai grįžo tušti. Vokieči ų taktika buvo klasikinė: pirmiausia sušaudomivyrai, paskuimoterys,
vaikai bei seniai.
Viename Brandišausko [7, 7- 30] pateiktame liudijime sakoma, kad liepos pabaigoje žydų moterys ir vaikai buvę iš pradžių išvaryti į Ruzgų dvarą,
o tik po to - į Mažeikius. Vyrai, kurių esą buvę apie 70, dar apiesavaitę laikyti
Sedoje, o rugpjūčio pradžioje išvežti tiesiaiį Mažeikius.Taigi išliudytojų parodymų tampa akivaizdu, kad Sedoje buvo suimti visi (apie300) žydai ir
išvežti i Mažeikius, kur ir buvo sušaudyti kartu su Mažeikių ir kitų valsči ų
žydais.
Kitaip rašoma internete Theholocaust in 21LithuanianTowns.Seda(56]:
2yddvaryje vyrai buvę atskirti nuo moterų, vaikų ir senelių ir liepos 3 d.
sušaudyti, o apie 200 moterų išvežtai Mažeikius,kur ir žuvo.Tačiau čia pat
rašoma, kad už 500 metrų nuo 2yddvario buvo nužudyta 550 Sedosžydų.

Nužudytųjų skaičius. Pokario metais žydų žudynių vietose buvo sta-

tomi paminkliniai akmenys su užrašais,kad čia žuvo sovietiniai žmonės,
todėl kildavo mažiau klausimų dėl holokausto paminklų užrašų autentiškumo. Tačiau Sedoje, Mažeikių rajono savivaldybės administracijosžiniomis, nacių aukoms iki 1990 m. nebuvo pastatytaspaminklas. MtL [39, 3991,
Broniaus Kviklio Mūsų Lietuvoje [29, 376- 388], Arvydo Anušauskokompaktinėje plokštelėje Holokaustas Lietuvoje[6], enciklopedijosebei kituose
leidiniuo se, nuolat skelbiama, kad tik prasidėjus karui Sedoje nužudyta
500- 550 asmenų, ir tai kartojama beveik iki šių dienų.

Josifas Levinsonas Skausmo knygoje[33, 31] 1997 m. jau rašė, kad Sedos
žydai žudyti ir Sedoje, ir Mažeikiuose. 1990 m. pastatytamepaminkle užra-
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šyta:Šiojevietoje nacistiniai budeliai ir jų vietiniai talkininkai 1941VI- V/1
mė
nesiaisnužudė apie 150žydų. Taigi ant paminklo - 150.
Kaipyra iš tikrųjų? Kur sušaudyta Sedos žydų bendruomenė?
Vilniausdailės akademijos leidyklos redaktorius, istorikas PovilasŠverebas [61], 1991-1997 m. dirbęs Kultūros paveldo inspekcijoje, pateikė daug
naujos ir įdom ios informacijos. Derinant paminklinių tekstų užrašusant
holokausto aukų paminklų Mažeikių rajone jam teko bendrauti su Šiaulių
žydų bendruomenės aktyvistu Leiba Lipšicu, o Vilniuje - su Josifu Levinso
nu. Papildomaisurinkta medžiagaapie Sedos žydų holokaustą patvirtinta
tuometinio Sedosmero Broniaus Kukulskio. Sunkiausia buvo patikslinti
datas,nesžmonės šnekėjo, kad Sedoskapinėse 1941 m., užėjus vokiečiams,
buvo sušaudytižydai.
šverebo surinkti ir užrašyti prisiminimai yra labai svarūs Sedosžydų žudyn ių įrodymai, todėl cituojame juos plačiau: Tiek [liudytojai.- Aut.]
V.Kryžauskas
, tiek Markauskienė pasakojo, kad, be 139ar 137Sedosžydų vyrų, vėliau buvoatgabentavienažydų šeima iš Renavomiestelio ir sušaudyta
.
Lipšicasvieną žydų šeimą prilygindavo 10žmon ių. Taip pradėta manyti, kad
reikiarašytiapie 150.Apklaususrenaviškį P.Senkų, šis prisiminė visą kaimynų
Levinų šeimą ir minėjo, kad dukra Riva 1928m. išvyko į Palestiną. Su tėvais
buvo 11žmonių. Sudėjus juos taip pat gavome 150.Matyt, liudininkai suskaičiavo 139
žmones,sušaudytuspirmą kartą. Toksskaičius ir nurodytasmemorialinėje lentoje.Kiekprisimenu, Lipšicui, pagal jo turimus duomenis,dar trū
ko 300Sedojetarpukariometais gyvenusių žydų. Juos siūlė pridėti arbaprie
Mažeikiuosesušaudytų, arba Sedoje.[...] Tadmanyta, kad likusieji Sedosžydai buvosušaudytiMažeikiuose.[... J Sedojeapsistota ties 150žmonių užrašu
.
Beje, vieną žydų šeimą vidutiniškai sudarė 6-7 asmenys, o ne 10 asme·
nų. Vertindami žuvusiųjų skaičių pagal Lipšicą gautume netikslius duomenis - žuvusiųjų skaičius padidintas.
Šverebosurinkta medžiaga atskleidžia dar vieną Sedos žydų žudynių paslaptį: Žydų genocido vietoje paminklas su lenta buvo pastatytas
taip pat remiantisminėtų žmonių parodymais. Kai tą vietą su virgulemis
tikrino Lipšicas
, tai stebėjosi jos tiksliu nustatymu . Senosiosežydų kapi~ese
pastatyti paminklai yra ne savopirminėse vietose. Jie buvo surasti įvamose
vietose,daugiausiaprie senosios,išlikusios žydų kapinių tvoros, skyrusios
"
· l· dabartinę
Markauskų sodybossklypą nuo kapinių, ir sustatyt,. tvar k,nga,
.
vietą. [.-.J Didžioji dalis kapinių tvoros buvo nuversta, remontuojant malu·
na užtvanką.
Dar viena detalė, pateikta Šverebo prisiminimuose: 2003 m. liudytoja_s
•
.
·k · Mozei·
V. Kryzauskasn urodęs, kad dalis Sedosžydų buvo išvaryt, ne t, l . •
kius,betiri Ylakius,kur buvo sušaudyti. Minėjo, kad buvo mažiau, nei nud
· ·k·1us.Brandišauskas [7, 7- 30] savo straipsnyje nenurodo
vare· l· Moze,
. '.ka.
• d tais sa1ia
YIak.1uose,kartu su vietos žydais, 1941 m. liepos 6-7 d. nuzu
Y
žydų kapinių, būtų buvę nužudyti ir Sedos žydai.
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Iš šverebo surinktos medžiagos bei pateikt~ Hudytojų par~d_ymų a_iškė
.
d Sedos žydų žudynės pirmiausia buvo s1eJamos
su Maze1k1a1s:
išpaJa,_
ka V.Kr žausko,Markauskienės ir J.Jakučinskienės prisiminimų aišku,kad
teiktų• ·• dy žudynės tikrai vyko, nors š101
· ·p Moze,
• ·k·,ų ra1one
·
1'k', 1990m. fiksuoSedo1e
zy ų
.n
•· · M • ·k·
jama tik viena vieta; ta, ,-avenoa,, oze, wose.
Apibendrindamas savosurinktą prisimin imų
medžiagą šverebasteigia, kad Sedosžydų genocido liudininkai jou mirę, bet ir anksčiau žmonės
šnekėdavo, kad Sedojebuvo sušaudyta dalis žydų, kad pradžioje visi žydai buvosuvary ti į miesto
centre buvusius„kromus; o vėliau į daržinę tyd·
dvaryje.
Taigi jau galime teigti, kad Sedos žydai šaudyti net trijose vietose: ir Sedoje(pde žydų kapinių) ir Mažeikiuose (prie žydų kapinių, apie 3 krn
už ~iesto, netoliVentos
) kartu su Mažeikių ir _kitų
valsčių žydais(1941 m.rugpjūčio 3 ir 9 d:l,o k_a,_kurie ir Ylakiuose, prie žydų kapinių. Tačia u L1ps1co
pateiktus skaičius dar reiktų paan~lizuoti, nesl_
abiau tikėtina, kad apie 70 vyrų susau_~yt,_SedoJe
,
o moterys, vaikai ir seniai (apie200) ,svezt1Į Maž dams
žeikius, ir tik nedaugelisgalėjo papult, Į Yl_
a~1_
us.
Y
•
• d 'd "imt keturias bylas, L1ps1co
Vis dėlto reikėtų dar kartą perzv~l~t~ bv, des pavadinimu Sušaud
ytas
š• . A • s" muz1eJu
1 en ru
padovanotas ,auhų „ usro
. k . ·•kai ·vertinti Sedosholokausto
Šiaulių žydų pasaulis 1941-1944m.m. ir nt,s l
paminklų užrašų autentiškumą.

.
.•
. link tuoj už tilto, ka irėje pusėje,
Paminklas . VažiuoJant ,s SedosYlakių
' . • dų kapinių ir privačios
paėjėjus 100 metrų gatve, už tarpo tarp senŲJŲ zy
valdos yra paminklas.
. . . truota 20 12 m. gruodžio
Sedosžydų bendruomenės žūties vieta 1re~1~.pavadinta 2ydų žudy269
31 d. Lietuvos kultūros vertybių regiSt re MC
ir minklas.š:o paminklo
.
S
d
žydų
holokausto
pa
5
nių vieta ir kapas" (50]. Ta, e O
. . 'k . J lanta Paunksnienė.
.• č. 21 d•sudare,ston e o
aprašą 2002 m. rugpJU 10

Tirkšlių valsčius
. . •

.

elio (kairysis Ventos int~kas),
J·o kelio iš Šiaulių Į L!e·
•
. .
• 'kių pne seno
.
. .
uz 7 kilometrų l pietus nuo Maze, ' . . . k" paštas sveikatosir ve
•.
. Id bė g,nnin iJa,
,
.
poją. Čia buvo valsc,aus sav,va Y '. ..
da ma lūnas, koopera
„
pol1c1JOS
nuova '
- · d vo
terinariJ
' os punktai ambulatonJa,
V rą miestelisvirs a
'
· s [29 369]. asa
tyvas, valstybinės bibliotekos skynu
'

Tirkšlių miestelis įsikūręs netoli v,esetes.up
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savotišku kurortu. Kadangi aplink Tirk šliu s y ra daug pušynų, i mieste!'
atvažiuodavo nemažai ligotų žmonių, daugiausia džiovininkų, kurie či~
ilsėdavosi. Tirkšliai kaip kurorta s buvo ypač mėgstami aplinkinių miestų
ir miestelių žydų (75).
žydai Tirkšliuose jsitvirtino XVIII a. viduryje , gyveno iš smulk iosios
prekybo s, žemės ūkio ir amatų. XIX a. pab aigoj e daug žydų emigravo i
užsienj .
Tirkšli ų žydai smarkiai nukentėjo per Pirmąjj pasaulinį karą. 1915m. balandžio 24 d. Tirkšlius užėmė vokiečiai, gegužės 9 d. - rusų kariuomenė, 0
gegužės 10 d., Rusijos kariškių sprendimu, Tirkšlių žydai per tris valandas
buvo išvaryti i Rusijos gilumą (Penzossritį ir kitur). Po karo grįžo tik kai kurie.
Miestelyje liko 83 žmonės. Prieš Antrąjį pasaulinį karą mi estelyje gyveno
vos kelios žydų šeimos (75).
Tarpukariu nrk šliuose žydų ūkinė veikla nebuvo itin gausi , ta č iau veikė kelios dirbtuvės, ūkinių prekių parduotuvė, deš rų gamyklėlė. 1931m.
miestelyje buvo B. Chalkelio, M. Movš ienės manufaktū ros, M. Abramovičiaus, Elijo Kagano ūkinių prekių parduotuvės. Odų apdirbimo ir prekybos
verslu vertėsi Abramas šertanas, Kanas. Mieste lyje buvo ir mėsos apdorojimo gamyklėlė, priklausiusi O. llteriui (75].
1931 m. nrkšliu ose buvo 10 parduotuvių, iš kurių septynios pri klaus ė
žydams: keturi os maisto parduotuvės, dvi audinių ir mės inė. Zydams priklausė taip pat odos apd irbimo gamykla . 1937 m. m iestelyje buvo penki
žydų amatininkai: du kepėjai, siuvėjas, mėsini n kas ir skardininkas.
1936 m. Tirkšliuose įsiplieskė labai didelis gaisras, bet žydai spėjo pabėgti su savo daiktai s į laukus . Laimė, jų namai neb uvo suniokoti. Šio
gaisro nei Mažeikių krašto enciklopedija, nei Vikipedija , pateikdama nrkšlių
istoriją, nemini (64].
Miestelyje veikė žydų pradžios mokykla, tačiau žydų vaikai ėjo ir į bendrą su lietuviais pradinę mokyklą. Tarpukariu penk i žydai buvo išrinkti

i

nrkšlių bendruomenės komitetą. Nors žydų miest elyje buvo nedaug, jie

sėkmingai prižiūrėjo visuomeninę ir socialinę veiklą.
Gyventojų visais laikais, palyginti su aplinkiniais miesteliais, buvo gana
nedaug. Kiek geresni laikai nrk šliams atėjo XIX a. pabaigoje -XX a. pirmo joje pusėje, kai miestelis tapo valsčiaus centru (75). 1923 m . Tirkšliuose gyveno 1117gyventojų, išjų 119žydų (10%), 1940 m .,JEWduomenimi s, - apie

1400gyventojų (29,369].Valentinas Brandi šauskas rašo, kad 1941 m. liepą
čia gyveno nuo trijų iki 10žydų šeimų (8,203].

1941birželio 25 d. vokiečių kariniai daliniai pasiekė Tirk šlius (65),tačiau
miestelis j au buvo Lietuvo s nacionalistų, kurie aktyviai da lyvavo persekiojant žydus, rankose. 1941 m . liepo s pradžioje Tirk šliuos e prasidėjo žydų suėmimai. Žydai vyrai pirmiau sia buvo suvaryti (pasak Algimanto Mu·
turo) į sinagogą, vėliau išvaryti į ūkininko daržinę. Brandi šauskas [8, 2o3J'.
remdamasis liudytojų parodymais , t eigia: Pas vietos gyventoją P. Tėve!/
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atėjo Tirkšlių policijos viršininkas Seirys ir liepė iš pradžių „ atla isvinti" rūsį,
vėliau - daržinę. Ūkininkas jo nurodymus įvykdė. Daržinėje buvo uždaryti
žydai vyrai.
Brandišau sko surinktai s liudytojų pasakojima is, uždaryta apie 40 žydų. Akiva izdu , kad s ka ičius pad id intas, žydų galėjo būt i ti k daugiau negu
dv i de šimty s. Beje, ar kalbama api e šeimas (10 šeimų) ar apie asmenis (40
suimtųjų) .

Straipsny je ,,'Lietuvo s partizanų' ve ik la Ti rkšlių val sč iuje" (8, 203) Brandi šauskas rašo: lydai bu vo varomi į darbu s, dažniausiai šluoti miestelio
gatvių. Maistu j uo s aprūpindavo vietos gyventojai ; partizanai tam netrukdė,
netgi patys perduodavo ma isto.
Da ržinėj e jie buvo laikomi iki išvarymo į Mažeikius [7, 14) (holokausto vietą Pave nčiuo se. - A. Muturas). Po dviejų savaičių Tirkšliuose suimtos žydės ir
vaikai uždaryti į vietos si nagogą. 1941 m . liep os 10 d. iš Žemalės dvi žydų
šeimos (8- 9 asmenys) išvarytos į va lsčiaus centrą (i Tirkšlius) [7, 14].
1941 m. rugpjūčio prad žioje [7, 14], tik sliau 1941 m. rugpjūčio 5 d. [64),
suimtieji nuvaryti į Mažeikius ir 1941 m. rug pjūčio 9 d. nužudyti kartu su
kita is Maže i k i ų valsčiaus žydais [33, 29; 64).

Vegerių valsčius
Vegeriai (žyd. Veger) yra netoli Latvij os sien os. Nepriklausomos Lietuvos laikotarpiu (1918- 1940) Vegerių j urisdikcija i pri klausė keturi kaimai.Tuo metu
bažnyt kaimyje buvo va l sčiaus įsta igos, mokykla , pašta s, muitinė, pasienio
policijos nuovada , ga i srinė, kelios parduotuvės ir kit os smulkios inst itu cijos [29, 419).
Tarpuka riu (1920- 1947 m.) Veger iai buvo Mažeikių apskrit ies valsčiaus
centra s (29, 419]. 1940 m. čia gyveno 900 gyventojų, iš jų 50 (6%) žydai [66].
Gana nedidel ė Vegerių žydų bend ruome nė (18 žydų šeimų) pragyveno
iš smulkiosio s pr ekybos, nedidelių sm uklių bei iš žemės ūkio. Veikė sinagoga . Daugumo s žydų šeimų ekonominė padėtis buvo gana sunki, tačiau
santykai su kaimyna is lietuviai s bu vo geri (66).
Praėjus kelioms savaitėms po to, kai Vokieti j a užėmė Lietuvą, 1941 m.
liepos pi rmojoje pusėje, visi Vegeriuo se suimti žydai (6- 7 šeimos) buvo
uždaryt i sinago g oj e [7, 1SI. paskui jų likimas sutapo su Akmenės žydų
likimu .
1941 m. liepos vidu ryje Vegerių žyda i vyrai, kartu su Akmenėje suimtais žydai s, buvo suvaryti į žydų kepyklą - raudonų plytų namą Kaliksto
Kasakau sko gatvėje, neto li pašto. Aptvėrus didžiąją sinagogą, čia buvo
suvaryto s žydės moterys ir vaikai. Vyrų getas buvo įkurtas atskirai. Suimti ej i užd aryti išbuvo ne mažiau kai p 10 dienų [7, 8]. 1941 m. rugpjūčio 5 d.
(JEW (66] - 1941 m. rugpjū čio 4 d.) visi Vegeri ų valsčiaus (kartu su Akmenės,
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Klykolių) žydai išvaryti į Mažeikius ir uždaryti daržinėje. JEW(66] rašo, kad
visi žydai buvo perkelti ir apgyvendinti trijose siloso duobėse ant Ventos
kranto, netoli Mažeikių, tačiau muziejininka s Muturas to nepatvirtina.
1941 m. rugpjūčio 9 d. Vegerių žydai (vyrai, moterys ir vaikai), kartu sukitais atvarytaisžydais,buvo nužudyti Mažeikiuose, prie žydų kapinių [66).
Nužudytųjų skaičius. Kiek sušaudyta Vegerių žydų, nurodyta Valentino

Brandišauskostraipsnyje,Vegerių partizanai 'negeri sapnai"' [8, 203], pagrįstame liudytojų parodymais: / mano vežimą pasodino penkis suimtus

žydus[...J./ kitus vežimussusodinolikusius suimtuosius [buvo vežamiir keli
vietiniai sovietiniaiaktyvistai.- Aut.]. Vežimų skaičius įvairuoja: nuo 3-4 iki 7 ar
8. Iš šonų dviračiais koloną lydėjo ginkluoti vietos baltaraiščiai. Nelaimėlių
skaičius skiriasi, tačiau daugumamini apie 30.

Viekšnių valsčius
Jų sa
pnoniekas
neįspės,

Kaipniekas
neįspės kančias
Prasmės, neigalo
, neipradžios
,
Irviską saugaspaslaptis...
VincasMykola111s-Pu
tinas

Šiuo Vinco Mykolaičio-Putino eilėraščiu Bronius Kerys pradeda straipsnį
ir gailesčiu prsimena viekšniškius Abę Potes-Abkį, Šają Michelį-Šikį, lršą Gindę, šotlandą, Blanką, Leibą
Giberį, Kaplaną, Rubinšteiną ir kitus. Jų nebėra. Jie sušaudyti 1941 metais.
Skaudų Viekšnių žydų likimą, remdamasisarchyvine medžiaga (bylų proto·
kolais),aprašė ir ValentinasBrandišauskasstraipsnyje „Mažeikių apskrities
žydų likimasAntrojo pasaulinokaro metais. Viekšniai: nuo žydų„fotosesi
jos" iki žūties" [8, 204- 205].
Mažeikių muziejininkasAlgimantas Muturas daug metų rinko medžiagą apie Viekšnių žydų gyvenimą ir parašė straipsnį .žydai Vinkšnosprieglobstyje"(rankra
štis) (47]. Kerio rankraštyje Viek5nių kra5tas:bibliografijair
žinioskraštoistorijai[251surinkta ne tik bibliografija, bet pateikta ir ištraukų
apieViekšnių valsčiaus žydusir jų žūtį.
Švelniaiir šiltai prisimenaViekšnių žydus Zofija Aleksandravičiūtė-Na
vickienė [4]: Prieškarq Viekšniuose,kaip ir daugelyje Lietuvos miestelių,
didžiąją gyventojų dalį sudarė žydų tautybės žmonės: krautuvininkai, keli
s tambūs pirkliai, amatininkai,gydytojai. Lietuviai gražiai sujais sugyveno.
Maloniaipirkėjus aptarnaudavomedžiagomisprekiaujantis Beržanskis,visadabesišypsantiskrybėlaičių gamintoja Naftalinienė, kanceliarinių prekių
krautuvės savininkasAizikmanasir kiti. Išstotieskeleiviusparveždavovasa.Mūsų senieji'brokeriai"' [241,kur su liūdesiu
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rą atviru vežimu, o žiemą lyg ir karieta du vežėjai: Benekis ir Abkis. Prie pat
bažnyčios gyveno gražus stotingas dantų gydytojas Gelfandas.

Iš vaikystės prisimenu, kaip šie mūsų kaimynai švęsdavo šeštadienį, kaip
languose degdavo žvakės, kaip vyrai traukdavoį sinagogą, o iš namų sklisdavo tęstinės, kažkokios paslaptingos ir ilgesingosjų giesmės - raudos. Nors
miestelyje buvo atskira žydų mokykla, bet kažkodėl ir mūsų klasėje (tada vadinamame pradinės mokyklos skyriuje) mokėsi keli žydukai. Prisimenu
, vienas
berniukas buvo labai storas,atrodo, Dodikas vardu. Mesjį mėgdavome už tą
storumą paerzinti, bet šiaip mylėjome už geraširdiškumą.
Klasėje mokėsi ne tik žydų tautybės vaikai kartu su mumis,lietuviais, bet
ir latviai, rusai. Ir niekada mums nekildavo mintis, jo g ji e kitokie, negumes,
jog turėtume sujais nedraugauti ar kaip nors skriausti. Visi puikiausiai sugyvenome.
1992 m. Viekšnių savivaldybė atšventė 200 metų sukaktį, tačiau apiežydų bendruomenės egzistavimą, jos suna i kinimą mažai kalbėta, tik fragmentai Akmenės rajono laikraštyje Vienybė [16]. Tadnors šiektiek prisiminkime išnykusią Viekšnių miestelio žydų bendruomenę.
Viekšniaijau nuo seno - daugiausiažydų gyvenvietė. 1766 metaisvietos
žydų bendruomenė - kahalasjau priskaičiavo 211 savo bendruomenės narį.
1897 metais iš miestelyjegyvenusių 2951 gyventojų, 1646 - žydai. Prasidėjus
Pirmajam pasauliniam karui, Viekšnių žydai buvo ištremti į Rusijosgilumą.
Sugrįžę jie 1918 metais Viekšniuoseįkūrė komunistinę kuopelę, tačiau dauguma ėmėsi prekybos, bankininkystės, atstatė nuo karo sugriautą miestelį, taip aprašo žydų bendruomenės istoriją Stanislovas Abromavičius knygoje DuAleksandroZapkausgyvenimai [l J.
štai kaip apie Viekšnių žydus rašoVanda Daugirdaitė-Sruogienė moksliniame darbe [24]: Viekšnių prekyba buvoišimtinai žydų rankose
, todėl ir,jei
reikėjo ką nors iš ūkio parduoti, teko naudotis žydų patarnavimu.
1939 m. Viekšniuose gyveno 2492 gyventojai, iš jų apie 130 žydų šeimų(?) (29,430] (maždaug500 žmonių) (7, 15]. Muturas rašo, kad prieš Antrąjį pasaulinį karą Viekšniuose gyveno 49 7 suaugę žydai ir patikslina,kad
l 919 - l 940 čia gyveno 232 žydės ir 265 žydai vyrai (4 7].
1941 m. birželio 24- 25 d., nacių kariuomenei artėjant prie Mažeikių,
viekšniškiai žydai šeimomis traukė i Viekšnių geležinkeliostotį, taip tikė
damiesi greičiau pasiekti Šiaulius, Kauną ir čia pasislėpti nuo karo negandų. Kai kurie vylėsi traukiniais nukeliauti į Rygą, o iš čia per Pskovą išvykti
į Rusiją. Bet tai padaryti pavyko nedaugeliui. Praėjus parai kitai nuo karo
pradžios, eismas geležinkeliu buvo nutrauktas.Suspėjo tik tie, kurie savo
,,žygį" pradėjo birželio 22 d. rytą; vėliau iš Viekšn ių geležinkeliostoties išvykusieji atsidūrė Šiaul ių, Kauno, Rygosgetuose [6].
194 l m. birželio 27 d. miestelyje susikūrė partizanų štabas: vadasJuozas
Mačius (vėliau miestelio ir valsčiaus komendantas),pavaduotojas- J. Milčius,

148

Aleksandras
VITKUS.
Cha,mas BARGMANAS
H OLO KA U STA S

2 [ M A l T l JO J E

būrių vadai: Aleksandras Zapku s ir Jona s Jasutis, poli cijos vir šininku valsčiuje tapo Z. Tamašauskas [6; 36, 28- 29].

194 1 m. birželio 30 d . Viekšniu ose pasirodė vokiečiai [36, 31]. Mačiaus
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čiai sovietinių rublių, keli JAV doleriai, keletas auksinių monetų. Vertingiausius
. radinius" vokiečiai palik o sau, - iš Mačiaus parodymų [25, 26; 36]. Kaip teigė
K. Bauža [6], tik 1941 m . liepo s 8- 10 d . pradėta suiminėti Viekšnių žydus.

1944 m. gruodžio l d. parodymu [36,3 11, - 1941 m . liepo s 3 d. į Viekšniusat-

Pasak JEW(68], 1941 m . liepos pradžioje žyda i vyrai, uždaryt i sinagogoje,

vykovokiečių artilerijospulkas. Pulko vadas pulkininkas manęs, kaip Viekšnių
miestelioburmistro,klausė, kodėl žydai dar ne gete. Aš delsiau, tačiau vis dėl
to apie 500 žydų buvo suvaryti į aikštę. Vokiečiai ir „ partizanai " išjų tyčiojosi,
kirpo barzdasir plaukus, mušė.

kiekvieną rytą buvo varo m i į darbu s. Vienas iš tokių darbų, kaip rašo Kerys

!ydų gydytojui Chaimui Lipmanui (kitur T. Lipmanas) buvę įsakyta nu-

rodyti žydus komunistus (68]. Jis atsakęs, kad Viekšniuose nebuvę žydų
komunistų (tai nėra tiesa) (39, 181- 1821, tuomet

rabinui

baltaraiščiai nukirpę ne tik

Kalm anui Magidui , bet ir kitiems

žydams barzdas (8, 204] . Vietos fotografas
Broniu s Daukšas padarė dvi nuotraukas , kurio se užfiksavo , kaip vokiečiai rabinui kerpa
barzdą.

Brandi šauskas straipsnyje „Mažeikių ap-

Nacių kareiviai Viekšnių rabinui

kerpa barzdą

(23), ravėti šaligatviu s pri e mokyklo s. Iš pradžių (tai galėjo būti tik 1941 m.

liepos 8- 1o d.) mot e rim s leista lankyti juo s ir atne šti maisto [68].
Mutu ras (47] rašo, kad liudyt ojas Stani slovas Kriaučiūnas dar prisiminė:
Tirkšlių g. Nr. 5 buvo

Vakso klėtis - sandėliai raudonų plytų. [...] Vakso sandė
lyje prie vokiečių buvo uždaryti vyrai (žydai), o sinagogojemoteryssu vaikais.
Visa teritorija buvo aptverta stačių lentų tvora. Stovėjo sargybiniai[ ...] Tie
sargybiniai stovėjo vienoje vietoje, prie vartų. Tievartai buvo į Tirkšlių gatvę,
maždaug toje vietoje, kur ir dabart iniai, gal šiek tiek daugiauį dešinę. Čia žydai buvo suvaryti su visais savo daiktais.
Kaip rašo JEW [68], motery s ir vaikai buvo įkalinti Beit midraše (sinagogoj e), o vyra i suvaryti

į

sinagogos

kiemą.

Vieni žydai,

įskaitant rabiną,

buvo priverst i šokti ir atlikti gimna st ikos pratimus , kiti - plauti arkliu s.

skrit ies žydų likimas Antrojo pasauline karo

Michailas Blochas buvo pri ve rstas pilti vandenį ant rabino Kalmano Ma-

metais. Viekšniai : nuo žydų „fotosesijos " iki
žūties" (8, 204 , 218, nuoroda 178], remdamasis
J. Voverio 1949 m. kovo 15 d. liudijim u, rašo:

gido galvos.

Yrair kitas, tikėtina, tos pačios akcijospaaiškinimas: barzdą rabinui nukirpęs
partizanasJonasJasutis, o rabinas esą buvęs suimtas anksčiau už kitusžydus
ir kalinamaskartu su buvusiais„sovietiniais aktyvistais''. Rabiną J. Jasutissu
vokiečių kareivių pagalba išvedęs į miestelio aikštę, kur, susirinkus daugybei
žmonių, nukirpęs jam barzdą.
Mačius 1944 m. lapkričio 26 d. liudijo (7, 16; 25, 26]: 7941 m. liepos mė
nesį aš, kaip Viekšnių komendantas, iš Mažeikių miesto komendanto Pečiulio
gavau raštišką įsakymą, kuriame buvo nurodyta visus Viekšnių valsčiaus gyventojusžydussuvarytiį specialiai įrengtą stovyklą - getą. Suimami buvo visi
žydai - nuo mažiausioiki seniausio. Vykdydamasšį įsakymą, aš savo„partizanams• daviau nurodymą areštuoti visusvyriškosioslyties žydus.
J. Pakalniškio liudijimas , kad žydų šeimas pradėta suiminėti 1941 m. liepos s d., neatitinka tiesos (49 ]. Netikslus ir JEW (68] teiginys, kad 1941 010 1

paleidžiamivyraiį namuspasiruoštipervežimui į Lenkiją (Liublinq).Tada žydai
dar nebuvo suimti. Skaitome toliau : Tačiau tuoj pat [tiksliai nustatyti neįma
noma,tačiau tikėtina, kadj au kitą dieną. - Aut.]buvo įsakyta visiemsžydamsprisistatyti turgaus aikštėje [antrą kartą. - Aut.].Viekšnių komendantas Mačius
kvotos protokole tiksliai nurodė, kad būtent liepos 3 d . žydai buv o suvaryti
į Turgaus aikštę.

1941 m. liepos 8-10 d. baltaraiščiai ir keli vokiečių kareiviai areštavo 150200 valsčiaus žydų vyrų. Jie buvo uždaryti į vie la aptvertą sinagogą [25, 261•

Tiksuėmus vyrus, atvykę vokiečiai surengė kratą. Perją buvo rasta keli tūkstan-

1941 m. liepos 14-15 d. buvo surengta pakartotinė operacija sugaudyti
pasislėpusius žydus - vyru s, moteris ir vaikus. Į sinagogą suvaryta maždaug

500 žmonių (25, 26]. Teiginys , kad tai buvo pakartotina operacijapasislėpusių
žydų

-

vyrų, moterų

ir

vaikų

- išgaudyti, neatitinka

tikrovės. Brandišauskas

(8, 205], remdamasis baltaraiščių liudijimais , rašo: Policininkaiirbaltaraiščiai,
pasidaliję grupėmis,

žydus suiminėjo šeimomis.Tai tik rodo, kad į

getą varė

jau ne tik vyrus, bet ir moteris , ir vaikus (t. y. ištisasšeimas).
Liudytojų parodymai šiek tiek skiriasi: 1941 m. liepos 7- 15 d. visi Viekšnių žydai vy rai buvo suva ryti ir uždaryti medinėje daržinėje [47], pirklio

Šimono Vakso mūriniame grūdų sandėlyje [68]; 1941 m. liepos 8- 10, J. Savicko liudijimu

[48, 31 J, Viekš nių valsčiuje suimta daugiau nei 400 žydų

[7, 16; 121, Mačiaus parodymais - 500 [36, 30]. !ydai buvo laikomi alkani ir

kankina mi keturias savaites.
Muturas [47] rašo, kad liu dytojas Kriaučiūnas prisiminė: Žydusvyrusbuvo uždarę į Vaksoklėtį prie vaistinės. Sinagogojbuvo moterys. Ui Balvočiaus
namo buvo toks trijų aukštų namas, krautuvė apačioj; po karo buvosenelių
prieglauda, tai ten buvo dar uždaryta vyrų žydų. Ir buvo tamežaliamename,
kur sudegė, vidury miesto.
[...] Man labai pasisekė čia būti su Gerulikiuir mačiau kai tuos žydussusodino ir išvežė šaudyti į Mažeikius. Čia tie uždaryti išbuvogal visą mėnesį, o
gal ir ilgiau. Man atrodo nuo birželio mėnesio galo iki lieposmėnesio antros
pusės. Gerai nebeprisimenu. Nežinau kas organizavo, bet čia netoli buvo kepykla ir tiems žydams buvo kepama duona. Eidavosu sargyba tos duonos
pasiimti. Nešdavoiš Taujanio kepyklos.

....
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Reikėtų plačiau pakalbėti apie buvusi Viekšnių gydytoją T. Liprnaną,
Brandišauskas(8,204) rašo: Vieną jų - žydų gydytoją - teko vaduoti Viekšnių
kunigui vikarui VincuiSenkui.Jam tai esą pavykę ne tik dėl senospažintiessu
partizanų vaduJ.Mačiumi, bet ir dėl to, kad suimt asis buvo gerasspecialis
tas,
Aleksandravičiūtė-Navickienė straip snyje„ Nejaugi mes visi kalti?" [4) rašo: Tikiuosi, kad dar daugelis viekšniškių prisimena gerą specialistą, malonų
ir gražų gydytoją T.Lipmaną. Jį suimtą laikė atskirai nuo kitų įkalintų žydų ir
kartaisatvesdavoį vaistinę paimti ligoniams vaistų. Kartą pažįstamas sargybinis liko vaistinėje, o tėvelis gydytoją pakvietė pas mus į butą arbatos išgerti.
Mačiau, koksjis buvo susijaudinęs! Tėvelis jam pasiūlė: ,,Daktare, per mūsų
sodelį yra išėjimas link Ventos
, bėkite! O aš kaip nors išsisuksiu''.DaktarasLipmanasliūdnai padėkojo, bet atsisakė, paaiškinęs, kad be savo žmonosjis niekur nebėgsiąs. [ ...) Baisibuvo ta naktis! [tą naktį žydus varė į Mažeikius.-Aut.]
Girdėjome varomų žydų verksmą, dejones.O rytą sužinojome apiejų liūdną
likimą. Grįžę girti žydšaudžiaipapasakojo, kad gyd. Lipmanas, norėdamas
padrąsinti savotėvynainius, paėmęs už rankos savo mylimą žmoną, patspirmasatsistojoant paruoštosduobės krašto.
Gydytoją Lipmaną prisimena ir Emilija Tamkevičienė [25]: Gydytoja
s
Lipmanasbuvo labai gerasgydytojas. Kai jį paėmė, sukilo čia žmonės. Kiek
čia žmonės prirašė tų visokių prašymų vokiečiams, kad jį paliktų! Kadaturėjo
stot į eilę sušaudymui,anų paliko. Anspaklausė - kaip žmona?žmoną šaudysim, - pasakė. Ansstojo šalia- šaudykit kartu.
1941m. rugpjūtį iš Mažeikių vokiečių žandarmerijos buvo gautasįsaky
masvisus geto žydus su sargyba pristatyti į Mažeikius [25].
1941m. rugpjūčio 4 d. (dvi savaitesi šbuvę gete) [7, 16] Viekšnių žydai
pėsčiomis išvaryti į Mažeikius [68]. Tamkevičienė [25] toliau pasakojo: Aš
puikiai mačiau, kaip žydus išvarė. Trečią valandą iš ryto. Žydai nešėsi ryšulius kiek kaspakėlė. Jiemspasakė, kad iš Mažeikių juos veškažkur darbams.
Nu, žinoma, lietuviai varė juos, nė vieno vokiečio nebuvo. Viekšniškiai lietuviai čia stovėjo. Sako,kadapraėjo kapines,pasuko ant Mažeikių, seniejižydai
pradėjo tuossavo ryšuliusmesti.Nebegalinčius eiti pradėjo šaudyti. Tadaten
prasidėjo šauksmai.Suprato, kad ne į darbus veda. Pradėjo svaidyt tuossavo
ryšulius,daiktusvisus.O išpaskosvažiavopadvados ir rinko tuos turtus.
Žydų varymą i Mažeikiusprisimena ir Juozas Elekšis straipsnyje„šaudo
žydus" [13]:Gerapiemenė/iui šiltą dieną, kai banda rami. [ ... ] Tokią puikią
dieną ir išgirdau kažkokius keistusgarsus.Jie pasigirdo kitoje Ventospusėje
[žiūrint iš Lėlaičių, Pavenčių kaimų], kažkur už klebono palivarko. Tasgarsasartėjo, ir visnegalėjau suprasti, kas tai. Aišku, tai buvo ne daina. Galgiesmė, gal
kažkoksniūkimas, gal aimana. Kažkoneramu pasidarė širdyje. Dar minutė, ir
nuo to nesuprantamogarso,nuo nežiniosbūčiau dūmęs namo, palikęs likimo
valiai bandą. Betštai kelyjepasirodė keistaeisena. Ginkluotų žmonių lydima,
ėjo kolona.Galeriedėjo du vežimai. Žaibiškai perplaukiau Ventą. O dangau!
Varošaudyti žydus.Jaunų vyrų jau nesimato. Sako, juos jau sušaudė. Veži-
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muose keli visai sukriošę seniai. Varovų rankose ne tik šautuvai, bet ir baltai
nudrožtos lazdos, kurios kartais paskatina nelaiminguosius.Kolonaeina vos
ne pustekiniais, rodos, skubama į kokį svarbų renginį. Kaipnuožmiaiatrodo
tie varantys žmonės! Rodos, ir tave čiups, pastatysį tą koloną. Atgal skuodžiu
jau tekinas. Vosspėjau grįžti prie bandos, šaukia tėvas. [... J Taipkartodavosi
visada, kai kelyjeį Mažeikius pasirodydavobaisioji kolona.
1941m. rugpjūčio 8 d. Mažeikiuose suvaryt iems jauniems vyrams įsa
kyta iškasti duob es [7, 16; 681,o kitą dieną Viekšnių žydai suvarytii žydų
kapines kartu su kitais žydais ne tik iš Mažeikių, bet ir iš kaimyninių valsčių:
Sedos, Akmenės, Vegerių, Tirkšlių, Židikų ir Klykolių. Jie visi sušaudyti Mažeikiuose, šalia žydų kapinių [7, 16; 15; 68].
Brandišauskas straipsnyje „Mažeikių apskrities žydų likimas Antrojo
pasaulinio karo metais. Viekšniai: nuo žydų„fotosesijos" iki žūties" [8, 218,
nuoroda 178] rašo: Vėliausia nurodoma data - rugpjūčio 8-15 d. (esą būtent šiomisdienomis Mažeikiuosebuvosušaudyti Viekšnių žydai), betji nelabaiįtikinama,
Šią datą nurodė Mačius 1944m. lapkričio 26 d.: žydus šaudė Mažeikiuose
nuo rugpjūčio 8 iki 15d. [36,30].
Kodėl Viekšnių žydų nesušaudė vietoje?

Kad suprastume visasViekššaudymo aplinkybes, privalome atsakyti į k lausimą: kodėl Viekšnių žydų nesušaudė vietoje?
Anksčiau, sovietinėje literatūroje, nebuvo galima ne tik apie tai kalbėti,
bet ir užsiminti. Tačiau viekšniškiai gerai prisimena Viekšnių komendanto
Mačia us poelgį tuo sunkiu okupacijos metu.
Į klausimą, kodė l Viekšnių žydų nesušaudė vietoje, - atsakė Leopoldas
Rozga,gavęs A. Miknia us l aišką (1941m, pavasarį Miknius tarnavoTelšių krimina l inėje milicijoje: tvarkė surinktų ginklų sąrašus ir kartoteką, IšTelšių jis spė
jo pasitrauktianksč ia u, dar iki kruvinosiostragedijosRainių miškelyje.
Prasid ėjus
karoveiksmams,traukdamasis į rytus, kartu su nėščia žmonabuvo h i tl erin i nkų
areštuotas ir nuo 1941 m. birželio 30 iki liepos 11d. kalintas Viekšniuose
- Vakso klėtyje ar daržinėje) ir para šęs straipsnį . Iš kraštotyrininko užrašų: Verti
šviesaus atminimo" [54]: [ ... ]prisi mena epizodus,kai kartu susovietinės valdžiosaktyvistais buvo kalinami ir Viekšnių žydai, Hitlerininkaireikalavoj uos
sušaudyti, tačiau tuometini s Viekšnių karo komendantas,prieškarinės Lietuvoskariuomenės kapitona s Juozas Mačys, kategoriškai atsisakęs patvirtinti
mirties nuosprendžius ir žydams, ir neapklaustiemskitiemsareštuotiesiems.
Tai vienas iš nedaugelio atvejų, kad vietos gyventojai geru žodžiuminėtų
miestelio komenda ntą.
Abromavičius knygoje Du AleksandroZapkausgyvenimai [11 pateikė
Viekšnių miestelio viršaičio Mačiaus elgesį su žydais:J. Mačys, A. Zapkus
ir kiti patriotai stengėsi pasmerktiesiemspadėti. Nepasiuntė jie mirti ir komunistuojančių Saulio, Vilko, Josmanto, Kesmino
, o )asiu/į ir žydų tautybės
mergaitę Leraitę ištraukė iš mirties nagų. Šiandiengalima drąsiai pasakyti,
n ių žydų

...
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kad Viekšniuose
prie žydų žudynių lietuviai nebuvo įtraukti vien tik J. Mačio
vadovaujamoskomendantūros dėka.
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LaikinosiosVyriausybės komendantas kapitonas J. Mačys žydus iš getopoleido ir leidojiems gyventi, kaip gyvenę savo patalpose . tydais nuoširdžiai
rūpinosi ir Mažeikių apskrities viršininkas kap. Jatulis. Jų dėka žydai visoje
apskrityjegyvenosenoviškaidar tuo metu, kai daugelyje apskričių žydų jau
nebuvo.Užžydų favoritizavinmą ir Mačiui, ir Jatuliui teko nemažai iš vokie-

boje. Sitą merginą vokiečių žandarai atvežė į Viekšnius ir liepė sušaudyti.
Nuovados viršininkas ilgai delsė, nenorėdamas vykdyti šio įsakymo, miestelio viršaiti s Mačys net tarėsi su mano tėveliu, kaip mergaitę būtų galima
išgelbėti. Tačiau vieną naktį girta s policininkas Liobė, nusivedęs ją į Kegrių
mišką, peršovė. Sužeista mergaitė atsipeikėjo, visa kruvina nušliaužė pas
Užventės kaimo ūkininką Jodeikį ir pasibeldė į langą. Jodeikio duktė sirgo
džiova, tad nepabijojo priimti sužeistąją, sakydama, kad ir šiaip j ai ne·
ilgai belikę gyventi. Ji paprašė pakviesti med. seserį Ameliją Putraitę, kad
ši peršautajai suteiktų pagalbą. Vokiečių įstatymais už žydų slėpimą buvo
sušaudoma visa šeima, todėl išsigandęs ūkininkas Jodeikis, pabijojęs pasekmių, savo samdiniui įdavė ne dukters laišką sese
lei Putraitei, o pranešimą policijai. tudikas Liobė tuoj prisis tatė ir, atgal į mišką nuvedęs, kalinę

čių nukentėti.

pribaigė.

Abromavičius cituoja ir vieną iš 1946 m . VLIK'o dokumentų [ l l (originalo

neieškojome): Viekšniuosetik atėjus vokiečiams ir kilus gandui apie laukia-

muspersekiojimus,žydai išsislapstė pas kaimų ūkininkus, kurie noriaijuos
priėmė. Tačiau tai truko neilgai. Atėjus vienam 55 daliniui , jie buvo iš ūki
ninkų išgaudyti ir uždarytijiems įrengtame gete. Esesininkamspasitrauku
s,

Miestelio komendanto Mačiaus poelgį prisimena ir Aleksandravičiū·

Iš Kapėnų kaimo į miestelį ėję žmonės pamatė griovyjeprie kelio gulintį

tė-Navickienė [41straipsnyje„Neja ugi mes visi kalti? " : Tėvelis pasakodavo
,

žydaitės lavoną, labai išsigandę pranešė viršaičiui. Šis liepęs sukalti karstą ir

kad Viekšniuose
žydų nešaudė, o išvarė į Mažeikius todėl, kad mūsų mieste
•
lio viršaitis J. Mačys nesutiko pasirašyti mirti es nuosprendžio, nors ir kaip
jam iš apskritiesatidūmę vokiečiai grasino. O vokiečiai laikėsi formalumoturėjo būti parašas.

merginą palaidoti žydų kapinėse.

Rozga straipsnyje „ Iš kraštotyrininko

užrašų: Verti šviesaus atminimo '

[54) patvirtino, kad Mačiui buvę sunku sudrau sm inti savivaliaujančius pa-

valdinius, kad jis tikrai atsisa kęs pasirašyti mirties nuosprendį Viekšnių žydams, tad šie buvę išvaryti i Mažeikius. Varguar ką daugiau J. Mačys galėjo
anuo metupadaryti, - teigia Rozga, - bet ir tai, kad nesusitepė rankų nekaltu
krauju,kadstengėsi bent atitolinti nelaimingųjų žūtį, rodojo didelį žmonišku·
mą. Jispaleidęs nėščią A. Mikniausžmoną.
2:ivilė Mačytė-Antanaitienė autobiografinėje apysakoje „Širdies dale·
lė Viekšniuose" [37), perteikdama tragišką Lietuvai okupacijos laikotarpį

ir daugelio žmon ių sugriautus likimus, pasakoja ir apie savo tėvo ne tik
atkaklią kovą su o kupacinės valdžios paskirtais atstovai s, bet ir konkrečią
pagalbą Viekšnių žydams.

Deja, po keleto metų s ugrįžę sovieta i neatsižvelgė į Mačiaus santūru·
mą, nors, kaip rašo Rozga [54): A. Miknius teigia apie šio karininko teiktą
hitlerininkų aukomspagalbą pranešęs Mažeikių saugumui. J. Mačys buvo
areštuotasir ilgusmetuskentėjo sovietiniuosekonclageriuose, grįžęs palaužta sveikata,mirė apie 1965metus,taip ir nesulaukęs reabilitavimo, Palangos
kapinėse ant J.Mačia kapopastatyti paminklą jo dukrai padėjęs A. Miknius.

Gelbėtojai ir atskirų žydų likimas . 1943 m . pavasa rį policinin kas Liobė
nušovė žydų mergaitę. Šis įvykis sukrėtė visus viekšniškius .
Tai aprašė Aleksandravičiūtė-Navickienė st raip snyj e „ Nejaugi mes visi kalti?" (4): Tadapas Ramoniškių kaimo kalvį Simkų buvo rasta iš Telšių
geto pabėgusi žydaitė, kurią ši šeima daugiau kaip metus slėpė savosody-

Mačytė-Antanaitienė [37, 60 ) rašo, kad savivaldybės lėšomis buvo nu-

pirktas karstas ir žydaitė palaidota žydų kapinėse. Apskrities policijo s viršininkas išbarė Mačį už tai, kad surengė iškilmingaslaidotuves,reikėję ją
užkasti miške.
Minint ši įvykį, būtina prisimint i Viekš nių kunigą Klemensą Arlauską.
Rozgos straipsnyje „ Iš kraštotyrininko užrašų: Verti šviesaus atminimo"
[541aprašomas kunigo Arlausko poelgis karo metais:jis išgelbėjęs dvi žydų mergaite s, o per pamokslą viešai pasmerkęs žydo Mendelio Kaco (ko·

munisto, Mačiaus liudijimu) [36, 29) sušaudymą ir buvęs vietos balta raiščių
persekiojamas . 1949 m. pateko i KGBrankas ir septynerius metus praleido
Taišeto ir Norilsko lag eriuose .
Aleksandravičiūtė-Navickienė [41 rašo: Kiekprisimenu, taiįvyko priešpat
Velykas
, didžiąją savaitę. Velykų rytą iš bažnyčios grįžę namiškiai pašiurpę
pasakojo,kad dabar jau tikriausiai žandaraisuimsią mūsų gerbiamą kunigą
Klemensą Arlauską, nesšis, bažnyčioje pamatęs tą nedorą žudiką, griausmingu balsujį iš bažnyčios išvaręs.
Stai kaip tėvelis aprašo šį įvykį: Atėjus Velykoms
, kaipo. geraskatalikas;
Liobė su kitais policininkais nuėjo bažnyčion, o pamokslą sakantiskunigas
K.Arlauskas,juos pamatęs, labai supykoir už nekaltosmergaitės nužudymą
iš bažnyčios išvarė, ir ateityje nekaltu kraujusuteptomis rankomisbažnyčios
durų paliesti neleido.
Tik vienam Chonei Raifui Kaplanui pavyko

pabėgti nuo žudynių į Šiau-

lių getą. 1943 m. jis iš geto pateko į Telšius ir lietuvių padedamas išsislapstė
[68). Plačiau apie tai papasakojo Stanislovas Kriaučiūnas [25). Kiti žydai,
kuriems pavy ko pabėgti i Sovietų Sąjungą ari Kauno getą prieš pat karą,
išliko: tarp jų buv o dr. Pešias Kisinas (dabarBlumbergas
) ir Blūmas Levinas
(dabarVigoder).
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Židikų valsčius

M A 2 [ l K l Ų A P SK R l T l S

2 1 d Ik ų va l s t Iu s

Brandišausko str aipsnio pavadin imas „Židikų žydų dalia: vietoj Palestinos - į Pavenčius" (8, 205] neatsitiktini s. Remdamasis Lingytės-Petrulevi
čienės at simini mais [8,206,2 19, nuoroda 214], ji s rašo: lydai tikėjo, kad veš

Židikų (žyd.tidik) miestelis ir buvęs dvaras įsikūręs už 20 kilometrų į vaka-

į Palestiną, niekas nemanė apie sušaudymą, todėl ir namusužrašinėjo ir kai
kuriuos daiktus pasidėjo pas gerai žinomus žmones. [ ...] Tarpvietaslietuvių
buvo pasklidęs gandas, kad žydus vešį Liublinq.

rus nuo Mažeikių, 12 kilometrų į pietvakarius nuo Leckavos, netoli Latvijos
sienos, prie kelio Mažeikiai- Skuodas (29, 396]. Nuo XIX a. vidurio iki 1950 m.
Židikai buvo valsčiaus centras (73].

Po savaitės (po kelių dienų) (8, 206] visi žydai buvo suvaryti į Asteikiuose

Tarpukariu Židikai buvo klestintis miestelis. Čia buvo valsčiaus ir policijos įstaigos, paštas, keturių klasių pradžios mokykla , sveikatos punktas su
daktaru ir felčeriu, vaistinė, pavasarininkų bibliotekėlė, parapijos išlaikoma

esančias dvi da ržines, ku r vyra i buvo atskirti nuo moterų ir vaikų. Astei-

vargšų prieglauda, rajono agronomas, elektros jėgainė, lentpjūvė, vilnų

kilometrų nuo miesto . Daugelis, rizikuodami gyvybėmis, pirkdavo maistą

karšykla, kooperatyvas, keliolika parduotuvių, pieno nugriebimo punktas,

pas ūkininkus ma inais už pinigus ar daiktu s.

smulkaus kredito draugija, Žydų liaudies bankas , šaulių gaisrininkų komanda, blaivybės draugija [29,396; 74].

moterys ir vaikai išvesti į Ruzgų dvarą [8, 206]. 1918 m. šį dvarą įsigijo

Valentinas Brandišauskas straipsnyje „Židikų žydų dalia: vietoj Palestinos - į Pavenčius" (8, 205-207] Židikų ir Pikelių žydų likimą aprašo tame

Latvijos vokietis inžinier ius Borisas Helcermanas . Vėliau jis buvo Mažeikių, Kauno apskr ities inžinierius. Dvarą palietė žemės reforma, bet pats

pačiame straipsnyje, mes juos nagrinėsime atskirai.

centras buvo išlaikyta s. Helcermanas 1941 m. repatrij avo į Vokietiją, bet

Židikai. 1941 m. Židikų miestelyje gyveno beveik 1000 gyventojų [74], išjų

netrukus grįžo į Kauną: tvarkė buvusį žydų turtą, atiminėjo iš lietuvių
gere snius ūkius (29, 397 ; 42] .

kių kaimas

(JEWnurodo tą patį kaimą, tik Pastikpavadinimu[72]) buvo už kelių

Dar po savaitės, ka ip rašo JEW172],vyrai buvo palikti Asteikiuose, o

Ruzgų dvare buvo sargyba , tačiau kai kuriems suimtiesiems buvo leidžiama pirktis maisto produktų iš vietos gyventojų, kurie maistą atveždavo prie stovyklos . Kai kuriuos žydus ūkin inkai paimdavo žemės ūkio darbams [8, 206 ].

apie l 50 žydų (55,328; 75]. apie 40 žydų šeimų (72].
1941 m. birželio 25 d. vokiečiai pasirodė Židikuose, tačiau miestelį jau

kontroliavo baltaraiščiai. 1941 m. liepos pradžioje prasidėjo žydų suėmi
mai (72].Suimtieji buvo uždaryti sinagogoje.
Brandišauskas straipsnyje „Židikų žydų dalia : vietoj Palestinos - į Pa·

1941 m. liepo s antrojoje pusėje, valsčiaus policijos vado Vytauto Tamo-

venčius" (8,205] pateikė 1990 m . kovo 3 d. užrašytus liudytojos M. Lingy-

šaičio įsakymu, visi žydai buvo išvaryti į Mažeikius [72]: j auni ėjo pėsti, se-

tės-Petrulevičienės atsiminimus , kurių dalį cituojame: Praėjo kokia savaitė

neliai ir maži vaikai buvo vežami vežima is. Kaip rašo JEW(721,vyrai ir mo-

ar pusantros[po partizanų štabo įkūrimo. - Aut.],pranešė žydams, kad reikia
susitvarkytisu savo turtu. Vieną dieną pranešė, o kitą jau rinko žydus.ly dai bėgo pas pažįstamus lietuvius, užrašė jiems savo namus, pasidėjo kai
kuriuosdaiktus.[ ...] Kai vežė žydus (buvopavarytospadvados),leido pasiim·
ti drabužių; kitas ir čiužinį įsidėjo. Suvarė visus Asteikiuose į Valančio [...] ir
Kekio[...] daržinessu visaisvaikais,su visomis šeimomis. Ką žmonės turėjo
geresnio
, tą pasiėmė, truputį įsidėjo maisto. Klebonas Martinkus [Vaclovas
Martinkus.- Aut.] suorganizavomaisto gabenimą. Man davė leidimą vežti
valgyti[...]. Buvopasakytasviesto po pusę kilogram o duoti tik vaikams, o aš
daviaušeimaipakilogramą. Vieną kartą man pristatė daug rūkytos avienos.
Nuvežiaują. Atveždavauir daržovių. Priraudavau išjų daržų morkų, burokė·
lių, bulvių. /tingo (Gerškienės) name buvo daug miltų. Iškepiau didžiausią papečkį pyragoir nuvežiau. Vežiauį abi daržines,nesjos buvo viena šalia kitos.
lydai patys mokėjo už maistą. Pieną pirkdavo pas Valantį ar Kekį. Duonos,
mėsos vežė ir ltingienės kumetis.
JEW[72] teiginys : Jie buvo ten laikomi savaitę be maisto ir vandens
,
nežmoniškomisir antisanitarinės sąlygomis, neatitinka tiesos. Bent tidi -

terys buvo atskirti: vyrai perkelti į Mažeikius ir laikyti klėtyje (malūnininko
Lačo daržinėje) (44], šalia žydų kapinių, kur j au buvo įkalinti Mažeikių žydai.

kuose to nebuvo.

Netrukus jie buvo priversti dirbti ūkiuose (72].
1941 m. rugpjūčio 1 d. (1941 m. rugpjūčio 3 d.) (72] Židikų žydai vyrai nužudyti Mažeikiuo se, prie žydų kapinių (7, 17; 33]. 1941 m. rugpjūčio 9 d.
(1941 m. rugpjūčio 11 d.) (72] moterys ir vaikai taip pat nužudyt i Mažeikiuose, toje pačioje vietoje.
Brandišausko ir JEWliud ijimai ne visai sutampa. Brandišauskas(8, 206,
219, nuoroda 215] pateikė D. Jonikos 1944 m. lapkričio 26 d. kvotos protokolą, kur šis liudijo: Asteikių dvaro daržinėse uždarytiemsžydams.pasisekė"
labiau: į Mažeikiusjie buvo atvaryti šiek tiek vėliau - kai moterų ir vaikų jau
nebebuvo tarp gyvųjų. JEW(72] rašo, kad moterys ir vaikai buvo nužudyti
Mažeikiuo se, toje pat vietoje (prie žydų kapinių), praėjus šešioms dienoms
po vyrų žudynių.

Gelbėtojai. Tik dviem žydų mergaitėms pavyko žudynių išvengti. Jos
dvejus metus slapstėsi ūkiuose, kol buvo perd uotos vokiečių policijai, vė

l

liau - Lietuvo s pagalb ine i policijai ir nužudytos (72).
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Prieškarioir karo metais Židikuose kunigavo Vaclovas Martinkus [75). Jis
padėjo išgelbėti dviejų mėnesių advokato Jankelio Michnickio ir gydytojos NechamosGurvičiūtės sūnų. Jis buvo apkrik štyt as ir įvaikintas Marijos
ir Jeronimo Bukontų šeimoje. Berniuko tėvai žuvo, įtėvis mirė Sibire.Išgelbėtasis AlfonsasBukontas vėliau tapo literatu ir vertėju.
Naciaisunaikino visą Židikų žydų bendruomenę [29, 407].

Pikeliai. Pikelių miestelis yra už 20

kilometrų į šiaurės

vakarus nuo Mažei-

kių ir 8 kilometrų nuo Leckavos,prie Latvijos sienos. Pikelių žydų bendruomenės gyvenimą aprašė

Bronius Kviklys [29, 407]: Pikeliuosebuvo daug

žydų, kurie gyveno griežtai žydiškai ortodoksiškai, atokiai laikėsi nuo lietu-

sinagoga apleista, begriūvan
ti. Jie laikė keletą krautuvėlių, tačiau skurdžiai vertėsi. Manoma, kad apiedu
trečdalius Pikelių žydų šelpdavopasaulinė žydų bendruomenė. Ypač kritiška
būklė susidarė nepriklausomybės metais [tarpukariu. - Aut.],kai lietuviai ėmė
juos išprekybosstumti.
TarpukariuPikeliaipriklausė Židikų valsčiui. 1940 m. Pikeliuosegyveno
apie 1000 gyventojų (29,408] , iš jų apie 20 žydų šeimų [72].
1941 m. liepos pirmojoje pusėje Lūšie baltaraiščių būrio vyrai, dalyvaujant vokiečiams, suėmė Pikelių žydus. Iš pradžių žydai buvo uždaryti
miesteliosinagogoje,o po kelių dienų išvežti į šalia Židikų esantį Asteikių
kaimą . Vietos gyventojai, varyti į šiuos darbus, sutaria, kad vežimų būta
apie 20, o vežamų žydų - apie 1oo (8,206].
Vėliau moterysir vaikai buvo išvežti į Ruzgų dvarą, o vyrai palikti Asteikiuose,kaip ir Židikų miesteliožydai.
1941 m. rugpjūčio 5 d. (721vyrai buvo perkelti į ma lūnininko Lačo daržinę, šaliaMažeikių kapinių. Vyrai buvo varomi kasimo darbų. Moterysir
vaikaiįkalinti tvartuose kartu su Mažeikių ir kitų apylinkių moterimis ir ten
laikyti keturiasdienasantisanitarinėmis sąlygomis.
Brandišauskas(7, 17- 18], panašiai kaip ir JEW [721,aprašo Pikelių žydų
likimą: suimti Pikelių žydai {apie 100) iš pradžių buvo uždaryti miestelio
sinagogoje, o po kelių dienų išvežti į šalia Židikų buvusią Asteikių kaimo daržinę: vyrai uždaryti medinėje daržinėje, moterys ir vaikai - sina·
gogoje.

1s1

MA2EIKIŲ APSKRITIS.

2rd1k<1 valsčius

Nužudytųjų skaičius. Židikų valsčiuje su imtų žydų skaičius, kaip rašo
Brandišauskas(8,207], įvairiuose šaltiniuo se pateikiamasskirtingas:
a) tardymo protok oluose svyruoja nuo 200 iki 800 žmonių,
b) liudytojų parodymais Asteikių kaime buvo uždaryta apie250 žydų vyrų, o Ruzgų dvare - apie 700 moterų ir vaikų (kartusu atvarytaisia
isišPikelių).
Brandišauskas(7, 18] mano, kad valsčiaus aukų skaičius neturėtų būti
didesnis kaip 400, o anksčiau pateikti skaičiai - padidinti.
Pirmiausia bandoma skaičiuoti žydus kartu su atvarytaisiaisiš Pikelių. Iš
anksčiau pateiktų duomenų žinoma, kad 1941 m. 2idikuosegyvenoapie
150 žydų (29, 396 ], maždaug 40 žydų šeimų (73]; Pikeliuose- apie 20 žydų
šeimų (per 100 asmenų). Taigi iš viso galėtų būti apie 300 nužudytųjų.

vių. Jų gyvenamiejinamai buvo menki, net ir

1941 m. rugpjūčio 9 d. (72] Pikelių moterys ir vaikai buvo nužudyti kartu

su kitų valsčių moterimis ir vaikaistoje pat vietoje, kur prieš kelias dienas
nužudyti vyrai. Moterys buvo priverstos nusirengti. Kai kurie vaikai įmesti
į duobesdar gyvi ir užkasti.
Ne visai sutampa datos.Tikriausiai žydai vyrai, kartu su Židikų vyrais,
1941 m. rugpjūčio l d. buvo perkelti į Mažeikiusir nužudyti 1941 m. rugpjū·
čio 3 d., o 1941 m. rugpjūčio 5 d. Pikelių moterys, vaikai ir pagyvenę vyrai
perkelti į Mažeikius;1941 m. rugpjūčio 9 d. nužudyti kartu su kitų valsčių
žydais.Taip buvo sunaikintaPikelių žydų bendruomenė (29,409].

Mažeikių apskrityje nužudytųjų
skaičius

ir laikas

Nužudytų žydų skaičius. LietuvosTSRypatingosiosva lstybinės komisijos nacių žvėriškumams tirti atsakingojo sekretoriausA. Čiplio ir komisijos
nario Juozo Jurginio sudaryto dokumento„Bendrosžinios apie vokiškųjų
fašistų piktadarybių aukas Lietuvos TSR
" (35, 44- 45] suvestinėje pateiktas
aktų skaičius - 2243 (iš 28 vietovių), prie Mažeikių apskritiesnurodyta, kad
pateikti 34 aktai, pagal kuriuos nužudyti ir nukankinti 4475 taikūs gyventojai (skaičiai padidinti;žr.2 len telę) .

2 l entelė. Bendrosžiniosapievokiškųjų fašistų piktadarybių aukas
Lietuvos
TSR
[39, 142)

Eil. Pavadinimas
Nr.

Aktų

skaičius

Užmušta, nukankintataikių
gyventojų

11, Mažeikių apskritis 34

Užmušta,
nukankinta
karobelaisvių

447 5

Išvarytadarbams
(iVokietiją

arpan.)
1874

Kitoje panašioje suvestinėje [35, 221,kurią pasirašė LietuvosTSRypatingosios valstybinės komisijos pirmininkas Antanas Sniečkus, aktų skaičius
padidėjo iki 2352; tačiau žinios apie Mažeikiuoseįvykdytas piktadarystes
nepasikeitė.

Iš kur atsirado Mažeikių apskrityje 4475 nužudytieji? 1945 m. birželio
20 d. Lietuvos TSRypatingosios valstybinės komisijosdokumento„Ben-

dras iš Mažeikių apskrities vokiečių okupacijos metais išvežtų į Vokietiją
asmenų skaičiaus sąrašas" (48, 73] prieraše rašoma:Iš visoMažeikių apskrityje vokiškiejifašistiniai grobikai nužudė taikių gyventojų
pagalYlakių aktą
„ Mažeikių „
Išviso:

475
4000
4475

~

-~
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3 lentelė. Mažeikių apskritiesvalsčiuose gyvenusių ( 1938- 1941m.)145] ir nužudytų
(1941m.) žydų skaičius ir laikas(Algimanto Muturo ska1č1av1ma1s)
Valsčius

tudynių vieta

Gyvenožydų
(apytikslia
i)

Mažeikių

1081
800-900(78)

miestas

tudynių

Nužud ytųjų

laikas

skaičius

apie 1000a.

Mažeikiai,prie

1941m.

žydų kapinių,

rugpjūčio

už 3 kilometų
nuo miestocentro,
prietilto per Ventą

3 ir 9 d.

Akmenės

-100 a.(30ž. š.)

43 a. (8 ž. š.)

Klykolių

30a. (4-5ž.š.)

21 a. (4-5 ž. š.)

Laižuvos

9-13ž.š. -40 a.

Per30 žydų

Leckavos

35a.

apie40 žydų
(8- 9 ž. š.)

Mantartiškių

l ž.š.

6 žydai(l ž.š.)

Pikelių

voskeliosž.š.
- 20a.

apie 100a.

Tirkšlių

3-1Ož. š.

apie 40 a. (6-7ž.š.)

Vegerių

50a.

apie 30 a.

apie500a.

per 400a.

Viekšnių

8- 9 a. (2ž. š.)

Židikų

apie150a. (40ž. š.) "

Sedos

400a. (110ž. š.)
500a.(75)

visi - apie 150a.

l. Seda
, už pusės

kilometronuo
Lyddvarlok.
2. Mažeikiuose
3.Ylakiuose

1941m.
liepos3 d.

apie 300a.

1941m.
rugpjūčio

9d.
l OOž
. š.

Nutudy1ųI,1 ska 1t1us

1r

laikas

Pirmiausia pasidomėkime, kiek žydų gyveno Mažeikių mieste (Mažeikių
valsčiuje žydų negyveno) ir apskrityj e prieš pat Antrąjį pasaulini karą.
Kaip rašoma literatūroje, 1940m. liepos 1 d. Mažeikiuosegyveno 1100
iydų [7, 18] (tiksliau, 1081žydas)[44]; 1940 m. - apie 900[40]. Muturo skaičia
vimais, 1940 m. liepos 1 d. Mažeikių apskrityje gyveno 3081žydas.
Norėdami tiksliai sužinoti , kiek žydų gyveno Mažeikių apskrityje,
peržvelkime, kiek jų gyveno kiekviename valsčiuje.
Valentinas Brandišauskas [7,7- 30] straipsnyje„Mažeikių apskritiesžydų
likimas Antrojo pasaulinio karo metais" pateikė tokius su imtų ir n užudytų
žydų skaičius: Akmenė, Klykoliai ir Mantartiškiai - apie 70 žmonių, Laižuva - apie 40, Seda - apie 300, temalė - 8-9 žmonės, Tirkšliai - apie 40,
Vegeriai - apie 30, Viekšniai - 400, Pikeliai - apie 100, L'.idikai- apie 300,
Leckava - apie 40, Mažeikiai - apie 1000.Išvadoje jis nurodė, kad aukų
būta apie 2500. Mūsų duomenys yra artimi Brandišauskopateiktiesiemsapie 2500nužudytųjų (3 lentelė).
Mažeikių apskrities valstybinės komisijos vokiečių fašistų ir jų bendrininkų piktadarybėms tirti 1944m. gruodžio 7 d. akte [8,2111rašoma:Išviso
aptiktoseduobėse buvo rasta daugiau kaip 4000 lavonų. Šisskaičius reikštų,
kad čia nužudyta 3000 žydų ir l 000 sovietinių aktyvistų, tačiau tai mažai
tikėtina. Mūsų nuomone , 4000atsirado todėl, kad pažiūrėjus į 1923m. gyventojų tautinę sudėtį [34] matyti, jog 1923m. Mažeikių apskrityje gyveno 71 101žmogus, lietuviai sudarė 86,78%(61707asmenys)
, žydai - 5,62%
(3999),latviai - 4,44% (3157) ir kiti. Skaičius 4000pritemptas prie 1923m.
gyvenusių žydų skaičiaus.

Komisijos nurodytasis

skaičius galėjo būti

padidintas [8, 212]; be to,

l iudytojų teigimu, kapai neatkasti iki galo. Neteko girdėti ir aptikti kokios

Žemalės

Ylakių
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Ylakia
i, prie žyd ų
pietvakarius nuomiestelio
kapinių, Į

Pastaba:
a.- asmenų; ž. š.- žydų šeimų.
Išvisonužudyta:Mažeikiuose
1869
Mažeikių apskrityje

2469

1941 m.
liepos
6-7d.

apie 300a.

nors informacijos , kad i buvusią Mažeikių apskritį būtų buvę iš kur nors
atvežta daugiau nei pusantro tūkstančio žydų ir čia nužudyta. Dar kartą
tenka isitikinti, kad statistika kai kuriais atvejaisyra labai netikslusdalykas.
Mažeikiuose, šalia žydų kapinių, sušaudytų žydų skaičius svyruojanuo
3000{pasakįvykių liudytojų) iki 4000(anot komisijos,1944m.ekshumavusios
palaikus)[8, 7- 30].
Mūsų skaičiavimais, Mažeikių mieste, prie kapinių, nužudyti 1859asmenys, o Mažeikių apskrityje - apie 2500asmenų; tai neatitinka 1944m.
sovietų pateiktų žinių (4475)apie nacių piktadarybes LietuvosT5RMažei·
kių apskrityje [38, 142].Tikriausiai aukų buvo kur kasdaugiau, tačiau šiuo
metu nustatyti žuvusieji tik iš šių vietovių: Akmenės, Ylakių, Klykolių, Laižuvos, Leckavos, Mantartiškių, Mažeikių, Pikelių, Sedos,Tirkšlių, Vegerių,
Viekšnių ir L'.idikų [62].

Žydų žudynių laikas. Mažeikių apskrities žydų žudynių laiką geriausiai
rodo Mažeikių miesto žydų žudynių datos.
l. Kaip rašo Brandišauskas [7, 7-30], Mažeikiuosesuimti iki 1000žydų
buvo laikomi sinagogoje.
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2. 1941 m. liepos 29 d. vaka re žy dai vyrai nuvaryti pri e žydų kapinių (apie
3 km už miesto, netoli Ventos) kasti duobių. Baigę kasti žyda i nuvesti į Lačo
daržinę [7, 7-30], netoli žydų kapinių.

3. 1941 m. rugpjūčio 3 d., kaip rašo JEW (40], Mažeikių vy rai buvo sušau.
dyti , kartu sušaudyti Leckavo s [321,2id ikų ir Pi kelių [721vyrai.
4. Po dviejų dienų (sušaudžius vyru s), t. y. 1941 m. rugpjūčio 5 d., moterys
ir vaikai grąžinti į daržinę ir čia prabuvo keturias para s (72].
s. Pradėta varyti valsčiaus žydu s į Ma žei kiu s. Iš pradžių j ie buv o perkelti iš atskirų valsčių ir apgyvendinti

ant Vento s kranto , netoli Mažeikių

[21, vėliau, sušaudžius Mažeikių vyrus , kartu su Mažeikių žydėmis ir vaikais
atvaryti į daržinę, arčiau kapinių.
Kaip rašoma JEW[40], Brandi šausko straipsnyje „Mažeikių apskrities žydų lik imas Antrojo pasaulini o karo metais " [7] iš apskr itie s valsčių žydai

(daugiausiamoterys, vaikai ir pagyvenę vyrai) buv o varomi į Mažeikiu s įvairio
mis dienomis: 1941 m. rugpjūčio 1 d. - 2idikų ir Pikelių žydai [7, 17; 33, 29];
1941 m. rugpjūčio 4 d. - Akmenės, kartu su Klykolių [21 ir Viekšnių žydais
[68]; 1941 m. rugpjūčio 4 d. [21ar 1941 m . rugpjūčio 5 d . [66] -Vegerių žydai;
1941 m. rugpjūčio 5 d. - Leckavos [32] ir Tirkšlių (65] žydai.
6. 1941 m. rugpjūčio 9 d. Maže ikių moterys ir vaikai bei iš kitų va lsčių
atvaryti žydai (moterys, vaikai ir nesušaudyti vyrai) nužudyti Mažeikiu ose, prie
žydų kapinių.

7. 1941m . liepos 6-7 d. apie 300 Ylakių valsčiaus žydų nužudyt i Ylakiuose [17], prie žydų kapinių.
8. Nustatyti Sedos žydų žudynių laiką gana s udėtinga [17]. Pirmiausia,
1941 m. liepos pradžioje , buvo žudomi sovietiniai aktyvi stai. Po to suimti
žydai; apie 70 vyrų nuva ryti i Mažeikiu s (tai galėjo įvykti 1941 m. rugpjūčio l d.)
ir nužudyti kartu su Mažeikių vyrais (1941 m. rugpjūčio 3 d.), paskui mot erys ir
vaikai nužudyt i kartu su kitomis valsčiaus žydėmis Mažeikiuose , prie žydų
kapinių (1941m. rugpjūčio 9 d.). Kai kuri e sušaudyti Sedoje, prie žydų kapinių.
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Dabar minėtieji valsčiai įeina į trijų rajonų sudėtį: Jurbarko (Jurbarko , Raudonės, Šimkaičių), Raseinių (Betyga los, Girkalnio , Nemakščių,

Raseinių, Šiluvos, Viduklės) ir Kelmės (Kelmės, Kražių, Tytuvėnų).

P!at!eJi· gelež inkel iai
~

-

-

Plentai
I irll rūšies tJie.ške/iai
rūšies Vieškeliai

m

Raseinių apskričiai pri klausė ir du miestai: Raseiniai bei Jur-

barkas.

r
Betygalos

valsčius

Betygala - viena seniausių vietovių Lemaičiuose, minima jau nuo Mindaugo laikų. Mieste lis įsikūręs maždaug už 2 kilometrų nuo Dubysos, prie
mažo Vieversos upelio . Betygalos apylinkės labai gražios, ypač puikus Dubysos s lėnis, krantai , jos intakai. M iestelį puošia šaulių pastatytas Vytauto
Didžiojo paminklas (skulptorius Petras Aleksandravičius), išlikęs net sovietiniais laikais.
1923 m. Betygaloje užregistruoti 334 gyvento j ai, iš kurių 85 žydai (25%).
K raštotyrininkės Emilij os Skudrienės, suregistravusios Betygalos žyd ų šeimas, duomenimis, tarpukariu Betygaloje gyveno 14žydų šeimų 1120;146].
Tarp jų buvo vaistin inkas, gydytojas , daug prekybininkų; kai kurie vertė
si žemės ūkiu. Betygaloje žydai turėjo savo sinagogą (nugriauta po karo),
keletą parduotuvių, lentpjūvę ir ma lū ną. Taip pat kelioms žydų šeimoms
priklausė šalia miesto esantys dvara i, užsiimantys žemės ūkiu . 1940 m.
mieste lyje buvo likę tik 11 žydų šeimų (apie 67 asmenys) [6], tarp jų buvo 17
žydų vaikų nuo ketverių iki 17 metų.
Antrasis pasaulinis karas žiauriai palietė Betygalos m iestelio žydus. Dabar nei žydų, nei žydų vaikų klegesio Betygaloje nėra. Daugelis jų sušaudyti karo pradžioje, tik kelet ui vietinių ar iš kitur atbėgusių žydų pasisekė
išlikti; išsis la pstė pas Betygalos seniūnijos gyventojus , toli nuo apskrities
centro, retai lankomuose vienk iem iuose, tačiau po karo pradingo iš Betygalos ir jie. Tiek literatūroje, tiek inte rnete sunku atsekti , kur ir kaip žuvo

,··
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o

>
-e

o

z
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Dabartinės Raseinių rajonoribossu holokaustopaminklais

žydų bendruomenė.
Pagrindinė Betygalos žydų žuvimo vieta , kaip rašoma literatūroje (73;
871yra Ariogaloj e. Tačiau niekas iš Betygaloje apklaustų liudytojų nepatv irtino, kad Betygalos žydai būtų buvę sušaudyti Arioga loj e. Matyt, Ariogaloje 1941 m. rugpjūčio 14 d. buvo sušaudyti tik Ariogalos ir iš Josvainių
atvaryti žydai (apie 200 asmenų). Liudyto j as Dominykas Misius [90] prisiminė, kad apie 1962m. Ariogaloje buvo perlaidoti tik sušaudytieji Betygaloje
ir Antupyčiuose. Tikslesnės datos reiktų ieškoti Ariogalos bei Betygalos
valsčių archyvuose.
Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus masinių žydų žudynių vietų žemėlapyje [87] nurodytos dar trys žudynių vietos: Betygalos apylinkių
Antupyči ų, Začišių ir Pilkalnio kaimai. Prie jų prirašyta, kad šios Ariogalos
ir Josvainių žydų žudynių vietos nustatytos rem iant is vietinių gyventojų
prisiminimais, tačiau jos netyrinėtos, nepatikslintos , į saugomų objektų
sąrašus neįtrauktos. Jokių įamžinimo ženklų nėra. Knygoje Raseinių krašto

.,
7

4

168

Ale,sandrasVITKUS
Cha,masBARGMANAS
H O l O K A U S TA 5

►

;>[ M A l T l J O J E

169

R A SEINIŲ

A PSKRITIS

Betygalos

Vdlst,us

ž dai rw9, 831Raseinių muziejaus darbuotoja Lina Kantautienė rašo,kad
,:, ,"' oepam;n;t;Betyga/o,i yda;,'"'' ' Maudyt ; ml" tella apy//nk<
,e, Šia,

knygos straipsnyje„Betygalos žydai" [ 109, 140- 15 l l muziejininkės Marijonos Birutės Navakauskienės, mokytojo s Ramunės Jasulaitienės ir kraštotyrininkės EmilijosSkudrienės surinkti liudytojų pasakojimai mini kaiplik
tuos tris Betygalos apylinkių kaimus.

Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, tri s savaites Betygalą kontroliavo baltaraiščiai, nes vokiečių kariuomenės čia nebuvo. Jie plėšė žydų
namus, tyčiojosi. Kaip rašomaJEW[6], 194 l m. liepos viduryje šešios žydų
šeimosiš Betygalosbuvo nuvarytos į Začišiuose esantį žydo BerelioViniko
ūkį, kitos penkiosšeimos- į Šliomui Vinikui ir Aronui Smolenskiui priklausiusį ūkį prie Betygalos.
Į pietus nuo miestelio, prie Pilkalnio kaimo, yra dvigubas piliakalnis.

čia 1941 m. liepą Arklių dauboje, tarp piliakalnių, buvo nušauti vaistininkas Koganassu žmona. Kai kiti žydai jau buvo suvaryti į laikinus getus,

Betygala,Arkl,ų
. dauba, kur buvonuiauti vaistininkasKoganassuimana ir rabinas
AbeilsJarauskas

vaistininkui su žmona buvo leista dar kurį laiką dirbti Betygalos miestelyje, nes naujajai valdžiai reikėjo provizoriaus paslaugų. Be to, kiek galėdamas juos užtarė kunigas PranciškusJanulaitis. Tačiau, kai sumažėjo
vaistų atsargos, vaistininkas Koganas su žmona buvo suimti ir vežami
sušaudyti. Vežimui iš vieškelio išsukus į takelį, vedantį Pilkalnio daubos
pusėn, aukospradėjo blaškytis.TadaVeliuona, Povilaitis ir Gečas juos čia
pat ir nušovė. Į daubą nuvežė jau negyvus. Pasigirdus šūviams, iš slėptu
vių išlindo du slapstęsi broliai Jarovskiai ir buvo čia pat nušauti. Liudyto-

. d...
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jų TeodoroStankūno [109, 142] ir K. Stepulienės [109, 151] pasakojimais,
taip buvo nušautasBetygalos rabinas Abelis Jarauskas (Jarovskis
) bei jo
brolis.
[109, 142] užrašytu liudijimu ,
dauboje sušaudytasir vienas iš
(LeibaZivas), kurie vežiodavo prekesir
turėjo užvažiuojamąjį kiemą.
.

Navakauskienės
brolių Zivų

Arklių

Kitažydų šaudymo vieta - Antupyčių kaimas. Daug informacijos pateikė Skudrienės [109, 148- 149] užrašyti liudytojų pasakojimai. 1941 m. vasarą
žydai (atrodo 5), laikyti Pažvirintyje, Jagučianskienės dvare (daržinėje), bu-

Trečioji zydų

vo atvežti nuo Ugonių pusės prie Upytės upelio ir Antupyčių kaime sušaudyti.
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aplinkui nutilo

šūviai, ji išsiropštė iš duobės ir prisiglaudė Lukausk

boje. Po karo žudynių vietoje buvo aptvertas

žemės kauburėlis, ka(

amžino poilsio vieta (liudytojo VincoAkstino pasakojimas). Dabar

čia

s_ody
.

p ZYdų

nėra, išnyko ir žydų ūkio ribos bei pamatai; viskas apžėlė krūmo~~d~~ų
o aplinkui ariami privatūs laukai . lšliko tik ilgaamžiai ąžuolai ir prie sn,a,s,
ąžuolo pastatytas kryžius, bylojantis apie čia buvusį gyvenimą.
vieno
JEW[6] rašo, kad Betygalos žydai nužudyti 1941 m. rugpjūčio
d (S
28 · Elul
) T.k d ·
·
• d·
· k.
5701 . , v1emJaunoms zy ems pas,se e pabėgti. Jas paslėpė vieti ..
. . . . .•
n,a,

l
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valsčius

Paminklas . Mum s pavyko per Antupyčių gyventoją Dominyką Misių sužinoti , kad apie 1962 m. Betygal os žydai, nužudyti Antupyčių kaime, buvo
erlaidoti Ariogaloje . Lietuvai atgavus nepriklausomybę Antupyčiuose

jau

~molenskių vaikams grąžintoje žemėje atsiradęs paminklas. Jį pastatė
stat bininkai , remontavę Požėčių mokyklą, tačiau paminklas nebuvo
bai ~as . Tai iš akmenų sumūryta piramidė su akmeniniu gaubtu viršuje.
Pa!inkle yra ni ša ir palikta vieta užrašui, tačiau nespėta to padaryti. Me-

gyvent0Ja1,r JOSIsgyveno.

lioruo j ant laukus, ap link paminklą surinkta daug didelių ir gražių akme-

Pavieniai žydai šaudyti ir kitose vietose.

rašytas liudijima s, kad VolfasTodrasavičius,

Navakauskienės r10 ,

u·.
9 1491
pravarde Ulfa , sušaudytas Šil~-

ninkų kaime, Skudrienės [109, 147], - kad siuvėjas Grabauskis nuo Milašaičių nušautas padubysio šlaite, einantis į Maslaukiškių malūną, ir kita.
Beje, Betygalos žydų šaudyme dalyvavo ir Raseinių geto viršininkas
Aleksas Grigaravičius. Pabėgusi iš Raseinių geto Zisla Flaumienė 19 m.
47
spalio 2 d. liudijo [24; 25]: Pasinaudojusitamsa ir pabėgau į Raseiniusr...]

Tą pačią naktį išėjau į Betygalosvalsčių pas savo tikrą seserį Echą Uchterytę.
Kitą dieną pamačiau, kadpilnas vežimaspolicininkų, tarp jų ir Grigaravičius,
atvažiavoprie ūkio, kur gyvenovien žydai [tai galėjo būti Začišių kaime. - Aut.]
[... J Man pavykopabėgti. Pasislėpusi miške stebėjau, kas vyksta. Grigaravičius su kitais policininkaissurinko visusžydus, nuvedė už daržinės ir sušau-

dė

iš automato. Deja, Betygalos kraštotyrininkams
EchosLichterytės gyvenamosios vietos.

nepasisekė nustatyti

n~

kuriuos sustačius meni škai, pasipuoštų paminkl o aplinka. Dabar be

.

.

.

.

vietinių gyventojų pagalbos rasti paminklo beveik ne1~anom~ , nes nera

nuorodos, be to, reikia eiti apie 200 metrų lauku nuo kaimo keliuko .

1941 m. liepą prie Pilkalnio kaimo , Arklių dauboje , nušauti vaistininka_s Ko~

ganas su žmona , Betygalo s rabinas Abelis Jarauskas (Jarovsk1s),JObrolis be,
verslininkas Leiba Zivas.
_ •. .
1941 m. vasarą Antupyčių kaime sušaudyti penki žydai, laikyti Pazvinntyje , ir pulkelis Betygalos žydų. Išsigelbėjo Aro~as S~ol _
enskis. •
_• _
1941 m rugpjūčio 28 d. Začišių kaime, Daugirdo gIraIteJe,susaudyt, zy
. ir Betygalos (atvaryti trys vez,ma,
·· · su zy
· da,·s)• lšsigelbėJ'o tik Mina
dai iš Ilgižių
Vinikaitė.

.
Betygaloje sušaudyti 67 žydai, t. y. visa žydų bendruomene.

Girkalnio

valsčius

. yra Raseinių
· · raJ
·one , netoli. automagist
Girkalnio (žyd. Girtegole) miestelis
.
.
k"
·
Į
rpukariu
Girkalnis
buvo
st
ralės Kaunas-Klaipėda, Apusino au upyJe. a
.
.k l ..
•.
. rašoma straipsnyJe
Raseinių apskrities valsc,aus
centras. Ka,p
• „G,r
• .a nts.
. . karą G'trka1nyJ·e gyveno 27 zydų se,mos,
Kovno" [30], prieš Antrąjį pasaultn1

t. y. apie 120- 130 asmenų.

. . .

k visus paminklu s,

Pasinaudoję spaudos skelbtai s duomenimis ,r ap 1an ę .

• - . G'irka lrn·o valsčiuje 1941 metai s. .. • t
bandysime atkurti žydų zut1
•
d artenfiurerio Kario Jagerro
a. aSaugumo policijos ir SD vado Ss stan
.
d210
„ l d pateiktoje Berlynu1, yra Iraskaitoj e [76,283; 85, 133], 1941 m. gruo
· . . . . 'k'•ia,· t y sovie•
•
. G',r ka1nyJ·e 6 komumst1ma1
ve, e1 , · ·
šas: 1941 m. liepos 8 d. nuzudyt,

Betygala,Antupyčių ,.,., t
Do . •
9
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.
, -en o1as mrnykasM/siusrodo, kur rast, žydų su!oudymo v,etoJe
geografemuzieJininkeMar,jona Birute
kraito·
cm1,lja kudr,enep ol „ k d
• r • ,.,,e san ras Vitkus),r paminklas Antupyčwose

ty,rn1ntytkeq,!'°7''"5klą Mka1rės:

-

--

Navakausk1enė,

š k d Girkalnio žydų
k
k ygoie [73 146] ra o, a
Jos,fas Levinsonas S ausmo n 1
'
•• k. k · e Š'iskaimas
,ų a,m .
bendruomenė buv o išžudyt a neto r1G',rkaln io' Kurp1s
•
.
t • pietryčius
(buvęs Paliesio dvaro palivarkas) yra maz"daug uz 10 kt1ome rų Į
tiniai aktyvistai.
.
.

nuo Raseinių, neto li Girkalnio.
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Tiesa, kartais nesutampa datos: antai Josifo Taco straipsnyje (129, 1601

5. Dulinsko1968m. spalio24 d. apklausosprotokolas), nustatė, kad po 1941m:

rašoma, kad Girkalnyje žydų žudynės vyko 1941 m. rugpjūčio 21 d. ir kad

rugpjūčio 9- 16 d. žudynių, sušaudž ius 298 asmen is, likę gyv i Raseinių žy-

grafui Bilevičiui (Biliūnų dvaro sodyba Šaltuonos upelio kairiajame krante: Rasei
-

daugiau kaip 40 giminaičių yra žiauriai nužudyta ir sumestaį duobesnetoli Girkalnio, Kurpiškių kaime, tik 1350m nuo Smuilinės, kaip vadina seni
girkalniškiai mano senelio namus, tačiau kiti šaltiniai nurodo kitas datas.

nių apskritis, Girkalnioseniūnija, Biliūnų

Pavyzdžiui, Eksielis (23, 157] teigia , kad žudynės įvyko 1941 m. rugpjūtį

dai buvo išvaryti į Biliūnų dvarą, kuris priklausė sovietų į Sibirą ištremtam
kaimas).

Kaip rašo Albinas Gražiūnas knygoj e Lietuva dviejų okupacijų replėse
1940-1944
(34], 1941 m. rugpjūčio 30 d. Biliūnų dvare buvu sius žydus naciai apsupo, paskui išžudė Praba ud os šaud ykloje , kur prieš karą Lietuvos
kariuomenės Raseinių įgulos kariai mokyd avos i šaudyti. Kartu su Raseinių

žydais nužudyti ir aplinkinių miestelių žydai. Šiuo Gražiūno teiginiu yra
abejojančiųjų (pvz., Girkalnio kraštotyrininkas StasysFeiza, Raseinių muziejaus
muziejininkė LinaKantautienė

per to l inę (t. y. rugpjūčio 15 d.l, Gražiūnas [33, 236] - 1941 m. rugpjūčio
30 dieną.
VLE(33, 702] patik slin o Girkalnyje žuvusių žydų skaičių: 194108vokiečių
okupacinės valdžiosnurodymu Girkalniovalsčiuje, Ku rpiškių kaime, buvonužudyta apie 130Girkalnio žydų.

Rengd ami šią knygą, radome dar vieną patikslinimą JEW [31], kad 120
iškankintų ir nu silpu s ių Girkalnio žydų sušaudyt i Kurpi škėse 1941 m. rug-

ir kt.).

Taigi 1941 m. rugpj ūčio 29-rugsėjo 6 d . Kurpiškių kaim e sušaudyti pas-

pjūčio 21 dieną. Prieš ta i sumuštas rabinas, o keletas vyrų ir penkio s vyres-

kutiniai Rasein ių žydai. Juos iš Biliūnų dvaro varė balta raiščiai, o šaudė na-

nio amžiau s mote rys išvesti už miestelio ir sušaudyti. Tai atitinka Jagerio

ciai [ 10, 166],tačiau Josifas Tacas knygoje Raseinių krašto žydai [129, 160]

ataskaitą [76, 283; 85, 133], kad 1941 m. liepos 8 d. sušaudyti

teigia, kad visiGirkalniožydai buvo taip žiauriai, nedalyvaujant nė vienam

vistai. Toje pačioje enciklopedijoje

Kurpiškėse nužud yta 1600 asmenų, ir pr idur iama, jog

vokiečiui, išžudyti.

sovietiniai akty-

rašoma, kad pagal sovietinius šalt inius

galima daryti prielai-

dą, kad nužudyti Girkalniožydai buvo tarpjų.

Sušaudytųjų skaičius

Sušaudytųjų skaičiai nevienodi. Skaičius

Į tai atkreipėme dėmesį jau anksčiau ir rašėme, kad Kurpiškių kaime

1650pirmą kartą įrašytas knygoje M1L [86,400], paskui nuolat kartojamas

(prie Girkalnio) bu vo nu žudyt a 600- 650 žydų iš Ra se in ių miesto ir 120- 130

ir data.

tiek spaudoje, tiek paminklo užraše. Pirma, sovietiniais laikais buvo nuro-

žydų (kartu su sovietų aktyvistais) iš Girkalnio.

dyta didinti nužudytųjų skaičių, antra , skaičius 1650, matyt , apėmė ne tik

čių sąraše net eisingai nurodyta , kad Girkalnio valsčiuje Kurpiškių kaime

Girkalnio, bet ir dalį aplinkinių valsčių sušaudytų žydų.

nužudyta 1600-1650 asmenų, tai dvigubai daugiau negu Jagerio ataskai-

Vikipedijoje[321rašoma, kad Antrojo pasaulinio karo metais nužudyta
130Girkalnio žydų. Tą patv irtina ir kita internete esanti informacija Girkalnis:Kovno[30]. Iš tikrųjų visuose informacijos šaltiniuose : Bubnio pa-

toje. Tą patį kartoja ir JEW(31].

teiktoje archyvinėje medžiagoje , internete [24; 30] rašoma , kad Girkalnyje

6 d., bendras sušaudytų žydų skaičius nesikeičia: pasak Jagerio (76,283; 85,

nužudyta 130žydų o Kurpiškėse (žyd. Kurpishok)
- 600-650 asmenų. Bronius

133] ir patikslinta Bubn io [l o, 166;46, 148], - 843 žydai.

Kviklys knygoje Mūsų Lietuva[64,559] rašo, kad 1941 m. naciai prie Girkalnio nužudė apie 800 Raseinių žydų ir komunistų aktyvistų. (Tai atitinka Ja-

MŽL[86, 400] pateiktame vals-

Vis dėlto atsiradus datai , kad 120-130 Girkalnio žydų nužudyta 1941 m.
rugpjūčio 21 d., o iš Raseinių atvaryti žydai 1941 m. rugpjūčio 29-rugsėjo

Girkalnio kraštotyrininkai , remd amiesi įvykių aplinkybėmis, turėtų atidžiau regis tru oti ir, kiek įmanoma, tikslinti paminklų užrašus.

gerio ataskaitą!) 1971m. spalio 5 d. Raseinių rajono laik raštyj e Naujas rytas
S. Stulgys straipsnyje „ Pažinkime gimtą rajoną. Girkalnis" [124] rašo: Prie

Pramedžiavos
keliorimty ir tyloj rymo paminklinis akmuo. čia 1941m. fašistai
nužudė apieB00žmonių. Tai atitinka realų nužudytųjų skaičių, kuris ir buvo
ant senojo paminklo .

Pam inklas . Iš automagistralės Kaunas-Klaipėda pasukus į Girka lnį ir
privažiavus miestelį, reikėtų sukti Pramedžiavos keliu Medekšių kaimo
link . Už 2- 3 kilometrų yra Džanerio stulpas , rodantis pami nkl o kryptį. Ly-

dų žudynių vi et oje ant paminklo užrašyta: Čia buvo pralietas apie 1650

Kita informacija int ernete Girkalnis:Kovno [30], kad Girkalnyje 120 vy-

žydų vaikų, moterų ir vyrų kraujas.Juos 1941m.08mėn. žiauriai nužudė hit-

rų, moterų ir vaikų buvę suvaryti į tris namus ir t en išbuvę be maisto

leriniai budeliai ir vietiniai talkininkai. Tebūnie šventas nekaltai žuvusiųjų
atminimas.

visą savaitę. Po to, žliaugiant lietui , griaudžiant

ir žaibuojant, visi buvę

nuvesti į Kurpiškes, čia turėję nusir engt i ir buvę sušaudyti. Tik lengvai su-

Dabar Kurpiškių kaimo jau nėra, todėl Raseinių rajono kultūros verty -

žeistam lcikui Bliacheriui , kai baltaraiščiai baigė darbą, pasisekę pabėgti
ir išlikti gyvam.

bių registre [ 110] (Nr. 2091) ats irado isto riškai pakeistas įrašas, kad Girka l-

nio miestelio žydų žudynių vieta ir kapas yra Raseinių rajon e, Girkalnio
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PaminklasGirkalnioir Raseinių tydams, nuiu dytiems Kurpi!klų kaime

seniūnijoje, Medekšių

kaime, t. y. pakeisti istoriniai vietovių pavadinimai:
vyko Kurpiškių kaime, tačiau paminklo ieškoti dabar reikėtų
Medekšių kaime.Taip Raseinių kultūros vertybių registras grąžintų istožudynės

rin ę tiesą .

:,: :,: :,~

Girkalniožydų ir iš Raseinių atvarytų žydų žudynių vietos yra atskiros, tik
paminklasbuvusiameKurpiškių kaime bendras.
1941m. rugpjūčio 21 d. nužudyta 120- 130 Girkalnio žydų. Iš Raseinių
atvaryti 600-650žydų nužudyti 1941m. rugpjūčio 29-rugsėjo 6 dienomis.

Jurbarkovalsčius
Vienasgražiausių Lietuvos turistinių maršrutų eina panemune: nuo Raudondvario, per Seredžių, Veliuoną iki pat Jurbarko. čia pamatysime rene·
sansostiliauspilių, dvarų ansamblių su parkais, išlikusių XIII- XVa. Nemuno
gynybinės linijos fragmentų, puikių panemunių kraštovaizdžių, kultūros
vertybių: istorijos, archeologijos, architektūros, urbanistikos, dailės kūri·
nių. Tarp šių gražių bei vertingų paminklų ne visada pastebimi istoriniai
paminklai, primenantys Antrojo pasaulinio karo įvykius. Tai holokausto
paminklai, liudijantys žydų bendruomenės sunaikinimą 1941metais. Griž·
kime i tuos laikus, kai vyko Lietuvai nacių prime stas žydų genocidas, ir
pažvelkime,kaip šie liūdnus įvykius primenantys paminklai atrodo dabar.
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l 940 m. pabaigoje Jurbarke (žyd.Yurbe
rik)iš 4400gyventojų daugiaunei
1300buvo žydai [20, 64]. 1940m. gruodžio 26d. mieste užregistruota1319
žydų 120,641.Įvairiose miesto dalysežydai turėjo septyniassinagogas.Senoji med inė sinagoga, pastatyta dar XVIIIa.,buvo laikomavienu iškiliausių
lietuviškos architektūros paminklų [49].Vidiniai šios sinagogosįrengimai
buvo taip pat mediniai, lietuvių meistrų kruopštaus rankų darbo. Šią sinagogą buvo nupiešęs vilniškis dailininkas MykolasE. Andriolis (1836- 1893
).
Pasak Arūno Bubnio (10, 166; 46, 1481, 1941m. Jurbarke gyveno apie
2300žydų. ChaimasJofė knygoje Jurbarkas:Istorijospuslapiai[48, 1741rašo: Ir Jurbarkegyvenojų [žydų. - Aut.lkartų kartos.Čia jie gimė, augo, dirbo,
kūrė šeimas,džiaugėsi ir liūdėjo, sirgo ir gulė gimtojojeJurbarkožemėje am·
žino atilsio. Jofė (48, 175] rašo, kad 1940 m. mieste gyvenę apie 5400gyventojų, iš kurių 56%buvę lietuviai, o 42%- žydai, taigi apie 2300asmenų.
1945m. gyvų liko vos 76.
Vokiečiai užėmė Jurbarką jau pirmąją karodieną (1941 m. birželio22 d.
8 val.ryto) [48, 184], o kitą dieną artimiausio miestelio- Smalininkų - vokiečių pasienio policijos posto vadas55 puskarininkisir kriminalinių reikalų
sekretorius GerhardasKarstenasnuvyko į Jurbarką ir susitikosu vietos policijos vadovu Levicku bei dar dešimčia lietuv ių. Buvoįkurtas vietos komitetas. Karstenasliepė sudaryti vietinių komunistų ir žydų sąrašus.
Netrukus, 1941m. liepos 3 d., Jurbarke įvyko pirmosios masinės žydų
žudynės. Karstenasžudynėms parinko žydų kapines[48,186; 138,143](birželio24 d. jisjau buvoįvykdęs pirmąsias masine
sžydų žudynesLietuvoje- Gargž·
duosesušaudė 201 žydą) [2]. Į Jurbarką atvykęs 40-asisTilžės operatyvinis
bū rys nuvarė žydus į žydų kapines, l iepė patiems išsikasti duobes ir sušaudė. Tarp sušaudytųjų pateko ir skulptoriu s VincasGrybas.PasakJofės
[48,175],vokiečiai tenkinosi inteligentais ir šiaip aktyvesniaisasmenimis.
Iš viso tą dieną nužudyti 322 žmonės (tarp jų apie 20 sovietinių aktyvistų lietuvių). Tarp nužudytųjų - penkios moterys (10, 166; 22, 164;48, 186
; 86,
400).Jofė [48, 186]rašo, kad 1941m. liepos 3 d. nužudyti 350- 355Jurbarko
žmonės, tačiau sutinka, kad tikslių sąrašų iki šiol nėra: dauguma nužudytųjų - žydai. Liudytojos Dobelės Rozenbergienės (jurbarkietė, dabargyvenanti Kaune') parodymu, viena iš penkių moterų buvo žydė - Bezanėrienė.
Pasisekė tik vienam vyrui, kurį atpažino vokiečių kareivis(kažkadatasžydas
jam padėjo) ir leido pabėgti. šaudymo metu keletasžydų užpuolė žudikus,
tačiau tai nebuvo pami nėta saugumo policijos ir 50 vado Jagerio 1941m.
gruodžio l d. ataskaitoje (76,283- 2941,si ųstoje į Berlyną saugumo policijai.
Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje tirti (20,66) pateikia šiek tiek kitokius skaičius: apie 250
• 1941 m. rugpJuėio 1 d. baltaraiiė1ai jsiveržcj Brochės Mostienesnamus(vyrasMotelisir
sunelisDod1kasbuvo nužudyti anksė 1 au) ir ištempešeimininkę. GerlĮ žmonių dėka dukra
dvylikametė Dobele šį kartą hko gyva,veliau patyreKaunogeto ir vokieėių mirtiesstovyklų
pragarą. Šiuo metu gyvena Kaune.
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žydų tautybės vyrų bei 70 lietuvių. Broniaus Kviklio knygo je Mtisų Lietuva

vietą radome ir d aug iau n etikslumų. Li teratūroje pat eikiamos dvi vietos:

(67,582]rašoma, kad komunistų ar ti k jiems simpatizavusių lietuvių ir žydų

Kalnujai ir 7-asis kelio Jurbarkas - Smalininka i kilome t ras.

sušaudyta per l 00.

Jofė knygoje Jurbarkas. Istorijospuslapiai [48, 1861rašo: Liepos21 d. įvyko
tragiška akcija, kurios aukos buvo tik žydai. Tą dieną buvo sulaikyti registracijos metu 45 senyvoamžiaus Jurbarko žydai ir susodintiį žydų vežikų vežimus.
Atseit jie vežami į Raseiniussveikatostikrinti. Netinkami grįšią atgal į Jurbarką, o tinkami pasiliksią Kalnujuose žvyrkelio tvarkyti. PasiekusKalnujus, pasmerktiesiemsbuvo įsakyta savo namiškiams parašyti laiškus, kadjie tvarką
vieškelį ir gerai maitinąsi, esą viskuo aprtipinti. Kada namiškiuspasiekė šie
laiškai, ,,operacija" buvo pasibaigusi, ir žudikai dalijosi savo aukų vertingesnius daiktus, užliedami namine žudynių vaizdus.Sią akciją, kaip ir vėlesnes,
vykdė vokiečių pavesti lietuvių „ patriotai'; vokiečiai tik prižiūrėjo.
Knygoje Raseinių krašto žyd ai (109, 83] t aip pat pateik iama Jofės nuro dyta žudyn ių v ieta. Bubny s (10, 166] rašo, kad žydai sušaudyti miškel-jame
kelio Jurbarkas-Smalininkai kilometre.

Jofė knygoje

Jurbarkas: Istorijos puslapiai [48, 180] šias žydų žudynes
aprašė smulkiau : Saudymą organizavo ir vykdė patys vokiečiai: lietuviams
egzekutoriams buvo patikėtas tik pagalbinis vaidmuo. Pasmerktiejiatvesti
j au rado vieną iškastą griovį, o paskui buvo iškasti dar trys. Masiškai šaudant, pasitaikė, kad kai kurie šaudomieji buvo tik sužeisti ir palaidoti grioviuosepusiau gyvi. Pagaliaukeliemspasmerktiesiemspavyko vėliau išropoti
iš duobės ir pabėgti. Minima, kad tai buvę Antanas Levenavičius, Povilas
Striaukasir Abelis Valesas.
Tarptautinė nacių ir sovieti nio okupa c inių režimų nu sikaltimams Lietuvoje t irti komisija (20, 67] atk reipė dėmesį į tai , kad ne vis ada sutapo šaudytojų inter esai, t. y. kas turi šaudyti. Šiame šaudyme turėjo dal yvauti ne
Klaipėdos policijos padalinys, kaip bu vo įprasta, bet pol icijos batal ionas iš

Tilžės, tačiau Tilžės policijos vadas majoras Ervinas Šultzas tam pasiprie-

šino. Tuomet saugumo policija ir Tilžės SD turėjo pačios šaudyti žmones,
padedamos lietuvi ų policininkų.
2ud ikams buvo atsilyginta iš žydų atimtais vertingais daiktus. Vėliau
vokiečių policija aukų pinigai s apmokėjo savaitę savo atostogų Palangoje.
Po šio šaudymo Jurbarko policijos vadas Levickas atsistatydino .
1941m. vasarą vokiečių karinė valdžia senąją sinagogą sunaikin o: įsa kė
žydams,kad patys savo rankomis nugriautų. 1941 m . liepą, paskutinį mėne·
sio šeštad ienį, vokiečiai Jurbarko žydams įsakė ant sugriautos sinagogos iš
visų kitų sinag ogų sunešti toras, kuria s sudėjo ant sukrautų žydiškų knygų
ir sudegino (5,251]. Kitą dieną vokiečiai privertė žydes su sovietų vadovų
portretais žygiuoti miestelio gatvėm is ir dainuoti žydų daina s (5,251).
1941 m. liepą priėmus sprendimą likviduoti žydus provincijoje , buvo
duotas nurodyma s visiems valsčių viršaičiams ir policijos nuovadų viršininkams apgyv endinti žydus getuose . Getai pirmiausia buvo kuriami
stambiuo se miestuose: Vilniu je, Kaune, Šiauliuose. Provincijoje buvo ku·
riami mažesni laiki ni getai : Telšiuo se, 2agarėje, Raseiniu ose, Skuode, Jurbarke, Kėdainiuose ir kituose miestuose bei miesteliuose . 1941 m. liepą
Jurbarke įsteigtas getas Dariaus ir Girėno gatvėje [10, 167]. 1941 m. liepos
23 d. Jurbarko burmistras Jurgis Gepneris informav o Raseinių apskrities
valdybą, jog Jurbarke likę gyventi 1055 žydai (1o, 167].
Prasidėjo kitas žydų naikinimo etapas - getų likvidavimas . 1941m. liepos
27 d. sušaudyti 45 senyvi vyrai kartu su gretimų vietovių žy dai s (10, 167].
Kada ir kur įvyko žudynės?

Bubnio publikacijoje (10, 167] rašoma , kad totalitarinių režimų nusikai·
t imams tirt i komi sija (20,68] t eigia , kad žudynės įvyko 1941 m . liepos 27 d.,
Jofė knygoje Jurbarkas:Istorijospuslapiai (48, 186], matyt , supaini ojo datas
ir nurodė 1941 m. liepo s 21 d ieną. Norėdami identifikuoti

žydų žudynių

Matyt, sup ain iotos vietovės Kal nėnai ir Kalnujai. Gali būti, kad pasmerk tiesiems buvo pasakyta, jog veš į Raseiniu s (Jurbarkas priklausė Rasei nių
apskri či a i) sveik atos tikri nti , tačiau nuvežė į Ka l nėnus, o panašus vi etovės
pavadinimas pr ie Ra sei nių - Kalnujai. Tiesa, totalitarinių režimų nusikalt imam s tirti komi sija [128, 68) teig ia, kad 1941 m. liepos27 d. buvo sušaudyti
45 senyvoamžiaus vyrai kartu su žydais iš gretimų vietovių. Tačiau kiti auto riai to nenurodo . Be to , ir Josifas Levinsonas Skausmoknygoje [73] nerašo,
kad Jurbarko žy dai būtų bu vę nužudyt i Kalnuj uose. Mū sų nuomone , ti kriausiai šie 45 senyvi žydai sušaudyti 7-ajame kelio Jurbar kas- Smalini nkai
kilomet re, pri e Kalnėnų kaimo , Pašvenčio miške. Ši vieta tapo pagrindine
Jurbarko žydų žu dy nių v iet a.
1941 m. rugpj ūčio 1 d . Jurb arke įvyko trečiosios masinės žydų žudynės.
Iš geto surink ti 105 asmenys: senyvos mote rys, vaikai ir nauj agimiai. Suimtieji sušaudyti naktį miške, t aip pat 7-ajame kelio Jurbarkas-Sm alininkai
kilomet re [44, 149].
Jofė knygoje Jurbarkas: Istorijos puslapiai [48, 186-187] rašo, kad vienos

iš didžiausių ir šiurpiausių žudynių įvyko rugpjūčio 1 d. septintajame plento į
Smalininkus kilometre. Sį sykį pasmerktosmirti ėjo senyvosmoterys, ligotos
ir motinos su mažamečiais bei naujagimiais vaikais, Jaunesnio amžiaus,sveikosmoterys dar buvo paliktos darbams.
Iš pradžių aukos buvo suvarytos į žydų pradinės mokyklos ,,TalmudTora" kiemą. Čia visu žiaurumu pasižymėjo vietiniai „ aktyvistai" Antanas Almonaitis ir Aleksandras l,Alio~ka" Drevinskas).
Taip surinkti žydai buvo pėsti
varomi iki septintojo kilometro, kur jų laukė kelios ilgos duobės. Visą kelią
iš aukų buvo tyčiojamasi, jos buvo įžeidinėjamos, mušamos. Prie duobės
žiaurumai pasiekė neįsivaizduojamą baisumą. Moterims buvo įsakyta nusirengti (arijų atstovai nesivaržė pasisavintižydų apatinių drabužių), paskui fou tuvų buožėmis genamos prie duobės. Vaikai buvo atplėšiami nuo motinų.
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Jur llarko

Vdlst,us

tai buvo rugsėjo B d. (1941 m.). O nuo rugsėjo 11 d. prasidėjo mano nelegalus
gyvenimas, mano vargai (laiško kopij a išliko pas Rozenbergienę).
Data ant paminklo

nesut ampa su Jagerio ataskaita, o vokiečia i bu-

vo gana tikslūs. Kas dabar paai škin s šių datų skirtumą? Vis dėlto reikėtų
prisiminti,

kad SS ob eršturmfiur erio Joachim o Hamann o skrajojam asis

būrys vykdė voja žus [74, 2051, t. y. sušaudęs vien oj vi etoj žydu s, vykda-

vo į kitą, kai vi si parengiami eji darb ai būdavo atlikti : mirčiai pasmerkti
žydai būdavo sut elkti į vi e ną vietą, jų apsaugai pakvie sta vietos poli cija
ir vadinamieji partizanai (baltara iščiai), parinkta nuoš alesnė žudynių vieta,
iškastos duobės. Taigi šis būrys 1941 m. rugpjūčio 29-rugsėjo 6 d. vykdė
žydų žudynes Raseinių apskrityj e (pagal Jagerio ataskaitą) [76, 288] ir galėjo
būti, kad 1941 m . rugsėjo 6 ar 8 d. dalyva vo ir žydų žudynėse Jurbark e.

Veliuona
R

U

ŠA KI Ų

RAJONAS

Dabartinės Jurbarkorajonoribassuholakaustopaminklais

Paprastai Hamanno būrys stengdavo si vienoj viet oj sušaudyti žydu s per
vieną dieną.

Kaip nurodo Tarptautin ė komi sija nacių ir sovietini o o kupacinių režimų
nusikaltimams Lietuvoje tirt i [20], nustatyt i, koks likimas ištik o api e 200žydų, kurių trūksta

Pošių žudynių Jurbarko gyventojai su pasibaisėjimu kalbėjo, kad sadistai
medžiuskūdikių galvutes [ ...J kai kurie iš budelių vėliau šį siaubą
ištisaiskandinonaminėje.
skaldė į

Pagaliau nutarta Jurbarko getą likviduoti ir visus žydus sunaikinti. Literatūroje pateikti duomenys yra skirtingi. Net Jofė knygoje Jurbarkas:Istorijos puslapiai[48] pripažįsta, kad viską sudėlioti nuosekliai nebuvo galimy-

bių. Dabar vėl bandome atkurti žudynių eigą.

1941 m. rugpjūčio 21 d. Jurbarke dar gyveno 684 žydai, iš kurių 64 buvo

sugretinus dokumentuo se pateikiamus skaičius, jau ne-

beįmanoma: iš 1300 žydų pagal dokumentu s sušaudyti 400- 472 asmenys.

Tos pačios komi sijos tyrimas rodo , kad Jurbarke 1941 m. rugsėjo 12 d.
gyveno 272 žydai; 73 iš jų dirbo , ta čiau juos netruku s su šaudė iš Kauno
atvykęs

nedidelis žudikų būrys, padedama s vietin ės lietuvių policijo s [20,

49]. Kur sušaudė, nenurodyta. O gal Šilinės pu šyne, netoli Skirsnemunės,
už 12 kilometrų į rytus nuo Jurbarko . Tai, kad Jurbarko žydai sušaudyti
Šilinėje, rašo ir Levinsonas Skausmo knygoje [73, 27], tačiau Šilinės pu šy-

nas pažymėtas kažkodėl tik už kilometro į vakarus nuo Jurbarko . Matyt ,

paskirti priverčiamiesiems darbams. Jaunesnės darbingos moterys buvo

ši klaida pakartota iš Mtl [86, 401].

paliktos TalmudTara- žydų pradinės mokyklos pastate [46, 149).
Kaip nurodyta saugumo policijos ir SD vado Jagerio 1941 m. gruodžio
1 d. ataskaitoje [76, 288], siųstoje Berlynui, Jurbarke „valymas " vyko 1941

čiau dar neaišku, kaip tai įvyko ir iš kur žydai buvo . Viena iš versijų, kad tai

1941 m . rugsėjį Šilinėje sušaudyta ap ie 200 žydų dviejose duobėse. Taį Šilinės lankas atvežti Jurbarko žydai (iš geto). Paminklo užrašas skelbia:

žydų vaikai.

Jurbarkožydams, kuriuos hitleriniai budeliai ir jų vietiniai talkininkai 194 1m.
nužudė, atminti.

Aprašytieji faktai leidžia teigti , kad masinės žydų žudynės galėjo vykti
net trijose skirtingose vietose (gal ir skirtingu laiku?): 7-ajame kelio Jurbar-

Kita versija, kad tai sušaudyti Skirsnemunės ir aplinkinių kaimų žydai.
Liudytoja Rozenbergienė tvirtino , kad po karo Skirsnemunės žydai atvyk -

kas- Smalininkai kilometre , Bėrancynės miške ir Šilinės pušyne .

davo į Jurbarką uždegti žvakučių ant savo giminaičių kapų. Vadinasi, ji e

rugpjūčio 29-rugsėjo 6 d. ir sunaikinta 412 žydų: visi žydai, visosžydės, visi

Vokiečiai surinko visus Jurbarko žydus, išvarė į girią už 7 kilometrų nuo

irgi buvo patekę į Jurbarko getą ir sušaudyti kartu su Jurbarko žydais.

Jurbarko į vakarus ir ten sušaudė. Žydų atsisveikinimas su Jurbarku buvo

1941 m. rugsėjo viduryje sušaudyti paskutiniai (apie 50) Jurbarko žydai

graudus: išėję iš miesto visi atsisuko į Jurbarko pusę ir nusilenkė [67,582].
Štai kaip aprašė šią baisią naktį Mika Liubinaitė (18 metų, tik baigusi gimnaziją; iš duobės išsikapstė nuoga,vietiniai gyventojai ją priglaudė, tačiau vėliau

[1O, 167;20, 69]. Tikėtina, kad ir jie sušaudyti 7-ajame kelio Jurbarkas- Sma-

buvo įskųsta ir 1943m. patekoį Jurbarko kalėjimą): Ach, kokia baisi naktis tada
buvo - tą naktį aš viskonetekau, tą naktį labiau negu visuomet verkė seno
šilo pušys ir ašarodamospasakojovienakitai apie baisų ir kruviną pasaulį -

lininkai kilometre. Visiškai sunaikinta Jurbarko žydų bendruomenė (tik 76
žydams pasisekė išgyventi nacių okupa ciją) [129, 70].
Kai kur literatūroje nurodomos ir ketvirto sios žydų žudynės Bėrancynės
mi ške [86, 401; 142]. Vietovė per dešimtmečius apaugo mišku, tad tikslią
vietą rasti sunku . Tik, padedant vietiniam gyventojui Alfonsui Lukoševi-
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čiui, buvo nustatyta, kad Bėrancynės miškas yra už 3 kilometrų nuo Kalnė
nų kaimo, t. y. visai netoli Ju rbarko-Sma lininkų kelio 7-ojo kilometro. Čia
taip pat buvo šaudomi žydai, tačiau sušaudyta daug mažiau nei 7-ajame
kilometre . Jų palaikai niekur neperkelti.

Paminklai . Jurbarko žydai buvo nužudyti keturiose vietose.

Paminklas7-a1amekeli0Jurbo
ko
Smalininkaikilometre
r s-

Pirmoji. Prie senųjų žydų kapinių. Kryptį link senųjų žydų kapinių, partizanų perlaidojimo bei žydų žudynių vietos rodo rodyklė su užrašu Genocido
aukų kapinės. Šis užrašas visai neatitinka turinio. Prie senųjų žydų kapinių
memoriale sufor muoto s duobių žymės. Paminklinėje lentoje lietuvių ir jidiš (idiš) kalbomis įrašyta: Amžina atmintis genocido aukoms. Kartu prime nama, kad čia sušaudyt as ir skulptorius Vincas Grybas. Ši vieta turėtų būti
pažymėta dviem ar trimis rodykl ėmis su užrašais: tydų genocido kapai,
Lietuvos partizanų kapai bei Senosiosžydų kapinės ar panašiai.
Antroji. Jurbarko-Smalininkų kelio 7-asis kilometras. Dabar paminklas
stovi G reičių miške , Kauno- Kla i pėdos kelio 93 kilometre , ka irėje pusėje.
Džanerio stulpas rodo , kad iki pam inklo 100 metrų. Užrašaslietuvių ir jidiš
(idiš) kalbomis: Šioje vietoje nacistai irjų talkininkai 1941 09 0Bžiauriainužudė
sooJurbarko žydų.
Po karo sušaudytųjų 7-ajame kelio Jurbarkas-S malininkai kilometre
palaikai perkelti į Jurbarką prie senųjų žydų kapinių, kur sušaudyti 322 Jurbarko žydai vyrai. Dabar čia žuvusiesiem s pagerbt i į rengtas memorialas.
Trečioji. Šilinė, už kilometro nuo Skirsnemunės. Nors Šilinės pažintiniame Ąžuolynės take ir y ra nuoroda į žydų žudynių vietą, tačiau ne taip
paprasta ją rasti. Pradėti reikėtų nuo Šilinės pažint in io tako pradžios (automobilių stovėjimo aikštelės), eiti keliu iki Džanerio stulpo , kuris rodo kryptį ir
350 metrų atstumą, ir tik tada, dar gerokai paieškojus ir nesupain iojus su
partizanų perlaidojimo vieta, galima patekti prie paminklo. Paminklas pastatytas neto li šaudymo vietos, kurioje buvo iškastos dvi duobes. Užrašas
lietuvių ir j idi š (idiš) kalbomis: Jurbarko žydams,kuriuos hitleriniai budeliai ir
jų vietiniai talkininkai 1941 m. nužudė, atminti.
Tačiau yra ir kita versija, kad čia sušaudyti Skirsnemunės ir aplinkinių
vietovių žydai, bet tuo atveju aukų skaičius turėtų būti mažesnis.
Ketvirtoji vieta . Bėrancynės miškas, kur, kaip rašoma MtL [86,401 ], žuvo
apie 500 žydų.
Taigi iš viso pirmosio se trijose vietose nužudyti 1222 asmenys, kas maždaug atit inka Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų
nusikaltimams Lietuvoje tirti duomenis . Pridėjus žuvusiuosius Bėrancynės
miške, susidarytų skaičius, kurį pateikė Solomonas Atamukas knygoje Lietuvos žydą kelias. Nuo XIVamžiaus iki XXamžiauspabaigos (5).
Taigi keliaudam i panemune visuomet prisiminkime ne tik tuos žmones,
kurie kovojo už Lietuvos laisvę (partizanus,šaulius,kurių paminklų visuometrasime turistiniame maršrute), bet ir tuos, kurie nužudyti t ik todėl, kad buvo žydai.

PaminklasžuvusiemsJurbarkoiydoms Sl/inespu!yne

e
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(žyd.Kelm) žydų bendruomenės žūtis susijusi su Vaiguvosvalsčiaus

žydų bendruomenės žūtimi. Nors Vaiguva nuo Kelmės už 15 kilometrų ir

tarpukariuVaiguvos valsčius priklausė Šiaulių apskričiai, jos žydų žūtis pateikiamačia.
Kelmė - miestasVakarų Lietuvoje, tarp Dubysos dešiniojo intako Kražantės ir Vilbėno. XXa. Kelmė tapo svarbiu Lietuvos žydų (litvakų) kultūros
centru.Čia veikė pirmoji Mussar(moralistų) krypties rabinų mokykla, penkiossinagogosir maldosnamai.
1937m. iš 3599Kelmės gyventojų 1302buvo žydai. 1939- 1940m. galėjo
gyventi apie 1350žydų [12,335]. Dideliame Kelmės valsčiuje žydų gyventa
ir už miesto ribų. Nedidelės žydų bendruomenės būta Liolių miestelyje.
Iki 1940m. žydų gyventa ne mažiau kaip penkiose vietovėse - kaimuose,vienkiemiuosear dvaruose.Visame valsčiuje, kuriame nemažaižydų
vertėsi žemės ūkiu, galėjo būti kiek daugiau nei 1400asmenų [12, 335].Iki
1940m. nemažaiKelmės žydų išvyko gyventi į kitas šalis [11,14].
Antrasis pasaulinis karas jau pirmosiomis dienomis pasiekė Kelmę.
1941m. birželio 24 d. dėl Vokietijos ir Raudonosios armijos karo veiksmų
centrinėje miesto dalyje sudegė daug gyvenamųjų namų, kuriuose gy·
veno daugumažydų. Sudegė ir abi sinagogos, liko nesudegę tik miesto
pakraščiai [44].1941m. birželio25 d. vokiečiai jau pasirodė Kelmėje [11,16].
Daugelisžydų, netekę namų mieste, turėjo glaustis sudegusių gyve·
namųjų pastatų rūsiuose bei ūkiniuose pastatėliuose. Keli šimtai žydų
apsigyvenokaimuose, kuriuose buvo jų šeimų valdomi ūkiai: Licinavoje,
Lioliuoseir kitur. Chalozinų šeimos ūkyje Licinavoje susibūrė per šimtą
Kelmės žydų [11, 17-18].
1941m. liepos pradžioje Kelmėje buvo įsteigtas getas: jam pritaikyta
Kelmės dvaro sodyba, tiksliaujoje stovinti didelė daržinė ir kelios kitos pa·
talpos.Dvarorūmuose gyveno geto komendantas vokietis [11,18].
Ūkiai, kuriuosekeliassavaitesgyveno daug kelmiškių žydų, tapo neti·
piškomislaikinosiomisjų izoliavimo stovyklomis (mažaisiais
getais).Tokių
buvo penkios.Naciai ir jų vietiniai talkininkai labiau kontroliavo tik Lici·
navosstovyklą, prie kurios buvo kasamos durpės. čia buvo naudojama
nemokamažydų darbojėga. Kitasstovyklasmažai kas kontroliavo: nevarė
į viešuosiusdarbus, nebuvo nuolatinės sargybos. Valyti miesto griuvėsių
ir degėsių bei į pastatų atstatymo dabus lietuviai sargybiniai daugiausia
varė Kelmės dvareįkurto geto vyrus.
Po kelių savaičių nuo getų įkūrimo kelios keturių ar penkių ginkluo~Ų
lietuvių grupės maždaugdvi savaitesieškojo iki tol dar laisviau gyvenusių
žydų vyrų, vežė juos sunkvežimiaisir arklių traukiamais vežimais bei vare
pėsčiomis į Kelmės dvaro daržinę (11,18].
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Istorikas Stanislovas Buchaveckasgana išsamiai išnagrinėjo Kelmės ir
Vaiguvos valsčių žydų žudynes straipsnyje„Kelmės ir Vaiguvos valsčių žydų bendruomenės ir jų žūtis 1941m:' (11, 18; 12,331- 356).Šią medžiagą dar
papildėme liudytojų Mykolo Andriuškos, Petro Marcinkaus,JaninosMakarytės, Izidoriaus Kvetkaus ir Ričardo Blažio parodymais [1,84- 85; 7, 95- 97;
66,91-93;83, 90;84,87- 88;88, 98].
Iki 1941m. liepos 29 d. Kelmėje vyko pavienių žydų ir nedidelių grupių
egzekucijos.Buchavecko surinkta medžiaga rodo, kad viena septynių [ 12,
344] ar vienuolikos (54] žydų grupė buvo sušaudyta žydų kapinėse. JEW
[54]rašo,kad 1941m. liepos 29 d. (hebrajų kalendoriuje- 5 Av'o 5701)atrinkti
25 jauni ir sveiki žydai darbams pas ūki ninkus. Atrinktieji nužudyti netoli
Gruževskių dvaro. Į Kelmės dvaro daržinę buvo atgabenta vyrų ir keletas
moterų iš Kelmės valsčiaus žydų stovyklų. Čia atvežti ir 23Liolių žydai (VaclovasRimkusrašo, kad Lioliuosegyveno1Ožydų (113, 339]), keletasiki tol tebegyvenę savo namuose ir užsiėmę žemės ūkiu [12,344].
Kelmės valsčiuje yra viena žydų šaudymo vieta, apytikriai už 2 kilometrų nuo miesto centro, tik už 0,5 km nuo įsteigto geto, kad nereikėtų
sunkvežimio. Vieni šaltiniai nurodo šią vietovę priklausius Paverpenio,kiti - Dirvoniukų kaimui. Dar vietinių žmonių vadinta kaip buvusi Pušyne,
tačiau dažniausiai - žvyrduobe (ten buvokasamas
žvyrasir molis).
Šioje vietoje 1941m. liepos 29 d. [12,345; 86,401J įvyko pirmosiosmasinės žydų žudynės Kelmėje. Į žudynių vietą atvyko esesininkaiir du vokie·
čių karininkai, kurie pribaiginėjo sužeistuosiuspistoletų šūviais. Iš lietuvių
parinktas žudikų dešimtukas mokėsi šaudyti žmones ir užpilti žemių ant
dar vienos sušaudytų žydų partijos 111
, 19].
Kaip rašo JEW (54], Kelmės rabinui Danieliui Movšovičiui buvo leista
kreiptis į savo bendruomenę. Jis pasakęs: Nekelkimepanikos,mesturime
sutikti sprendimą tyliai. Rabinasprivalėjo stebėti gentainių žudynes, jį na·
ciai nušovė paskutinį. Po šio masinio šaudymo stovykloje dar buvo palikti
36 žydai vyrai [54].
Išsamiausiaiapie žydų žudynes liudijo MykolasAndriuška(1, 84-85],kuris
pats kasė duobes už 2,5kilometro nuo Kelmės esančiose žvyrduobėse. Kasti
duobės buvę surinkti apie 15žmonių (10- 12 žmonių - Blažys
) (7, 95-97] , kurie
iškasę 2,5x 3 x 2-2,5 metro dydžio duobę. 18valandą baltaraiščiai iš Kelmės
atvarę vyrus, moteris ir vaikus, kurie buvę Kelmėje dviejuosegetuose.
Liudytojas Algirdas Turskis(131,37- 38] patvirtino, kadžydai buvo varomi
iš taip vadinamosžydų mokyklosį masiniožudymovietą.
Kaip teigė Andriuška [1, 84- 85], atvarę tartum apie 500žydų. Tadatrimis automobiliais iš kažkur atvykę 9 ar 10 vokiečių karininkų, kurių iki tol
Kelmėje nebuvę. šaudymui vadovavęs policininkas Simas. !ydai nedidelėmis grupėmis buvę varomi prie duobės ir šaudomi. Po to liepta užkasti nedideliu žemių sluoksniu ir buvusiosvedamos antra, trečia ir ketvirta

184

Ale,sandras
VITKUS,
Cha,masBARGMANASH O L O K A U S T A 5

2 EMA l Tl JO J E

Kelmes

valst1us

kus ne mažiau kaip kilom etrui iki žudynių vietos, Vaiguvos žydus išlaipino
iš vežimų, atėmė pasiimtus daiktus , iš dalies nurengė. Atlydėję Vaiguvos

ta raiščiai šaudę, bet nepataikę, tada vo kieti s paėmęs iš vieno baltaraiščio

pagalbiniai

šautuvą, nusitaikęs ir nušovęs bėgantįjį.

čiams te ko užpilt i žemėm is duobes su lavona is.

poli cininkai buvo paskirti sargybiniai s. Vaiguvos baltaraiš-

Pamatę, kad į vieną duobę visi netilps , baudėjai liepę šalia kasti kitą

žudynės vyko iki vėlaus vakaro. Žmonės buvo šaudomi dviem kulko-

duobę. Iškasę vėl 12 x 3 x 2 metrų duobę, kurioje tilpę visi. Nurenginėjami

svaidžiai s. Vokiečių nurodymu, buvo atrinkti net 25 lietuvia i šaudyti prie

buvę tie , kurie vilkėjo geresniai s drabu žiais, kiti sušaudyti su viršutiniais

iškastų duobių arba į jas suva ryti iki apatinių drabužių išrengtu s žmones.
Šioje egzekucijoje vokiečiai daugiausia fotografavo. Žudynėms greičiau

Žydų šaudymo faktą patvirtino Kelmės miesto gyventoja Janina Maka-

netoli šaudymo vietos ir stebėjusi apie pusę valandos, kol buvusi išvyta:

[ ...] žydų

buvo atvaromi į žudynių vietą. Iš Laukodumoir
Gadiliaušiškės - vežamipadvadomis.Atvarytus grupėmis prie duobės privertė nusirengti.Varė į duobes,kurių buvo keturios [Mykolas Andriuška; 1, 84-85)
teigė, kad buvusiosdvi didelės duobės] ir šaudė. Nepaklusniuosiusnušaudavo
ir po to įmesdavo. GydytojasSuralskisbėgo, ir jį nušovė apie 25 m nuo duobės
/miežiuose
), ir buvo atgabentasir įmestas į duobę.

tautybės piliečiai

siai vadovavo iš Raseinių atvykęs Ra seinių geto viršininkas Aleksas Grigaravičius (remiantis M. Jakubaičio ir A. 2emeckoliudij imais) [12, 345].
Tą pačią rugpjūčio 22 d. baig tos naikinti kaimyninės Nemakščių ir Viduklės žydų bendruomenės

(daugiausiamoterys ir vaikai) [11, 19].

Be tėvų likę 17 Vaiguvos žydų vaikų 1941 m. ruden s pradžioje buvo išvežti į Žagarės getą, kur kartu su kitais kalintais žydais 1941m. spalio 2 d.
sušaudyti,

o 1941 m . rugsėjo pabaigoje - spalio pradžioje, kažkam įskun

dus, Aukšmiškio miške sušaudyti keturi užklupti žydai [12,345].

Panašiai teigė ir kiti liudytojai. Izidorius Kvetkus [66, 91- 93] dar paliudi-

Dvi prieštaringos versijos dėl Kelmės žydų žuvimo vietų. Kelmės

jo , kad po žydų šaudymo policijos viršininkas įdavęs jam maišą žydiškų

valsčiuje yra viena žydų šaudymo vieta , kurioje , kaip minėta, 1941 m. lie-

knygų ir benzino ir liepęs šias knygas sudeginti sušaudytų žydų vietoje.
Tai ir buvę padaryta .

pos 29 d. [12,345; 86,401 l žuvo Kelmės žydų bendruomenė ir atvežt i žydai
iš Vaiguvos . Tačiau ant Šaukėnuose (tarpukariu buvusiam Šiaulių apskrities

Šiauliuose leistame 1941 m. rugpjūčio 3 d. laikraštyje Tėvynė rašoma,

valsčiui) esančio holokausto

paminklo (ties 6-uoju Šaukėnų-Bubių plento

jog Kelmėj žydų klausimasgerai sutvarkytas. Dieną prižiūrimi žydai dirba
priegriuvėsių, o vakarepatalpinami už miesto įjiems skirtą daržinę [114, 161].

kilometru už 500 metrų į mišką) užrašyta: Čia 1941m. lieposmėn. 26 d. nacis-

Žodžiu, viskas normalu , kaip civilizuotoje valstybėje. Iš tikrųjų jau buvo
įvykusios pirmosios masinės žydų žudynės.

vaikų (žr. Šiaulių apskritis, Šaukėnai). Mūsų surinkta medžiaga bei literatūra

Antroji Kelmės žydų masinė egzekucija surengta 1941 m. rugpjūčio
22 d. [12, 346], kai surinkti ir į žudynių vietą atvežti Vaiguvos (Šiaulių apskri·
ties va lsči us) žydai (apie 70 asmenų), tebegyvenę savo namuose.

ti žydai (žr. Šaukėnų valsčius).

tai ir jų talkininkai nužudė apie 400Šaukėnų ir Kelmės žydų: vyrų, moterų ir
[12,356] nenurodo , kad Šaukėnuose būtų buvę nužudyti iš Kelmės atvežNagrinėjant Kelmės žydų žudynes kilo klausimas, ar visada oficialūs do-

vasarą Vaiguvos žydų bendruomenę sudarė mažiau nei šimtas asmenų.

kumentai atitinka tiesą.
Antai LTSRkraštotyros draugijo s narių 1965 m. rugsėjo 27 d. surašytas
aktas Nr. 5 (28),,Dėl Kelmės rajono , Kelmės miesto ir apylinkių, ir Šaukėnų

Alfonsas Eidintas teigia , kad Vaiguvoje gyveno apie 1o žydų šeimų ir apie

apylinkės žydų tautybės piliečių sušaudymo 1941m. liepo s 26 d. Kelmės

70 žmonių, tačiau su vaikais galėjo būti iki 85-90 žmonių [11, 7- 15; 12,
336- 337),

mieste (Kelmės tarybinio ūkio ribose apie 2 km į šiaurę nuo Kelmės centro) vietos " [56]. Šiuo aktu nustatyt a, kad sušaudyti 483 piliečiai iš Kelmės ir apy-

1941 m. birželį-liepą, iki sunaikinimo , vaiguviečiai žydai gyveno savo
namuose, nors ir buvo beteisiai. Dieną prie š žudynes (t. y. 1941 m. rugpjūčio
21 d. vakarą) Vaiguvos žydai buvo suvaryti į sinagogą [32,346]. Kitą rytą mo·

linkių bei iš Šaukėnų mie stelio . Aktas buvo siunčiamas Lietuvo s TSRypatingajai valstybinei komisijai nacių žvėriškumam s tirt i, sudaryta i 1944 m.
rugpjūčio 13 d.; jos pirmininkas - LKPCK pirmasis sekretorius Antanas

bilizuota 8 ar 10 pastočių. Jomis apie 70 žydų vyrų, moterų ir vyresnių kaip
14 metų jaunuolių išvežti Kelmės link. Vyresniojo sargybinio pareigas ėjo
Kostas Vaidila. Žydams, vadeliotojams ir konvojuotojam s buvo paskyta,
kad žydai vežami į darbus .

Sniečkus.

XXa. Vaiguvoje žydų sumažėjo nuo 137 (1923) iki 90-100 (1940).1941m.

Neprivažiavus Kelmės, pastotes pasitiko du Kelmės baltaraiščiai, kurie

pasiuntė vaiguviškius keliuku arčiau šaudymo vietos, prie žvyrduobių. Li·

,

APSKRITIS

ir vėl išvažiuodavę. Taip apie tris kartus . Vienas žy das bandęs pabėgti, bal-

rytė [83,37- 38].Varant žydus į šaudymo vietą, ji smalsaudama įlipusi į medį

-,

RASEINIŲ

grupės. šaudymas trukęs 2-3 valandas . Vokiečiai atvažiuodavę pasižiūrėti

apdarais.

-

lSS

Kitą, 1964 m. rugsėjo 20 d. ketur ių liudytojų (BerelisFurmanas
, Tėvija Ra-

binovičius, Chackelis Zakas ir KalmanasZakas)pasirašytą, liudijimą (59] mum s

parodė Kelmės krašto muziejaus direktoriaus pavaduotojas Rimantas Serva: Be to, Šaukėnuose sušaudymovietojerandasi labai daug komjaunuolių
ir komunistų ir kitų žydų tautybės piliečių iš Kelmės, Kražių, Tauragės, Šiaulių,
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Nužudytųjų skaičius. Tiek Buchaveckui, tiek mum s kyla didelių neaiškumų dėl Kelmėje nužudytų žydų. MtL [86, 401] teigia, kad nužudyti 483

vyrai, mot erys ir vaikai, tačiau Buchaveckas [12, 345) mano, kad ši statistika
yra labai netiksli. Ji pagrįsta XXa. septintoj o dešimtmečio LKPKelmės rajono
komiteto trečiojo sekretoriaus, vadovavusio neseniaiįsteigtam Kraštotyros
draugijos rajono skyriui, atmestinai surinkta medžiaga. Ji pateikiama kaip
V. Pikturnos informacija (daugiau informacijos apie tai nėra).
Į MtL [86- 401] žudynių laika s ir nužudytųjų ska ičius tikriausiai pateko iš
1965 m. rugsėjo 27 d. komi sijos akto Nr. 5 [56]: [. ..] nustatėme, kad 1941 m.

liepos mėn. 26 d. čia buvo

hitlerininkų

ir

buržuazinių nacionalistų

sušaudyti

Kelmės miesto, apylinkių ir 5aukėnų apylinkių žydų tautybės piliečiai [ ...) Viso

skaitant suaugusius, senius ir mažus 483žmonės [ ... ) 483žuvusiųjų pavardės
nustatytos ir jų sąrašas pridedamas. Pirma, byloje sąrašo nėra. Antra , galėjo
būti surašyti visi Kelmės ir Šaukėnų gyventojai žydai, tačiau nebūtinai jie
turėjo būti

sušaudy ti čia. Juo labiau kad Buchaveckas [ 11, 18],gana išsamiai

išnagrinėjęs Kelmės valsčių žydų žudynes, nenurodo, kad da lis Kelmės žy-

dų būtų iš Kelmės išvežt i i Ša ukėnus. Šaukėnų miestelio žydai sušaudyti

Dabartinės Kelmės rajono ribos su holokausto paminklais

Kuršėnų, Luokės, Varnių, Raseinių ir daug kitų miestų ir miestelių. Apie tai mes
geraiatsimenam, kada buvomevisi suimti ir kalbėjomės tarp savęs šaukėniš
kiai. Dėl to susidarė apie400žmonių sušaudytų.
Ką mesprirašėme apie visussušaudytus, ką galėjome, tą padarėmė iš ką
mesžinome!!!(Tekstasnetaisytas.-Aut.)

Yra du prieštaringi teigi niai: vienas grįstas dokumentais, kitas - įrašas
paminkle, kad Šaukėnuose bu vo šaudomi ne tik Šaukėnų žydai, bet ir
atvežtieji iš Kelmės.
Buchaveckasstraipsnyje „Kelmės ir Vaiguvos žydų bendruomenės ir jų
žūtis 1941m." [12,351-356] rašo, kad Kelmėje sušaudyti Kelmės ir Vaiguvos

žydai. Mūsų surinkta medžiaga rodo, kad Šaukėnuose sušaudyti tik Šau-

kėnų žydai. Buchaveckas ši prieštaravimą bandė nu sakyti vienu sakiniu:
Kitavertus,žvyrduobėje prie Kelmės dvarvietės, be Vaiguvosžydų, galėjo būti
nužudytair jų tautiečių iš kitų valsčių, tačiau nurodė tik Liolių gyvenvietės
žydus, bet nei žodžiu neužsiminė apie Šaukėnų žy du s.
Turint tik tokius liudytojų parodymus, mūsų manymu, šiuo metu įra
šas apie masiškai nužudytus kelmiškius šioje vietoje neatitink a tiesos
(žr. Šiaulių apskritis,Šaukėnai). Šaukėnuose nužudyta tik apie 400 miestelio

žydų. Taigi būtina pataisyti ne tik Valstybinio Vilniaus Gaono žyd ų muziejaus pateiktą žudynių vietų sąrašą [87], bet ir paminklo užrašą.

vienoje vietoje - 1941 m. antr aji pusmetį miške, ties 6-uoju Šaukėnų-Šiau
lių plento kilometru , sušaudyta apie 400 žydų. Levinsono Skausmoknygoje
[73, 32] pateiktos dvi v ieto s: Šaukėnų miškas ir tagarės miesto parkas.
Buchaveckas [11, 18] pateikė gyvo likusio Kelmės žydo mokytojo
M. Šapiros liudijimą, kad liepos 29 d. Kelmėje nužudyta apie 1200,o per
antrąsias masines žudynes - apie 600 žydų. Ir 1947 m. birželio 16 d. Šapiros
liudijimą, kuris įsegtas į LYAbylą. Kyla klausimas, ar tik vienas Šapiros liud ijimas gali pakeisti ant paminklo užrašytą skaičių?
MtL Genovaitė Erslavaitė [85, 133) rašo, kad 1941 m. liepo s 26 d. (Buchaveckas [12, 351] - 1941 m. liepos 29 d.) Kel mėje nužudy ti 483 vyrai, moterys
ir vaikai. Tą pati ska ičių pateikia ir Vaclovas Rimkus knygoje Kelmės kraštas
[53, 161], nor s Kario Jagerio ataskaito je apie nužudytus Kelmės žydus įrašo
nėra, liudytoja s Andriuška teigė, kad 1941m. rugpjūti Kelmės žvyrduobėse
sušaudy ta apie 500 žydų.
Buchaveckas [ 12,351] nusprendė, kad Kelmės Pušyno žudynių vieta tapo
abiejų valsčių (Kelmės ir Vaiguvos) 1250-1300žydų kapu , tačiau Vaiguvos žydų sušaud yta 85-90 (visi gyvenusieji tuo metu Vaiguvoje)ir 1200Kelmės žydų.
Jeigu tikėtume, kad Kelmėje 1939- 1940 m. gyveno apie 1350žydų, valsč iuje - kiek daugiau nei 1400, tai 483 nužudyti žydai Kelmėje (taip užrašyta
ant paminklo) iš tikrųjLĮ neat spindi tikrovės. 1941 m. liepos 29 d., remiantis
liudytojo šapiros info rmacija, Kelmėje per vieną dieną sušaudyta 1200 žydų; šaudę esesininka i su dviem vokiečių karininkais ir 10 besimokančių
šaudyt i žmo nes baltaraiščių. O štai 70-čiai Vaiguvos žydų sušaudy t i buvę
atr inkti net 25 baltaraiščiai ir panaudoti du kulkosvaid žiai. šaudymas tru kęs iki vėlaus vakaro. Tiesa, šap ira teigė, kad iš Vaiguvos sušaudyta 600
žydų, o juk šiame miestelyje jų gyveno tik apie 1oo [12, 336- 3371,tačiau,

188

Aleksandras
VITKUS.Cha,masBARG
MANAS H O L O K A U S T A S 2 E M A l T l JOJ E

189

kaip aprašo Buchaveckas [12, 346 ) pagal liudytojų parodymus· J'

. .. .
.
.
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· ,e nukreip ·
va1guv1sk1us
[atvykusius] kehuku arc,au susaudymo vietos prie žv rd
.e
Čia j au buvo prasidėjusi antroji masinė Kelmės žydų egzekucija. a:Vo uobes._
šūviai. Vadinasi, šioje vieto j e, prieš sušaudan t iš Vaiguvos atvežtus rdet ,
dar buvo šaudomi likusieji

Kelmės žydai

iš geto .
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1941 m. liepo s 29 d. Kelmėje įvyko pirmosios masinės žydų žudynės; 483
žydai sušaudyti Pušyne , maždaug už 2 kilometrų į šiaurę nuo miesto.
1941 m . rugpjūčio 22 d. surengta ant roji Kelmės žydų masinė egzekucij a: Vaiguvo s (Šiaulių apskriti es valsčius) žydai (apie 70 asmenų), tebegyvenę
savo namuose , suimti ir atvežti i žudynių vietą.

Palyginti nemažai Kelmės žydų, išvengusių 1941 m . žudynių, sulaukė

cių okupacijos pabaigos. Buchaveckas rašo, kad iki 1940 m. nema žai Kel~ažydq išvyko gyvent i į kitas šalis [12, 335]. Kiti išsigelbėjo sovietq ištremti : s
pasitraukę kartu su Raudonąja arm ija, treti - slapsty damiesi pas ūkininkus.r
Mažai žinoma apie Kelmės žydų, patekusi ų i Žagarę, kur buvo sutelkti
per masines žudynes likę gyvi kelių Šiaulių apskrities valsčių žydai, žuvi-

mo aplinkybes. Neaišku, kiek Žagarėje 194 1 m . spalio 2 d. nužudy ta kelmiškių [12, 345] . Nors žinoma , kad 1941 m. nacia i išžudė seną Kelmės žydų
bendruomenę [67, 528], tačiau reikia pripažinti, kad dar trūksta išsamios
informacijos apie Kelmės žydų žudy nes.
Būtina atkreipt i dėmesį i vien ą Ke lmės žyd ų žudynių aplinkybę. Kelmė
j e antrosios žydų žudynės vy ko 1941 m. rug pjūčio 22 d., t. y. tuo metu, kai
buvo ja u išžudyt os kaimyninės Nema kščių ir
Viduklės žydų bendruomenės. Nužudytų žydų
skaičius turėjo patekti į Jagerio ataskaitos eilutę

apie Raseinių apskriti (194 1 m. rugpjūčio 18-22 d.)
[76, 286].

Paminklas . Kelmėje iš Vlado Putvinskio gatvės
reikėtų sukti i Salomėjos Nėries gatvę, paskui- į
Serbentų gatvę. Pervažiavus Dvaro gatvę sukti
į kairę mišk elio link , kur, pavažiavus 800 metrų,
kairėje pusėje matyti paminklas - žydų žudynių
vie ta ir kapas.
Tai vieninte lis paminklas Kelmės apylinkės_e
gyve nusiems ir Kelmėje žuvusiems žydams. u_z-

Čia 7941m. liepos 26d. nao~tiniai budeliai ir jų talkininkai nužudė 483Ke/me1e
rašas ant paminklo:

irjos apylinkėse gyvenusius žydus.

.

345
Tiesa, m es, kaip ir kiti autor iai [12, 344- •
'k · ą mas1·
paminklassu užrašais hebrajų
55, 161; 73, 28; 86 , 401], nurodome t1 vien .
ir liecuvių kalbomis
nių žudynių vietą, kurioje buvo įvykdytos dvi eg·
zekucijos, tačiau holokausto Lietuvoje tyrėjui iš Vokieti jos Pauliui Gerha_r·
Sufoudytų Kelmės žydų

Kelmės gydytojas Mej eris Ceiki nski s pasakojęs, kad ~~ime~
apylinkėse esančios aštuonios vietos mi škuose, kur buvę žudomi zydal,
dui Aringui [41

tačiau jokio

bent kiek patikimo informacij os šaltini o api e tai neturime .

Kražių valsčius
Vargu ar rasim e Lietuvo j e bent kiek išprususį žmogų, negirdėjusį Kražių.
Juk vidu ramž iais mūsų krašte mokyklų buvo visai nedaug, o Kražių kolegija garsėjo toli už Liet uvos ribų. XIX a. pabaigoje (1893) Kražiai išgarsėjo
pasipri ešin imu caro vald i ninkų savivalei (Kražių skerdynės).
Kaip ir kituo se Lietuvos miesteliuose, Kražiuose (žyd. Krož)gyveno gausi

žydų bendruomenė. Pasak Algimanto Miškinio [91,2 58], 1940 m. Kražiuose gyve no apie 2000 gyventojų, tačiau kiek iš jų buvo žydų - nežinoma.
1941 m. Kražių žydai turėjo dv i sinagogas, dvej us maldos namus ir kitokių

ta uti nių organizacijų [13, 37]. Tarpukariu čia buvo lietuvių ir žydų pradžios
mokyk los, muziejus , kelios bibliotekos , knygy nas, paštas, liaudies universitetas, valsčiaus savivaldybė, sveikato s ir vete rinarijos punktai, vaistinė,
pol icijos nuo vada, girininkija , gaisrinė, pieninė ir kt. [67, 520; 141].
Tik prasidėjus karui, tačiau dar vokiečiams neužėmus Kražių, 1941 m.
birže lio 25 d ., karybos dalykus išmanantys buvę šauliai nugink lavo keliolika raudonarmiečių; nukirpę telefono laidus sutrikdė kariškių, sovietų
pareigūnų ir aktyvistų ryšius [91, 258]. Po kelių dienų, t. y. 194 1 m. ~irže_lio

27-28 d., Kražių sukilėliai buvo sujungt i į vieną TDAbūrį, ku_rį sud~_re k~hos
grupės: Galinių, Karklėnų, Pakražančio, Pašilės ir centr inis Kraz,ų burys
[13, 38].
Antrojo pasaulinio karo metais, kaip rašo Stanislovas Buchaveckas
.
.
•.
l •.
• d b nd ruomene·s žūtis 1941 m:' [14, 261],
stra1psnyJe „Kraz1ų va sc1aus zy ų e
.
.
• . • •
• • v k' č' kariuomene, pasiekus
Kražiai nukentėjo labiau ne, k1t1mieste11a1. o 1e ,ų
.
Kražius,
artil erij a
apšaudyt i ir
~pde~e
.. • dų namai buvę miestelio
net parapijo s bažnyčia, tačiau ypač nu kenteJOzy
•
..
T č'
dar labiau žydai nukenteJO
centre , sudegė abi sinagogos [91, 260]. ,a ,au

sovietų

pradėjo miestelį

padegė.

miestelį užėmus vokiečiams.

k' č. au
•. . .
•. k 1· k rtus buvo atvykę vo ,e ,ų s 1941 m. lie pos pradz10JeĮ Kraz1us e 1s a
. .
.
k l' . kareiviais atvykęs vok1eč1ų
gurno policijos ir SD pareigū nai. Kartą su e ,a,s
...•
d . ruoti
. š' . kui p Jurev1č1u1 zy us ,zo '
karininkas įsakė policijo s nuova d os vir inin
·
. .
št
• k todėl tą pačią dieną prane a
[13, 40]. Policij os pajėgų tam buvo mazo a,
.
. n atv kti bent su
TDA
štabui ir
vadams rytoia us_d~e
.
žykeliais gink luot ais vyrais, o Kražių miestelio ir aplin inių vie

būrio

įsakyta grupių

dam s susirin kti turg aus aikštėje [13, 41].

_ą

ynsėdžių
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Kražrų

1alst1us

Iš suėjusių žydų pareikalautaatiduoti pin igus, auksinius daiktu
.
gus drabužius ir kita. Apiplėšti žydai (maždaug350) buvo užda / vertin.d 1·
k t ·· ·
-· ·
ry 1 ( 14,267·:
9 1,260 1d1 e iame nenu en e1usIamemunnIame pastate (9 1,
2601
nuvaryti į kitą Kražantės pusę, kur stovėjo Šiukštos (Kražių) dvaro 'd~a~~u
_i
2I
(beveikuž kilometro nuo turgausaikštės) - tai ir buvo Kražių getas V / ~e
patikėtinio funkcijasatliko Vytautas Sakalauskas [13, 40 ; 14, 26 ; 1 ; iecių
.
,,b - . d J
.•.
. k
. tvykęs
,,partizanų uno va as urev1oussunn o visą būrį ir paskelbė vokieči
_
džiospotvarkį apie visų žydų tautybės piliečių, gyvenančių Kražių miesų va/
· ·
•
n t·
.,, kd d .
telYJe,
mas1n1
arestą. ,,rar 1zana1
, vy y am1tą potvarkį, ėmė areštuotižydusir

tri~- ket~~ia~
vala~dasvisiKra~ių miesteliožydai buvo suimti ir uždaryt; dicJ
:~
le1edarzmeJe.
Išvisobuvo arestuotaapie 250 žmonių [116).
1990 m. iš Izraelioį tėvų žemę atvyko nuo mirties išsigelbėjęs Josefas
Ben Jakovas(prieš karą - Jankelevičius); Nijolės Petrošiūtės straipsnio Sušaudytavaikystė" (103) pagrindinis herojus nepamiršo nei vieno, padėJ-~ ·
.
.•
M
JamIsgyventituos sunkius laikus, prisiminė ir tuos, kurie geidė jo mirties.
BenJakovasgerai prisi minė ir Kražių getą: Mesbuvome suvarytiį aną daržinę. Tenbuvopono 5iukštos kiaulės. O ant to tvarto - šviežiaisuvežtasšienas.
Jame~šapsikasiau,kai varė šaudyti. Tai patvirtino ir išsigelbėjusi kražietė,
buvus, geto kalinė Marytė Gerčienė (63). Alfonsas Eidintas (22, 259) rašo
kad visi miestelio ir apylinkės žydai (apie250) buvo suvaryti į daržinę. Ho'.
lokausto tyrinėtojas iš Vokietijos Paulius Gerhardas Aringas (4), apsilankęs
~~lmė!e 1998 m., matė, kad Kražiuose, už 20 kilometrų nuo Kelmės, stovi
Islikus1medinė pašiūrė. Joje buvo laikomi žydai, kol išvarydavo ir sušaudydavo. Tik vienai moteriai - Marytei Gerčienei - pasisekė išsigel bėti.
Kadabuvo įsteigtas mažasis Kražių getas, tiksliai nežinoma (13,40), tači~u M~L(85, 65) rašoma,kad tai įvyko 1941 m. pirmosiomis liepos dienomis, ka, buvo areštuoti Kražių miestelio žydai - iš viso 250 žmonių. Tačiau
Kr_ažių gyventojų ir katalikų kun igų dėka gydytojui žydui O. Šmitui (Šmidtu,) _(14, 268I buvo gautas leidimas gyventi ne gete, o savo namuose,kad
galetų gydyti miestelio ir valsčiaus žmones, nes kito gydytojo miestelyje
nebuvo [13,41 J.

Kražių getas su visaisjo kaliniais veikė daugiau nei dvi savaites(14, 26?;
~5• 161-164 1-Kaip rašoma knygoje Kražių kraštas, daržinėje laikomiems
zmonemsd_uodavovalgyti tik kartą per dieną virtų bulvių, po puodelį pieno 1_~truputi duonos (114, 162). Likus kelioms dienoms iki pirmosios egzekuciJos
, naciai įsakė į getą pristatyti dar kelias žydų šeimas, kurios tebegyveno savo namuose Karklėnų bažnytkaimyje ir viensėdyje netoli jo (13, 42;
14,267). Keli kražiškiai atsidūrė ir Šiaulių žydų gete (13, 4 2).

Žudy~ės Kuprės miške. Pirmoji egzekucija, kaip rodo archyviniai doku-

mentai, vyko liepos pabaigoje ar pačioje rugpjūčio pradžioje Kuprės mišk~ [l 4, 2681· Paminklinime akmenyje įrašyta, kad tai įvyko 1941 m. liepos26
dieną. Su tuo reikia sutikti.

SIOJE VIETO
JE 19410726
NACIONALI
STAI IR JU
TALKININKAI NUZUDE
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PaminklasKuprės mgke, žydų žudynių vietoje,2011m.

Tuo metu Kražių policijos nuovadai vadovavoAleksasMatusevičius. žudynių išvakarėse, ja u pavakary, į Kražius dviem automobiliais atvyko vokiečių karininkai su kareiviais. Jurevičius gavo įsakymą iškviestiTDAbūrio
grupių vadus.

Kitą dieną vokieči ų kariškiai ginkluotus lietuvius suskirstė į kelias grupes: vieni turėjo saugoti getą, kiti - įlaipinti žydus į sunkvežimius,treti važiuoti su pasmerktaisiaisį žudynių vietą, ketvirti - laukti savoeilės lydėti
žydus kitu reisu. Žydai buvo vežami į žudynių vietą dviem sunkvežimiais:
vokiečių su kėbulu ir Sakalausko vairuojamu sunkvežimiu. Taigi Kražių žydai į žudynių vietą buvo vežamisunkvežimiais (kitaip negu Kaunoapskrityje
).
Beto, apie Kražių žydų žudynes nieko nerašomair garsiojoje KarioJagerio

ataskaitoje.
Kaip rašo Eidintas (22 , 259), gete buvo paskelbta, kad žydai vyrai vežami
į Žagarę, tačiau pakeliui sušaudyti. Pirmoji žydų grupė (18 vyrų) buvo išvežta Sakalauskosunkvežimiu į Kuprės mišką, jiems liepta kasti gilią pailgą
duobę. Po trijų valandų prie iškastos duobės jie sušaudyti.Kiti atvežtieji
buvo šaudomi po penkis prie duobės krašto.Vokiečiai liepė ir įsakinėjo
šaudyti lietuviams, o tuos, kurie atsisakė, ketino sušaudytikartu su žydais,
bet pasitenkino tik primušę. Po trijų valandų egzekucijossugedo Sakalausko sunkvežimis, todėl tempai sulėtėjo, be to, pasmerktieji pamatė,
kad keli geto kalinius lydinty s sargybiniaivilki išvežtųjų švarkus.Gete kilo
panika. Įsodinti į sunkvežimį žydusjau reikėjo jėgos [13, 42-43 ).
Tuo pačiu metu į sunkvežimį buvo įsodinti 12 sovietų pareigū~ų bei ak~yvistų, laikytų Kražių daboklėje, kurią vietos žmonės vadino kale11mu.Vo_
k,ečiai planavojuos sušaudyti kartu su žydais. Priesunkvežimio atėjo k~n~g~~
VladasTomaševičius ir, jam pasikalbėjus su vokiečių karininku,_sov1~tin~al
aktyvistai buvo išsodinti ir sugrąžinti į daboklę (kalėjimą). Kitą dieną isvežti
į Raseinių kalėjimą, iš ten beveikvisi buvo paleistiir grįžo namo [l 3, 43-44 ).
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Josifo Levinsono Skausmo knygoje [73, 103] 1997 m . skelbto ·e
koje matyti ant paminklo buvus ios trys paminklinės lento s J nu_otrau.

hebrajų, ji diš ir lietuvių kalbomis.

Dabar

likęs tik

lietuviškas už:~š uz~~~a'.s

vietoje 1941.07.26 nacionalistai ir jų talkinink ai nužudė 3l0žydų Ši as: ~Je
·· k
•k
. .
..
· s uzrasas
mums neatro d o log1s as, nes t1 nac1a1tureJo žudynių talk ininku
0
nacionalistai.
s, ne
1

Vaikų sušaudymas prie Medžiokaln io. Antrąji Kražių žyd

1,2KM
liOlllkAU
SIOAU
MUKm l
• • . IIJtCC,IU
S! t,USSGRA
VES

žud _

nių etapą l~bai tik sliai įvar_dijo _Bu~have~kas - ,.Žydų vaikų išžu~yma~"
[14, 270]. Rasoma, kad po pirm oJo zudyn1ų etapo gete liko apie 80 žmonių, tačiau nenurodytas jų amž ius. 194 1 m . rugpjūčio pabaigoje dau-

guma gete likusių žmonių buvo nužudyti šalia Medžiokalnio (bet ne
Medžiokalnyje,kaip šiandien kai kur nurodoma!), vos už 0,5 kilometro nuo
dvaro daržinės.

Di oneriostulpas, rodantis
atstumą iki Kraiių iydų
iudynių vietos

Lavonams sumesti panaudoti raudonarmiečių iškasti apkasai. Nužudy-

tųjų palaikams užkasti buvo atvesti sovietų aktyvistai. Kartu su žydų vai-

Utra!as hebrajų ir lietuvių kalbomisant paminklotydų tudyn,ų vietoje,
Medžiakalnio papėdėje, 2011m.

kais prie Medžiokaln io sušaudyta ir gydytojo Šmito šeima.
LYAyra išlikęs l 965 m. birželio 7 d . aktas Nr. 3, (23 ) [57], kuriame nurodoma, jo g atvykusi komisja nustatė, kad 1942 m . (turėtų būti 1941 m.) rugsėji

Nužudytųjų skaičius. Skirtinguose

šalt iniuose Kražiuose nužudytųjų

skaičius įva iruoja. Antai interneto straipsnyje Kraziai: Kovno (64] rašoma,

Kražių apylinkėje Medžiokalnio kaime hitlerininkų ir buržuzinių nacionalistų sušaudyti gyvenę Kražių miestelyje ir apylinkėje bei Karklėnų apylinkėje
žydų tautybės piliečiai: Smitas su žmona ir jo sūnus Benukas, Srolienė su
vyru, dukra ir sūnus, Mauškienė su kūdikiu, rabinas su sūnumi ir t. t., viso

kad per holokaustą nužudyt i 462 žydai, MtL [86, 401], kad Kuprės miške
nužudyta ap ie 300, Medžiokalnyje - apie 70 vyrų, moterų ir vaikų, o ant
holokausto vietose esančių paminklų užrašyta, kad 1941 m. liepą Kuprės
miške nužudyta 370 Kražių žydų, Medžiokalnyje - 71 Kražiuose ir jų apylin-

apie 70 žmonių.

kėse gyvenęs žydas.

Sušaudymo faktą patvirtino vietos gyventoja Achromavičienė Bronė,
mačiusi varomus sušaudyti žmones, kurie buvo pravaryti keliu pora metrų

Buchavecko tyrimai (14, 273] pateikia tik slius duomenis apie Kražiuose
žuvusius žydu s. Jo surinkta dokumentinė medžiaga byloja, kad 1944 m.

nuo jos. Matė, kaip buvo nuvaryti prie duobės, girdėjo šaudymą, triukšmą
to kaip užkasę dainavo. Gyventoja Veronika Kumpikevičienė, mačiu

lapkričio 21 d., at likus nusikaltimo vietų dalinę ekshumaciją, apytikria i nustatyta 370 aukų (Kuprės miške - 300 suaugusiųjų ir jaunuolių, Medžiokalny
je -

st varant grupėmis - 2 grupes ir Smitus, kuriuo s varė priverstas Pilitauskas,

70 vaikų ir keli suaugusieji). Remdama sis Kražių TDA būrio dalyvių tardymo

Sap,ratte ~ pabėgo ir pasislėpė pas

350 aukų. Pa našūs skaičiai ir Kelmės krašte [55].
LYAsaugomas 1965 m . biržel io 7 d. aktas Nr. 5 (57], kuriame rašo'.11a,
k~d

1
~ po

gi~dėjo šaudant ; buvo girdėti šaudomojo Smito kalba. Gyventojas Jasula,t,~ A_n~anas, Mykolo, girdėjo šaudant , matė varant grupėmis ir viena -

tą patį pilietį ant

ną p,I. Kaoucevičius Pranas parvarė į valsčių.

aukšto.

protokolais Buchaveckas teigia, kad per ab i masines žudynes buvo apie

Sekančią die-

Kuprės m iške 1942 m. (turėtų būti 1941 m.) liepą sušaudyta per 300 zmonių.
Tai patvirt ino 1964 m. rugsėjo 18 d. atlikta ekshumacija, vadovaujama LTSR

~~t~ išvardyti asmenys, kurie organizavo ir vykdė žu dynes: broliai
Vatčtat, Veido, Kaminskas, Maz iliauskas Valiuška Kvietkauskas, Jakutis,

Gerčas ir kt.

'

kraštotyros d raugijo s (57].
.
.
20
Po l 94 l m. žudynių iš Kražių valsčiaus žydų bendruomenės hko apie

'

Akto P_a~ai~oje rašoma, kad sušaudyta apie 70 žmonių, pagrinde vaik~i.
Jau m1n_et0Je Levinsono Skausmo knygoje [73, l 03] l 997 m. skelbtoje

asmenų: jie slapstėsi Lietuvoje arba buvo pasitraukę i SSRSgilumą.
.
•
• k'I etrų 1
· ryt us nuo Kražių
Paminkla1.
Kuprės mi škas yra mazdaug uz 7 1om
•
500
mieste lio . Vykstan t keliu Kelmė-Paprūdžiai ir pasukus Kražių lin~, uz
•
. t lpas rodo 1 2 kilometro .
metrų dešinėje yra keliasi mišką, kur Dzaneno s u
'
.
•.
. • erio stulpas, rodanti s
Pavaz1avus
kairėn tuo pačiu keliu yra antraSIS0 zan
33
•. .
rodantis 300 metrų atsa metrų atstumą, o da r toliau - trec1as1s
stu 1pas,

n~o:ra_ukoJe ~atyti ant pamink lo buvusios trys paminklinės lentos s~
~zras~is hebraJų, jidiš ir lietuvių kalbomis . Dabar likusios dvi - hebraJŲ ~r
lietuvių kalba, tačiau jos netapačios. Lietuvių kalba parašyta : Sioje vietoje
194_1.08.02 nacistai ir jų talkininkai nužudė 71 Kražių žydą. Hebrajų kal~a ~
nuzudyta 71 Kražių žydas, t. y. šeši suaugusieji (vyrai ir moterys) bei 65 vaikai.

t

,,_
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tumą, ir pagaliau matyti lentelė su užra šu: tydų žudynių vieta. Už 100 met-
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apie jokia s žydų žud ynes neužsimena . MLTE[97], TLE[98] jau nur odo , kad

rų miško tankmėje yra ieškomasis paminklas.

hitl erinin kai ir vietiniai buržuaziniai nacionalistai nu žudė 543 Nemak š-

Už Kražių, Medžiokalnio papėdėje, yra Džanerio stulpa s, rodantis 340
metrų atstumą. Reikėtų sukti kairėn keliu ku ik i žydų vaikų žudynių vietos

čių gyve nt ojus . Nemakšči ų mi estelio žydų bendruomenės istoriją, jo s

santykius su lietuviais bei jų likimą aprašė Antanas Girčys [29, 162-172],

ir paminklo.

ta čia u išsamiausiai visa tai susistemino , panaudojęs archyvus, Stan islo -

Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muzi ejaus Kultūros paveldo registrui pa-

va s Buchaveckas str aipsnyj e „ Nemakščių valsčiaus žydų žūtis 194 1 m."

teiktais duomenimis [87], paminkla s yra: Kražių sen.,Pamedžiokalniok.Kaimo

[15, 304 - 330].

š dalis, 0,73kmį š.r. nuo Kražių-Linkaučh/ kelio, 0,4km į šr nuo Kražantės upės.

M2L[86,401 J, Josifo Levin sono Skausmoknygoje [73, 30] nurodyt a tik viena žydų žudynių vieta - už 1,5 kil ome tro nuo mietelio nu žudyti 543 asme nys, nor s iš tikrųjų Nemakščių žydai nužudyti dviejose vietose: Nemak š-

***

čiuose ir pri e Viduklės geležinkelio stoti es.

1941 m. naciai nužudė beveik visus senos Kražių žydų bendruomenės na-

1941 m. žydai vyrai buv o išvežti į Viduklės geležinkelio sto tį darbams,

rius, taip pat iš Karklėnų atvežtus žydu s.

o moterys suvaryto s į getą prie buvusios skerdy klo s [29, 171], todėl ir Ne-

Kalbant apie Kražių žydų žūtį, Kultūros paveldui būtina suderinti ar-

makščių žydų bendruomenės sušaudymo vietų turėtų būti dv i, nes naciai ,

chyviniu s duomenis ir paminklų užra šus: Kuprės miške žuvo 300 suau-

kaip minėta , pirmiau sia sušaud ydavo vyrus, o po kiek laiko dažniausiai kitoje vietoje ir moteris su vaikais.

gusiųjų

ir jaunuolių, o šalia Medžioka lnio (ne Medžiokalnyj e) - šeši suaugę

Rem dama sis turima medžiaga, Buchaveckas teigia , kad Ra seini ų ap -

žydai ir 65 vaikai.

Nemakščių valsčius

skritie s pakra štys su Nemakščiais ir Vidukle (gal ir su Kražiais) buvo laik inai „ per leistas " Tilžė s operatyvininkam s [ 15, 314] . Nemakšč ių valsčia us ir
miestelio burmistru buvo paskirtas nac ių pati kėtinis V. Mi seviči u s, kur is,

Nemakščių vi etovė, kurioje vėliau įsikūrė miestelis , buvo prie svarbios

įsakymus ne tik Nemakščių va lsč iaus miestelių gyve ntojam s, bet ir di s-

kryžkelės - 2emaičių plento ir nlžės-Rygos kelio bei nižę ir Šiaulius (Rygą)

kriminuojančius žydus .

remdama sis Vokietijos gy ven imo ir žydų diskriminavimo

jungiančio geležinkelio sankirto s. Miestelyj e prekybininkai

kūrė smukles

1941 m. birželio 30 d. Misevi č iu s išleido įsa kymą Nr. l , kuriam e paskyrė

su nakvynės namais. lydai pasistatė maldos namus, mokyklą, turėjo ben·
druomenę - kahalą, dvi skerdyklas, lentpjūvę, iš kurios vėliau miesteliui

save eiti valsčiaus ir mie stelio burmi stro pareigas. Be to , trys šio įsakymo
punktai skirti išimtinai žydams diskriminuot i (15, 315-3 16]. 1941 m. liepos
5 d. burmistro įsa kym e Nr. 4 vyravo žydų klausimai: visi žyda i, gyvenan -

ėmė tiekti elektrą, kelias dide snes parduotuves , apie dešimtį mažų baka·

lėjos krautuvėlių. Mažiau pasiturinty s vertėsi smulkiai s darbais : dengė sto·
gus, važinėjo po kaimus supirkdami odas, kailius, šerius, arklių uodegų ašu·
tus, karčius ir kita. Nemakščių žydai garsėjo arklių prekyba urmu [15,307].
1937 m. duomenimis, iš 976 Nemakščių gyventojų 682 buvo žydai

tys ūkiuose, turi per sik raustyti gyventi i miestelį; žydai kasdi en turi atvykti į va l sčių, kad gautų ta i dienai darbą; pastebėti besišlaistantys žydai
turi būti suimti ir kita . [15, 317], 1941 m. liepos 12 d. burmistro įsa kymas
Nr. 5 taip pat skirtas žydam s. Jame nurodoma nešioti prie kairės krūtinės
pusės prisegtas Dovydo žvaigždes, draudžiama vaikščioti šaligatviais ir
kt. [15,317].
N e m a k šči u ose po 1941 m. liepos 12 d . pradėta steigti žyd ų getą.
1941 m. vasarą šiaur vakarin iam e miestel io pakraštyje esanti te rito rija
buvo aptverta spygliuota vie la. Geto teritorijoje buvo pa statų, žydam s

[l 5, 306]. 1940 m. rugpjūčio pabaigoje bei gruodį Nemakščių valsčiaus savivaldybė, net neskaičiavusi gyventojų, Raseinių apskrities valdybai [15, 306]
vėl nurodė 650 žydų.

1941 m. birželio 22 d. vokiečių parašutininkai užėmė Viduklės geležinke-

lio stotį (maždauguž 5 kilometrų nuo Nemakščių) (15, 309]. Į miestelį vokiečių
daliniai įžengė 1941 m. birželio 23 d. [l 5,308], o į daugelį valsčiaus vietovių
motorizuotieji daliniai įsiveržė per dvi pirmąsias karo dienas [15, 308]. Bir·

prik lausiu si skerdyk la. Čia 194 1 m. vasarą spietėsi sugrūstos mot erys su
vaikais ir keli senyvi vyrai [15, 3 18]. Getą saugojo vokie čiai ir lietuviai, to d ėl Nemakšč ių žydės su vaikais buv o izoliuotos nuo mie stelio gyventojų.
N ėra tik sliai žinoma, ar vyrai buvo uždaryti kartu su moterimi s ir vaikais

želio 26 ar 27 d. tvarkai palaikyti susitelku sius Nemakščių vyru s vokiečiai
surinko ir išvežė į Skaudvilę (Tauragės apskritis). čia vokiečių karo komen·
dantas juos instruktavo ir išdavė šautuvu s [15, 3 11].

(15,3 18]. Kai kurie žyda i vyrai buvo laikomi oro uosto teritorijoje , o kiek

Kaip rašo Bronius Kviklys knygoje Mūsų Lietuva [67, 5101, per Antrąjį
pasaulinį karą vokiečiai sudegino beveik visą Nemakščių miestelį, tačiau

;a

prakt ika, leido

vė lia u uždaryti Viduklės geležinkel io stotyj e įrengtame trumpal aikiame

gete (15, 3 19].
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Buchavecko [15,319] surink ta medžiaga leido daryti prielaid k .
.
N
k" •.
l •.
• d b d
ą, ad l sto
ties getą ema sc,ų va SC/auszy ų en ruomenės vyrai turbūt b
·
kelti per kelis kartus, nes, kaip minėta, jie, kaip darbininkai b
uvo Per.
• •.
.
, uvo 1a1kom
·
,r Nemakmų oro uoste, kur ta ,p pat trumpą la iką galėjo veikti nedid . 1
getas (stovykla).
ehs
Pasakliudytojų [15,3 19], Nemakščių vyrai žydai buvo grupuo·a „
• . . V'd kl .
l • · k 1·
~ m,,rPer
ke l.1s kartus vezam,
Į , u es ge ezin e 10 stotį. Remdamas is kai k . .
k f
• k d
una,s
Š It . . . B h
a m,a,s, uc avec as 15, 319] raso, a , galimas daiktas · g l •· k .
.
. ..
. .
, 1 e ez,n el,o
sto~,e~
. ~yvenv,~~eJev~1kus1_?rų g~tą Nemakščių žy dai vyrai ar bent kai
kurie ,s JŲ buvo 1svaryt 1ankma u ne, jų tautiečiai iš Viduklės miest eI10.
P~sak B_uchave~ko [15, 323), Nemakščių žyd ai vyrai nužudyti Viduklės

gelezmkel,o stotyJe kartu su Viduklės žydais vyrais 1941 m. liepos pabai-

goje ar rugpjūčio pradžioje . 243 žydai (iš Nemakščių apie 163, vidukliškių apie
80) nuo

tai

Viduklės geležinkelio

būtų. •1,5 kilometro
k

sto tie s geto buv o nuva ryti

nuo miestelio, ir sušaudyti prie jau

G

pusę kilometro

paruoštų duobių,'

Raseinių kraštožydai [32, 171J rašo, kad vyrai dirbę geležmke!i~stoty!ejie pūslėtomis rankomisiškasė duobes,priekurių buvopatys
varom, saudyt,.Antanas Pocius [105,2 12) taip pat rašo: lydus vyrusšaudė
no~s 1rcys nygoje

fs_
unkvežimiuatvažiavę maždaug 20

žudikų.

- Buchaveckas,15, 319]

vokiečių

Emzackomanda[vokiečių kareiviai.- Aut.],lietuviai šaudant nedalyvavo.Jis
remiasi Prano Tum ino rankraščiu [130).
. '.iek Pocius [l 05, 212], tiek Girčys [29, 171J panašiai ap rašo žydų žudynes.

G,rcys [29, 171J:)audamijie [žydai. - Aut.]keistaielgėsi. Sušaudžiuskelis,prie
duo~ės buvoatvaromikitidu, kuriesutvarkydavoblogaisuvirtusiusirpatys

st
a s,stodavoprieduobės, laukdamiatvarant kitų. Tuos sušaudžius vėl buvo
a~va~omi
~tvarkytojai" ir vėl kartodavosi ta pati eiga. Nė vienasnemėgino
begt,,_ne vienasnešaukė, vienikitus tvarkė ir tyliai iškeliavoanapilin.Atrodė,
~advisopasauliopasmerkimasgiliaipaveikė jų sąmonę ir kad kitokiolikimo
~e~s_nerei~ia
.Tai patvirti no ir Pocius straip snyje Viduklės žydų bendruome·
e" Jos l,k,mas[105, 212]: Priejos [duobės. - Aut.Jatvarytus 8 vyrussušou·
dyda~o,0 _naujaiatvarytiejijuos sudėdavo eilėmis. Paskuijuos sušaudydavo
.
Žy~~,nesipriešino, nes buvo iškankinti,praradę bet kokią viltį. Du pabėgti
megmę vyraisugautiirsušaudyti.
Nemakščių ge t e l'ka1·
· -- t1·
Intos moterys apie savo vyrų ir vyresnių vaikų
.. .
zu

nez,noJo.

Nemakščių getas, ka,p
· · v ·d
•
1·k ·duo·
ir ' ukl es moterų ir vaikų getas, buv o ' v,
tas tą
•· d'
· 'k ·
.• • pac,ą ieną - l 941 m. rugpjūčio 22 d . rytą [15, 319], o moterys ,r va, a,
1szudyti prie Legot· ·k · (k .
.
.
tuo
.
IS es a1masl rytus nuo miestelio, dar vadintas I ais,
metu ta, buvo už k'I
1
•
ometro nuo Nemakščių Kauno link, kairėje pusėje) .
. Kaip vyko
detaliai
Buchaveckas remdamasis archy·
v,ne medžiaga ' stra,·psnyJe
· N
• •.
:
• • · 1941 rn.'
„ emaksc,ų valsčiaus zydų zutIs
[15, 319- 322]:

s·i · •

žudynės,

l. Nurodymai pasir

---.....--

aprašė

• ·
k
„
opietę.
uos1I egze ucijai gaut i 1941 m. rugpjūc10 2I P

RASf/N/Ų

APSKRITIS

Nemak!C1ų

valsC , us

2. Pirm iausia numatyta susidoroti su Nemakščių geto kali ni ais. Todėl
p rie Legotiškės kaimo duobės aukoms buvo kasomos naktį. Nemakščiuose daugiausia iš miestelio ir legotiškės kaimo buvo mob ilizuota

apie 20 duobkasių. Dvi duobės baigtos kasti jau prieš rytą. Duobės ilgis maždaug 15 metrų, plotis - 2,3 metro , gy lis - 2,5 metro. Vieną duobės
galą, per ku rį mirčiai pasmerkti žmonės turėjo būti suvaryt i į kapą, liepta

iškasti ne taip gil iai. Duobkasiai nebuvo paleisti namo , juos saugojo ginkluoti sargybin iai.
3. Nemakščiuose žudynes organizavo aukštesnio rango vokiečių pa reigūnas, atvažiavęs lengvuoju automobiliu.

4. žydes su vaikais į egzekucijos vietą vežė tuometine Legotiškės gatve

maždaug nuo 7 iki 12 valand os sunkvežim iu atviru kėbulu pa rt ijo mis po
ne mažiau kaip 60 žmonių, Tokių reisų buvo penki ar šeši (Buchaveckoskaičiavimais).

Vedamos šaudyt i moterys noriai lipo į sunkvežimį, nes buvo sakoma,
kad jas veža pas vyrus. Į antrąjį sunkvežimi jau reikėjo stumti jėga, nes vi sos girdėjo šaudymą ir moterų klyksmą [109, 171J.
5. Egzekucija vyko 3-4 valandas. Čia buvo sušaudyta 340 moterų ir vaikų
[109, 171].
6. Sušaudžius atvežtų žydų partiją, duobkasia i turėjo užpilti lavonus žemių

sluoksniu .

7. Duobėje sužeistus žydus daug iausia pribaiginėjo iš automatų keli vokiečiai (liudytojų vadinami gestapininkais) ir keli lietu viai, atvykę iš Raseinių.

Visuose pokariu publikuotuose leidin iuose [86,40 1; 97; 127) bei paminkle Nemakščių žydų žudynių vietoje yra neteisinga i užrašyta , kad
Legotiškėje nužudyta 543 žyda i, o vėliau, 1945 m. kovo 20 d. akte, net
568 valsčiaus gyventojai žydai. Buchaveckas [15, 322- 323) nurodo statis-

tikos netikslumus, kurie atsirado 1945 m . dėl sovietų Ypatingo sios valsty binės komisijos narių skubėjimo bei nepatikslintų duomenų, nors buvo

dar gyvų l iudytojų. Ši klaida buv o visur kartojama. Reikėtų remtis Girčio
[29, 171J paskelb tais duomenim is, kad Legotiškės kaime sušaudyta 340
moterų ir vaikų, ir sutikti, kaip siū lo Buchaveckas [15, 323], kad Nemakš-

čių žydų bendruomenės aukų statistiką papildžius nužudytaisiais iki
masinių žudynių ir po jų, preliminarūs žydų tauto s nuostol iai valsči uje -

560- 570 asmenų.

Paminklai. Po karo Nemakščių pušynėlyje buvo pastatytas akmuo su
užrašu: Amžinas atminimas fašizmoaukoms 1941V/1-X mėn. 1993 m., žydų
pageidavimu , šis užrašas nutrint as, iškalta šešiakampė žvaigždė ir išlygintas supilt as kapas [109, 172]. Ant naujai pastatyto paminklo užrašyta:

Čia buvo pralietas543 žydų - vaikų, moterų, vyrų - kraujas.Juos 1941 V/1-X
žiauriainužudė nacistaiirjų vietiniai talkininkai.Tebūnie šventas nekaltai
žuvusiųjt/ atminimas. Skaičius, apiman t is 243 sušaudytus Nemakščių ir
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HAS[INIŲ APSKRITIS

Ra1e,n1ų

m1Psta1

11 val1t1u1

gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų. Po kelių mėnesių buvo sunaikinti visi
Raseinių žydai: vyrai, moterys, vaikai- pusė miesto gyventojų - ta ip prasid e-

da 2004 m . išleista knyga Raseinių krašto žydai 1109, 5], skirta Raseini ų žydų
bendruomenės gyvenimui

bei sunaikinimu i.

Vienas kraupiausių 1941 m. dokumentų - saugumo po licijo s ir SD vado SS štandartenfiurerio

Kario Jagerio 1941 m. gruodžio 1 d. ataskaita

(76, 283- 294; 85, 133- 140]. Joje nurodyta , kad skrajojamasis būrys, vadovau jama s SS oberšturmfiur erio Joac himo Hamanno , kartu su lietuvių partiza nais surengė 114 akcijų, iš kurių net penkias Raseinių mieste bei apskrityj e:
Išviso

tudynių vietaNemaldčiuase;dešinėje- naujai pastatytas paminklas

Viduklės žydus vy rus (Viduklės geležinkelio stotyje) ir apie 300 Nemakščių

1. 1941m. liepos 29 d. Raseiniuosesušaudyti254 žydai,
t rys lietuviai komunistai

257

2. 1941 m. rugpjūčio 5 d. Raseiniuose- 213 žydų, 66 žydės

279

3. 1941 m. rugpjūčio 9--16d. Raseiniuose- 294žydės, keturi vaikai

298

4. 1941 m. rugpjūčio 18-22 d. Rase,nių apskrityJe- 466 žydai,
440 žydžių, 1020 vaikų
5. 1941 m. rugpjūčio 29-rugsėjo 6 d. valymasRaseiniuose16 žydų, 412 žydžių, 415 vaikų

1926

843

moterų, sušaudytų Legotiškės kaime, iškraipo istorinę tiesą, nes šioje

Išviso:

vietoje buvo sušaudyta tik ap ie 300 Nemakšči ų moterų ir vaikų. Pamin·
kie nurodytas skaičius atsirado dėl klaidingos

[86, 401], kad Nemakščiuose sušaudyti 543 asmenys, o Viduklėje - apie
200(šis skaičius nepagristasnei rimtais šaltini ais, nei liudytojų parodymais). Mes
esame linkę sutikti su Petrės Jurgulienės (150] pateiktu skaičiumi 110120. Tokiu atveju teks taisyti paminklo užrašą.
Po karo Nemakščių vyrų žudynių vieta užstatyta stoties sandėliais,
grūdų elevat oriu mi (29, 171], moterų ir vaikų sušaudymo vie toje išaugo
pušynėlis 1109, 171].

Raseinių miestas

3603

statistikos knygoje MtL

ir valsči us

Kaip rodo Jono Brigio skaičiavimai [8; 9; 139], tarpukariu , 1938 m., Rasei·
niuose gyveno 6217 žmonių, 1941 m. vasarą jų b uvo bent tūkstančiu ma·
žiau, nes liepos mėnesį įvestų privalomų mai sto kortelių išduota tik apie
5234.Tai, matyt , apyti kriai rodo tuometinį Rasein ių gyventojų skaičių. Kai
kurie auto riai [17] teigia , kad tarpukariu Raseiniuo se gyve no apie 2000žy·
dų, ir šis skaičius visą minimą laikotarpį buv o, galima sakyti , pastovus.
AntrojopasauliniokarometaisRaseiniainukentėjo labiausiai iš visų Lietu·
vosmiestų. Jaupirmosiomiskaro dienomisbuvo sugriauta arba sudegė daug

Ataskaitoje pasitaiko matematinių netikslumų (17, 285- 286, 288, 291,
294]. Nors žinoma, kokia tiksli buvo vo kiečių statistika, ir joj e yra bal tų dė
mių. Jageris kruopščiai sužymėdavo visas žudynes savo kuruojamoje ge -

neralinėje srityje, tačiau Raseinių žudynės, kad ir pažymėtos penkis kartu s,
nėra gerai išnagrinėtos. Kad Jageri pasiekdavo ne visų žudynių ataskaito s,

teigia ir Stanislovas Buchaveckas [ 14, 271].
Tyrimą sun kin a ir tai, kad Kalnujų piliakalnis , kur vy ko žudynės, turi kelis
pavadinimu s: žinomas ir Palendrių, Jovaišių ar Lieveliškės (2ieveliškių) vardais, todėl ir literatūroje at sirand a neatitikim ų.

Getų steig imas. 1941 m. bir želio 23 d. vokiečių kariuomenei įženg usi Raseinius , prasidėjo pogromai ir genocidas (18]. Jau liepo s pradžioje pasiro -

dė valdžios potv arkis žydam s susirinkti i getą.
Raseiniuo se buvo jsteigti du getai. Darbingi žydai vyra i ir mote rys buvo
laikom i už mie sto (Jurbarko kryptimi) esančiuose katalikų bažnyčios (dominikonų vienuolyno) ūkiniuose pastatuose (pagalbinio ūkio barakuose), o seni
vyrai ir mažus vaikus auginančios mot erys - keliuose namu ose Nemakščių
(dabar Dubysos) gatvėje. Kai kur ie žydų komunistai ir sovietini ai aktyv istai
uždaryti Raseinių kalėjime [8; 9].
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Sunkoka tiksliai nustatyti Raseinių geto įsteigimo dat
žydai buvo varomi i
kino
[43, 133_ 1351. li~d s
Kompinskis

rašė:

Raseinių

teatrą

1941m. liepos 12d. pagal valdžios skelb'

..

P_radz'.ų visi

APSKRITIS

Rase1n1ų

m1es1as

,r

valsčius

13, 24 ir lapkričio 8 d. [ 107). Savo parodymuose , kurie dabar saugomi LYA,
Grigaravičius pasakojo, kaip vyko žydų šaudymai.

ytoJas šimelis

imą

RASEINIŲ

atvykau .

saugumo

tą-žydų stovyklą [59, 142],liudytoja Sara Gursmanskytė-G
. .
l ge.
.
. .
.
urv1č1enė k.
kad 1941m. liepos 16d. Rasem1ų mieste ir valsčiuje gyvena
• . sa e,

policijos ir SD vado Jagerio 1941 m. gruod žio 1 d. ataskaito -

je [76, 284- 285; 85, 132] nurodytos pirmosios dvi žudynių datos: SS ober -

· ktI../ zy
• dų stovyklą, /'kurtą Raseiniuose[45, 133_ 13 _
ntys zyda1buv0
surm
51
Raseinių geto viršininku buvo paskirtas policijos vach •

šturmfiurerio

Hamanno skrajojamasis būrys 1941 m. liepos 29 d . Raseiniuo -

se nužudė 257 asmenis: 254 žydus ir tris lietuvius komunistus, o 1941 m.

••· •
d
m1stras Aleksa5
G·
_ r'.garav,ous'.J~ pa~~ ~~toju - Kostas Narbutas [1o,165]. liepos ab .
Jezyda, pradet, mas,ska,saudyti; buvo žudomi visi iš eilė .
. p aigo.k . R . . •
. •
s. vyra,, moterys.
va, a1. aseInių zyda, susaudyti Kalnujuose ir Girkaln · K .
. ir
. •.
.
. .
YJe. a 1tmamas,s G ·.
garav1c1usapklausoje tv1rtIno: Konvojaus viršininku žyd l
.
r,

tik tris savaites, tačiau liudytojai SaraValaitienė [133, 17], Sara Furmanskaja[27,

adgerYJe
, . gette'

25], Abraomas Lazarskis[70, 15] teigė, kad iš tiesų dirbo ne mažiau kaip du mė

ašdirbau nuo 1941lieposmėn., tuo laiku jau vykožydų s

~

rugpjūčio 5 d. - 279 asmenis: 213 žydų ir 66 žydes. Apie šias žydų žudynes

aiškiai liudijo viršininko Grigaravičiaus padėjėjas ir geto ūkvedys Narbutas .
Areštuotas Narbutas apklausiamas teigė: Laike mano darbo [gete dirbęs

tl
•·
" -l'
usau ymas [išskirta
au . esanc,ų . gette. qdų sušaudymasesančiame „getto" Ia er .
. ..
apytikriai 19416 ar 8 lieposr37, 611_
g YJepras1de10
Taigi

nesius - nuo geto

Raseinių geto viršininkas Grigaravičius teigė .
•
.
1941 m. liepos 6 ar 8 d nor .• 1· d, JO~ geto zyda1

., s Is ,u ytoJų parody
mat_yt,, ka? ~eto tada dar nebuvo . Mūsų nuomone, Grigaravičius čia::

ro~e Ras~1n,ų g:~o įsteigimo datą. Jis taip pat sakė iš pradžių dirbęs geto onvo1ausv,rsminku ir tik atrinkdavęs žydusi darbą Iš Grigara . •.
parodymų r37 61.
.•
·
v,oaus
43
(ginkluotos bel~isv/ , 144] a,~~~'. kad iš__
prad_ži_~ jis buvo konvojininkų
. k
. • ų palydos) v,r smmkas, Is pol1C1Josviršininko gaunantis
1sa Y":1
_us del zydų, esančių gete, siuntimo į darb us dėl . l d. ..
.
saugo11moTrijų ar k 1 .
. . .
,
JŲ y e11mo
,r
dėdavo . d. b
e ~nų pohcmmkų ko nvojus at rinktus geto žydus ly·
1
o
• ar u_s. Beveik kasdien (nors ir ne visada) dirbti buvo siunčiama
P 20- 30zmonių.

visų

geto

žydų

sušaudymo, t. y. iki

rugsėjo

pra-

Narbutas čia kalba apie tai , kas įvyko 1941 m. liepos 29 ir rugpjūčio 5
dienom is. Būtina atkreipti dėmesį ir

i liudytojo

pateiktus skaičius: pirmu

atveju iš geto paimta 150, antru - tik 70 žmonių, kiti buvę iš Raseinių kalėjimo. Kadangi tada iš viso sušaudyti 536 asmenys, o iš geto paimta tik

220 vyrų, vadinasi, iš kalėjimo paimta 316 asmenų. Greičiausiai čia kalbama
apie Hamanno būrį - sunkvežimius su vokiečių 55 kareiviais [94, 1O].

l

Žydų masinių žudyni ak .

1

iki

tie kareiviai kartu su baltaraiščiais paėmė iš geto 150žydų ir prijungė [prie]
iš Raseinių miesto paimtos grupės žydų [tikriausiai turima omenyje iš Raseinių
kalėjimo. - Aut.l ir, nuvedę į lieveliškes,juos sušaudė. Po sušaudymo žydų, vokiečiai išvyko.
Po savaitės vėl tie patys kareiviai atvyko į getą, paėmė 70žmonių, prijungė
iš Raseinių kalėjimo 110žydų ir sušaudė vėl lieveliškėse [54, 1OJ.

pradėti šaudyti jau
.

Žydai buvo verčiami dirbt' 1· · ·
.
tis miesto gr' . .
1vamus sunkius darbus: kast i griovius, raus·
,uves,uose valyti užte ·t
• 1· .
buvo laba·1
. . '
rs us su m,us bei išvie tes. Maitinama
prasta,: dirbantys vyra 1
·
moterims neskirt . k'
. .
_maisto gaudavo dukart per dieną, o
0
ėmusios iš nam ai_Jo ' davinio - Jos maiti nosi vien tuo, ką buvo pasių. s tiesų 1941 m ,d
.
.
ties tarybos įsak
· iepos 29 . paske lbtas Raseinių apsknymas Nr. 743 [109 84] žyda
... - . D
d • . -d
[8; 9] uždrausta
t·k .
,
ms p ns1s1utI ovy o zva,gz es
'
ne I va1kš•· · • ·
. .
.
. .
transportu va·k· •. . . . c,ot, sahgatv1a1s, bet ,r naudotis visuomeniniu
1
'
SC1otIir sedėti v·I
·
suomenm1uose parkuose ir skveruose.

į steigimo

džios] 1-ą kartą iš Kauno atvyko 3 automašinos su vokiečių 55 kareiviais, ir

dų bendruomenės • • . ų _ c•J~sRaseinių gete.

Kalbant apie Raseinių žyzu 1l, Iteraturo•e v·
· ·
·k· ·
mo akcijos. Užmiesčio
.
, .• ,su~ mm,mos ket urios žydų suna, .
1
1941m. liepos .
g~. ~_la,kom, zyda, vyrai sušaudyti .žieveliškės kaime
29 ir rugpJuc,o 5 d
• d·
daug po trijų die
·, 0 zy es moterys, sušaudži us vyrus, maznų nuvarytos 1·Ra . .
.
zuvo 1941 m
. - •.
se,nių getą ir vėliau sušaudytos (vienos
rugpjūčio 29 · rugp!uc,o 9- l 6 d. 2:ieveliškės kaime kitos 843 moterys - 194l m.
- rugse106 d Ku 'šk'
,
Pagrindinis liudyt . . rp1 ,ų kaime) [1o,165].
. .
OJas1941 m Ra · • b
•
·s minetasis Grigarav· •.
.
· sem,ų yloje yra pa t s kaitinamas i
ious. Jis apkla t k .
.
6
us as el,o lika kartų: 1947 m. spalio 3, '

Kad buvo derinamas geto žydų ir Raseinių kalėjime laikomų žydų šaudymas, liudijo ir buvęs kalėjimo prižiūrėtojas Antanas Kmitas : 1941m.

liepos mėn. pabaigoje atėjo 3 ar 4 vokiečių karininkai, kurie liepė visussuimtuosius išvestiį kiemą. Tuomet žydus suvarė į vieną vietą ir atskyrė nuo kitų.
Tada vokietis su pagaliu prie visų sumušė sovietų aktyvistus Urbą ir lrininą.
Tadažydai buvo patalpinti kameroseatskirai nuo kitų. Pošešių dienų, 1941m.
rugpjūčio pradžioje, visus žydus iš kalėjimo [išskirta aut.l nuvarė į getą. Gete
atrinko dar 100vyrų ir nuvarė kartu į lieveliškes. Tenšalia 2-6 duobių buvo 4
ar 5 vokiečių karininkai (60, 38- 39].

,ni-

Atrodo, kad liudytojas Kmitas čia kalba apie vėlesnius šaudymus. Iš jo

žodžių spręstina, kad tai galėjo įvykti ir 1941 m. rugpjūčio 5 d., nes jis sakė,
kad tuokart iš kalėjimo paimti visi (t. y., matyt, visi ten likę) žydai ir dar apie
100 (Narbuto liudijimu - 150)žydų iš geto ir visi nuvesti į šaudymo vietą. Beje,
kai kurie žydai iš Raseinių
0

kalėjimo jau buvo sušaudyti 1941 m. liepos 29 d.,

liudytojas, matyt, kalba apie paskutinius Raseinių kalėjimo žydus. Be to,

šiame šaudyme, kitaip nei pirmajame, žydai buvo nurengiami iki
(Kmito liudijimu).
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1 lentelė. Duobių kasėjų ir stebėtojų liudijimai
Nr. Liudytojai

1.

Liudijimai

Literatu„

duobių

šaudymo

skaičius

data

Juozas
Linkus,

liepą,

bizūnai

nurengė

vokiečių

žmoni ų

arne

karininkai

skaičius

4 ar5voklečlal SS unl-

kalbėjo

poplellj naudojo
bizūnus

stebėtojas

apie
500žydų

formomis
2. Kazys
naudojo
Gedrai
- 11žmonių
liepą, per
tis,duobkasys
kasė 3duobesllenapjūtę po bizūnus
ll 2,evelllkės
pIe1ų ik,22
val.,
kaimo
kitą dieną Iki
17-18val
. ll
v,so1,5dienos
3.

Kazys
Mačlulls
perlienapjūtę,
12!monių
ll lievelllkes kasė 3duobes18val.

3--4vokiečių daug
iaunel LYA,f
,K-1,
karininkai
SS 150žydų,
ap.46,
uniformomis 3-Jose
duobėb.I269
,
selaude
1.29-JO

nenuren-

160žmonlų,

glnėjo

dvipartijos

kaimo

4. Aleksas
Miko
lalt,s
il Kalnujų
kaimo

10imonių

liepos
pabal-

nenuren-

kasė12 x3x

ga-rugpjūčio

g inėjo

3 mdydžio

pradžia

nuo10
iki18val.
duobę

5.

Broniustemai•

12žmonių

tlSll KainUJŲ

nuorytoIki

kaimo

vakarokase

Sar6:
2žalia,
2pilka
uniforma

liepą arrugpjūtj,sekmadlenj

nurengė

Ikiapatl
nlų

4duobe
s
20x2x2;po
laudymodv,
duobes
užka
se,odvl
liko

LeonasNor-

10žmonlųll

l!

per šienapjūtę,

rytoikivakaro,18val
okitą dieną Iki
2ievehlkės
kaimo, Alekso 18valllkasė
Grigaravlliaus 3duobes:
vieną 12
x 3x
palieptas,
kevičlus

LYA,
f,K-1,
ap.46,
b.1269
,
1.31-33

šaudy
mas
LYA,f
.K-1,
lruko3--4val.; ap.46
,
dvi partijos b.1269
,
l. 35

4ar5vokle
- 2-3grupes
per LYA.
f.K-1,
,
2val. daugiauap.46
žaliaisu
kaip200.
b. 1269
,
aukštomis šaudė vietiniai1.48
kepurėmis Ir baltarallčlai,
pistoletais vadovavo
člal, apsivilkę

vokiečiai.

Kolonoje
buvo
kelios
moterys
Irvalkų

tulčios

6.

LYA
,f.K-1,
ap.46,
b.1269,
l. 27
-28

nenurenglnėjo

.K-1,
5ar6;
apie300,užka
- LYA,f
1-2apslvll· sė3 duobes ap.46,
b.1269,
kę ža
lsvai;
1.43
kiti- plikai,
ginkluoti
automata is

surinko
duob- 2 m Ir dar dvi
kasius l~savo
kaimo

mažesnes

Raseinių žydų sušaudymo 1968m. byloje [211yra daug duobkasių /iu·
dijimų (l lentelė). Šie žmonės buvo priversti iškasti duobes, sušaudžius
kiekvieną žydų grupę, užpilti ant lavonų nedidelį sluoksnį žemių, o baigus
šaudymą duobes užversti.
Iš apibendrintų duobių kasėjų {liudytojų Juozo linkaus, KazioGiedraičio,
KazioMačiulio, Alekso Mikolaičio ir Broniaus2emaičio) apklausų [3] ryškėja
toks vaizdas: seniūnų sukviesti aplinkinių kaimų gyventojai (vieni teigė,
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kad jų buvo 1O, kiti - kad 12) su savo kastuvais susirinko Lievel iškės kaimo pakra štyje kasti vokiečiams ginklų sandėlio pamatų. Tai vyko liepą ar
rugpjūtį, o kai kurie tie siog sako, kad tai buvę per šienapjūtę. Kasti reikė
ję beveik pusantros dienos : 1 -ą dieną - nuo 10 iki 22 valandos, o antrą nuo pietų iki 18 valandos . Pasak Leono Narkevičiaus, buvo iškasta viena
didelė (12 x 3 x 2 m) ir dvi mažesnės duobės; pasak Povilo Zdanavičiaus, viena 20 x 3 x 2 metrų duobė; pasak Mikolaičio, viena 12 x 3 x 3 metrų
duobė, o pasak Žemaičio, keturios duobės. Vokiečiams apžiūrėju s duo·
bes, ba ltaraiščiai pradėjo varyti žydus į šią vietą vokiečiams įprastu laiku - 18valandą. Tuo metu vokiečiai pastatė ant žemės du kulkosvaidžius.
žydus varė grupėmis po beveik 100 žmon ių 2- 3 kartus. Pirmajai grupe i
priartėjus prie šaudymo vietos, vokiečiai išdalijo balta raiščiams bizūnus su
švino gabalais galuo se ir šie jai s skubino žydus greičiau eiti prie duobių.
Vieni buvo suguldyti ant žemės, kitus , suvarytus i duobę, pradėjo šaudyti. Taip grupelėmis per 2- 4 kartus sušaudyta pirmoji atvaryta grupė,
tada atvaryta antra partija ir taip pat grupelėmis sušaudyta. Liudytojų
parodymai, ar aukos buvo nurengiamos prieš šaudant, skiriasi. Vienas
pasmerktasis bandė bėgti, baltaraištis i jį šovė, bet nepataikė. Tada vienas iš vokiečių karininkų, paėmęs šautuvą, nušovė sprunkantį žydą. Kiti
vokiečių karininkai šaudyme nedalyvavo, tačiau vokiečių kareiviai šaudė
kartu su baltaraiščiais. šaudoma buvo 2- 3 valandas. Liudytojai nurodė
tokį apytikslį sušaudytų žydų skaičių: Giedraitis - 150, Narkevičius - 300,
Mačiulis - 160,Žemait is - daugiau nei 200.
Būtina atkreipti dėmesį ir į liudytojo Juozo Linkaus, kuris netoliese ganė karves ir viską matė, parodymus: Lavonussušaudytų vyrų žydų užkasė
tie patys žmonės, kurie iki pietų iškasė duobę. Jie tarpusavyjekalbėjo, kad šį
kartą vokiečiai sušaudė apie 500žydų [77, 27- 28].
Nagrinėjant duobkasių parodymus aiškėja, kad žydai iš geto sušaudyti
ne per v ieną kartą - galima išskirti tris ar keturis atvejus.
Pirmiausia išsiskiria žemaičio liudijimas [148,48]. Jis sakė, kad žmones
nurengė iki apatinių, o kiti - pasmerktiesiems nebuvę įsakyta nusirengti.
Buvus antrą šaudymą liudijo Norkevičius [l oo,43].Jis sakėsi Grigaravičiaus
palieptas surinkęs iš lieveliškės kaimo 1o vyrų, kurie iškasę vieną didelę ir
dvi mažas duobes. Sušaudę apie 300 žmonių. Buvus trečią šaudymą galima spręsti iš Giedraičio [28, 29- 30], Mačiulio [81, 31- 33] li udijimų. Šie liudytojai iš Žieve/iškės kaimo per pusantros dienos iškasę tris duobes ir matę,
kaip buvo sušaudyt a 150- 160žmonių. Ketvirtasis - Mikolaičio [89, 351- liudijimas: jis, kartu su kitais (išviso 1ožmoniLĮ) iškasę vieną didelę duobę. Nors
jo parodymai iš dalies sutampa su Giedraičio [28, 29- 30] bei Mačiulio parodymais [89, 31- 33], tačiau yra ir skirtumų.
Dar vienas konvojuotojas Zdanavičius [147, 40- 41] teigė, kad 20 žmonių
iškasę vieną didelę 20 x 3 x 2 metrų duobę, ir matęs, jog buvo sušaudyta
100 nenurengtų žydų vyrų ir kelios moterys. Jo parodymai labai panašūs

--
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į duobkasio Mikolaičio [89, 35] parodymus , tik skiriasi duobkasių skaičius
(duobę kasę 20 žmonių) ir duobės dydis.

Taigi žydai tikrai buvo sušaudyti per tris, o gal ir per keturis kartus.
Duobkasiainurodė tokį nužudytųjų skai čių:
1) daugiau nei 200 žmonių (2emaitis [148, 481, vyrus nurengę iki apatinių);
2) apie 300 žmonių (Norkevičiu s [100, 43], surinkęs žmones Grigaravičiaus
paliepimu
);
3) 150- 160 žmonių (Giedraitis [28, 29- 30], Mačiuli s [81, 31- 331,abu iš2ieveli
škės kaimo
; žmonessurinkęs seniūnas);
4) 100 žmonių (Mikolaitis[90, 35], Zdanavičius [147, 40 - 4 1]).
ApklausiamasGrigaravičius sakė [38, 152- 153): Pagal policijos viršininko
Pilionio[ši pavardė užrašyta skirtingai.- Aut.l, aš atrinkdavau žydus,surikiuodavauir priduodavaupolicijoskonvojui. Turiupasakyti, kada ašpirmą kartą
[išskirta aut.] gavauįsakymą iš policijos viršininko atrinkti 150žydų, esančių
lageryje, getto, ašnežinojau, kadjie bus sušaudyti, nespolicijos viršininkoįsa
kymebuvoįsakyta, kad toks skaičius žydų eisį darbą, nors, iš tikrųjų, tai buvo
pirma grupė, kuriuos sušaudė, o vėliau jau ašžinojau, kada atrinkdavo žydus apie 100žmonių ir
daugiau - žydus veda sušaudymui.
Šis Grigaravičiaus liud ijimas patvirtina, kad
žydai sušaudyti ne per vieną kartą. Jie buvo šaudomi 100, 150 ar 200-300 žmo nių grupė mis, tačiau apie tai Jagerio ataskaitoj e neužsimenama.
Kad viskas vyko taip, patvirtino liudytojas
Lazarskis: Rugpjūčio mėn. į getą atvarė 90komunistų, išrikiavojuos kieme. Atrinko iš mūsų 60
žmonių, visiemsįdavė į rankas darbo įrankius.
Prižiūrėtojai sakė, kad jie bus varomi į Tauragę
dirbti. Tačiau jau kitą dieną sužinojome,kadjie
visi buvo sušaudyti Kalnujuose.Nuo tada ir prasidėjo nematyto masto skerdynės. Būdavo išvaromas vienasbūrelis po kito [72, 98).
Liudytojai Giedrait is, Mačiulis ir Linkus greičiausiai kalbėjo apie 1941 m . liepos 29 d. žydų
Paminklasiudynių vietoje
šaudymą, nes pirmieji du buvę atvaryti kasti
Kalnujuose
duobių. Šiosžudynės vykusios j au vakare,po l8
valandos.Kitassvarbus momentas - vokiečiai išdaliję baltaraiščiams bizū·
nusžydamsvaryti. Beje,pasmerktų žyd ų vyrų nenurenginėjo. Pasak daugu·
mos liudytojų, sušaudytos dvi žydų grupės po 1oožmonių. Kadangi niekas
tiksliaineskaičiavo, reikėtų priimti Jagerio ataskaitoje nurodytą skaičių-257,
Kaipjau minėta, liudytojo Linkauspateiktas skaičius yra netikslus,nesjis žu·
dynesstebėjo tik iš tolo. Duobkasiaiteigė, kad duobės buvo kasamoskelis
kartus,vieni kasė vienas duobes, kiti - kitas, todėl ir jų parodymai skiriasi.
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žydų vyrų sušaudymas - tikrovė ar mitas? Diskusijų ir abejonių
kelia akcija (jei tokia buvo), per kurią sušaudyta apie 500 žydų: vieni - iš kalėjimo, kiti - iš geto . Apie ją skirtingai pasakojo ne tik pats geto viršininkas
Grigaravičius, bet ir liudytojai ; tiksliai nustatyti žudynių laiko ir sušaudytų
jų skaičiau s neįmanoma (lieka hipotetiniam svarstymui). Nors LYA e san čiose
bylose [1071 šioms žudynėm s skiriama daug dėmesio, tačiau irgi nuodugniai neišsiaiškinta, kaip viskas vyko, nes Grigaravičius teigė tik atrinkęs
vyrus, o pats tuo metu buvęs gete ir šaudyme nedalyvavęs.
1947 m. spalio 3 d. tardomas Grigaravičiaus liudijo : Aš dirbau lagerio
viršininku nuo 4 rugpjūčio iki 1941 rugsėjo mėn. [ ... ) 1941liepos mėn., dieną
tiksliosneprisimenu [tikslios dienos neprisimenu. - Aut.],aš, būdamas jau žydų
stovyklos„getto" konvojaus viršininku,gavau policijos viršininko Pilionio [nurodymą) surinkti apie 500žydų vyrų lyg tai darbui, tačiau tikrumoje šis skaičius
turėjo būti sušaudymui [38, 153].
1947 m. spalio 13 d. Grigaravičius teigė: 1941m. lieposmėn.į getą iš Raseinių kalėjimo, 6- 7 vokiečių kareivių lydint ir kalėjimo prižiūrėtojų buvo pristaty·
ta grupė 150-180žydų. Greitaiį lagerį atvyko su vokiečiais policijos viršininkas
Urbšaitis; surinkau visusžydus-vyrus,išskyrus senius, ir prijungiau prie iš kalė
jimo atvestų. Visoiki 500. Daviau 40 kastuvų, ir [juosnuvarė] sušaudyti[40, 148].
Tą patį j is pakartojo ir tardomas 1947 m. lapkričio 18 d.: 1941m. liepos
mėn., pagal Urbšaičio policijos viršininko įsakymą, surinkau visusžydų vyrus,
kurie buvo lageryje,ir išsiunčiau į darbą, daviau 40 kastuvų. Jiebuvo sušaudyti Žieveliškėse. Patsbuvau stovykloje[43, 144].
Taigi apibendrinant galima sakyti, kad Grigaravičius tvirtino, jog 1941 m.
liepą iš kalėjimo buvę atvaryta 150- 180 žydų, prie jų iš geto žydų pridėjęs
dar apie 320-350 asmenų, kad susidarytų 500 vyrų, o kad apgaulė būtų
įtikinamesnė, įdavęs jiems 40 kastuvų; jie visi buvę sušaudyti Žieveliškėje.
Tai įvykdyta policijos viršininko Kazio Urbšaičio įsakymu.
Iš Grigaravičiaus talkininkų gana išsamūs yra baltaraiščio Mackaus parodymai: Taibuvo 1941metų liepospradžioje.Tiksliau, datos neprisimenu[...]
Surinko apie 20žmonių. Stovėjo 100žydų su kastuvais, vyrai, bet buvo kelios
moterys.Žydams buvo pasakyta, kadjie eispadirbėti gryname ore.Žydų nuotaika buvo gera. Vokiečių buvo 5 ar 6, vienassu šalmu, kiti be šalmo, atvykę
dviem automašinoms. PrieŽieveliškių juos pasitiko vokietis,kuris liepė visus
kastuvussumestiį krūvą. Juos tada nuvedė prie duobės, pasodino ant žemės.
Vienasvokietis pasakė, kad dabar juos sušaudys, o baltaraiščiai turi žiūrėti
ir mokytis, nes po to j iems reikės šaudyti žydus. Tadanuvarė nedidelę grupę
žydų į duobę ir automatais pradėjo šaudyti, Kitusžydusnuvarė prie kitos duobės ir irgi sušaudė. Kai vokiečiai visussušaudė, sėdo į automašiną ir išvyko į
Raseinius/betjie nebuvog Raseinių). Taibuvo pirmas masinissušaudymasŽie-

soo

veliškėse [92, 22- 24].

Mackus teigė, kad pi rmosios masinės žydų žudynės Žieveliškėje įvyko
tada, kai žydams buvo išdalyta apie 100 kastuvų; juos šaudė vien vokiečiai.
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Vadinasi, ir geto viršininkas Grigaravičius, ir Flaumienė nurodė, kad sušaudyti buvo atrinkti 500 žydų, jiems išdalyta 40 kastuvų. Kartu su atvestaisiais iš kalėjimo, žinoma , galėjo susidaryti 500 asmenų, tačiau Jagerio
ataskaitoje, kaip jau minėta, tokio skaičiaus nėra.
Visą šią masinę žydų šaudymo akciją būtų galima priskirti Hamanno
būriui, jeigu Jageris savo ataskaitoje būtų nurodęs, kad buvo sušaudyta
500asmenų. Vadinasi, policijos viršininkas galbūt nepranešė SD vadui apie
tokią didelę žydų šaudymo akciją, tačiau kad ji įvyko, patvirtin o tu o metu
gete buvę liudytojai , tik skiriasi prisimenamos datos. Peršasiišvada, kad
į statistiką pateko tik gete atrinkti žydai, o iš kalėjimo atvaryti sušaudyti
sovietiniai aktyvistai (kad ir žydai) i statistiką nebuvo įtraukti.
Gana išsamiai apie 500 žydų sušaudymą pasakojo išs igelbėjęs iš geto
Kompinskis: 1941m. liepos 27 d. apie penktą valandą dieną A. Grigaravičius
iškvietė pagal sąrašą 370 vyrų žydų, neva į darbą, paskelbęs sąrašą, įsakė kitiemspolicininkams išdalyti apie 100kastuvų stovėjusiems rikiuotėje žydams.
Tuometu iš kalėjimo buvo atlydėta apie 80įvairios tautybės vyrų, priklausiusių sovietų partiniam aktyvui. Visą 450 žmonių grupę policininkai, vadovaujami Grigaravičiaus, nuvedė lieveliškių kaimo kryptimi, kaip vėliau girdėjau
iš buvusių gete vyrų, visi 450žmonių buvo sušaudyti, nesį stovyklą negrįžo,
šaudymui vadovavo Grigaravičius [62].
Čia reikėtų prisiminti ir Mackaus [92, 22- 24] parodymus: žydams buvę
išdalyta 100kastuvų, tam pritarė ir Kompinskis, o Flaum ienė [24] teigė, kad
išdalyta tik 40 kastuvų. Tačiau abejotina, kad gete būtų ;vykdytos dvejos
žudynės, per kurias nužudyta po 500žmonių.
Liudytojų parodymų priešta ringumą patvirtina ir toks pavyzdys. Knygoje Raseinių krašto žydai [l 09, 73] A. Lacanskis (turėtų būti Lazarskis
) pasakoja: Visiturėjome išsirikiuoti.Mūsų buvo daugiau kaip tūkstantis žmonių: seni vyrai, daug moterų ir vaikų. Tadaprivalėjome pėsčiomis žygiuoti iš miesto.
Taigi liudytojas čia padidino vedamų iš geto sušaudyti žmonių skaičių. Bylose esančiuose 1947m. rugsėjo 30 d. [69,139]ir 1963m. spalio 28 d. [71,46]
liudijimuose jis tvirti no buvus ne daugiau kaip 250žmonių, kuriuos pats
Grigaravičius vedęs šaudyti; Lazarskiui tai pasakoję duobes kasę žmonės.
Flaumienė tvirt ino, kad Grigaravičius šaudyme tiesiogia i nedalyvavęs:
Kai policininkas nuvedė surikiuotus soožydų, A. Grigaravičius pasiliko gete
ir pasakė mums: ,,Nebijokite, moterys, mes daugiau nešaudysime, tai pirmas ir paskutinis kartas# [25].
Taigi Kompinskio liudijimas sutampa su Mackaus parodymais, tik Mackus nurodė vieną datą: Tai buvo 1941metų liepospradžioje, tiksliau, datos
neprisimenu [92, 22], o Kompinskis - kitą - 1941m. liepos 27 d. [62, 142].
Kompinskio parodymai atrodo tikroviškesni, nes jau vėliau, šaudyme dalyvaujant ir vokiečių karininkams bei kareiviams, ataskaitos, rodančios sušaudytų žydų skaičių, patekdavo ; saugumo policijos ir SD vado Jagerio
1941m. gruodžio 1 d. ataskaitą.
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Apžvelgus visų liudytojų parodymus darytina išvada, kad nei geto . .
1
ninkas Grigaravičius, nei išsigelbėjusieji iš geto negalėjo atsitiktina · : r~i1m1neti
•
.
.
.
pirmųjų žydų zudynių, kai buvo sušaudyta apie 500 asmenų. Šių žmo .
1
liud ijimai neprieštarauja log ika i, tik kiekvienas iš jų kiek kitaip pateikė ~ :

lokaustas Lietuvoje 1941-19 44 m. [46, 148), remian ti s leidinio Lithuania:
Crimeand Punishment (199 9, January, N 6, p. 80) inform acija, teigiama, kad
po pirmųjų dviejų žudymo akcijų getas užmiesty je buvo likviduotas , 0
likę gyvi jo kal iniai perkelti i Nemakščių gatvėje buvusį getą. Tačiau tai

ta les. Viena pagrindinių įsimintinų detalių mini ir geto viršininkas

Grigaravičius,

įduoti kastuvai

darbam s.Ju:

baltarai šti s Mockus , jie atsispind~

Flaumienės ir Kompinskio liudijimuose. Tiesa, Kompinskis atkreipė dėmes·

į tai, kad Grigaravičius 1941 m. rugpjūčio 4 d. vedamiems

liepęs išduoti

kastuvu s:

geto žydams ir :

liepė mums išduoti kastuvus, bet kastuvų neišdali

Rase1n14

miestas

ir

va lst ,us

nevisi škai at itinka tiesą.

Buvęs geto kalin ys Kompinsk is, pabėgęs per paskutinę vyrų akciją, teigė, kad Grigaravičius pagal sąrašą iškvietė 185žydusvyrus, tarpkurių buvau

ir aš (6 1, 143). Grigaravičius taip pat teigė, kad 1941 rugpjūtyje A. Pileniso
įsakymu sušaudyti 185 žydai [39, 60; 40, l 51 ), o vėliau, kit oje apklausoje, pa-

[57, 143). Matyt , tokia kastuvų dalijimo praktika buvo dažna, nes žydus ves-

tik slino: 1941 m. rugpjūtyje Pelenioįsakymu 185žmonesperdaviau [ ...) bal-

davo i miestą dirbti , tačiau šikartą kastuvų neįdavė.

taraiščių leitenantui Užubaliui ir pats vykau į Gapšių [Gabšių. gerti [39, 60).

Kiti du išsigelbėję liudytojai - Lazarskis ir Gursmanskytė-Gurvičienė
(kitur Gurmanskytė-Gurvičienė), - pateikė perpus mažesnį sušaudytų geto
žydų skaičių, be to , nenurodė, jog geto kaliniams būtų davę kastuvus. Tik-

Aut.)

kaimą

Vadinasi, 185 geto žydai vyrai sušaudyt i 1941 m. rugpjūčio 4 d. {pasak Jagerio, - 5 d.), o kiti likę vyrai {gal seniai?) kartu su moter imis nužudyti vėliau.

riausiai tai kitu metu vykęs šaudymas.
1941 m. liepos 29 ir rugpjūčio s d. žydų sušaudymo statistikoje atsidūrė
skaičius, kurį pateikė Raseinių policijos viršininkas . Tačiau kodėl į ataskaitą

nepateko 500 sušaudytų žydų, kodėl šis skaičius pasimėtė skrupulinguose
vokiečių kanceliarijos labirintuose? Atsakymo

i tai

dar nėra. Tačiau 500 žy-

Kas

jsakė

žudyt i? Iš LYA esančios vadinamosios

Raseinių bylos matyti,

kad geto viršininkas Grigaravičius lyg ir neigė savo kaltę, jo g pats atrinkdavo žydus sušaudyt i, - jam įsakydavęs policijos viršinink as.Vienuose parodymuose jis teigė, kad įsakymą atr inkti žydus sušaudyti gavęs iš policijos

dų sušaudymo faktas yra realus, ir tai turi atsispindėti Raseinių žydų ben-

viršininko Pileni so (kitur Pelenio, Pilionio, tikroj i pavardė KazysPilionis) [37, 57;

druomenės sunaikinimo chronologijoje . Šiuo atveju remiamasi liudytojo
Kompinskio nurodyta 1941 m. liepos 27 d. data.

41, 152-153 ; 43, 149, 151), kituose - iš polici j os viršininko Urbšaičio [40, 61;
43, 144, 148].

Sušaudytų žydų drabužių

[123], kurioje gan kruopščiai surinkta medžiaga apie Lietuvos policijos

Petras Stankeris knygoje Lietuvių policija Antrajamepasauliniame kare

peripetijos. Kaip 194 7 m. spalio 13 d. tar-

dymo protokole teigė Grigaravičius, sušaudž ius vyrus tą pačią dieną, 3

veiklą Antrojo pasaulinio karo metais, rašo, kad Pilio nis Raseinių apskri-

vežimais,į lagerį buvo pristatyti užmuštųjų rūbai [40, 148). Labai nevienodai liudytojai interpreta vo ir sušaudyti atvestų žydų nurengimą. Duobių
kasėjai vienu balsu tvirtino, kad žydai nebuvo nurengia m i. Kyla klausimas, ką reiškia . nurengti"? Per pirmuosius masinius šaudymus vokiečiai
liepdavo nusivilkti tik viršutinius drabužius, o vėliau jau ėmė reikalauti,

ties policijos nuovados viršin inku tapo tik 1942 meta is. Iš pradžių Raseinių

kad pasmerktieji nusirengtų iki apatinių, nes jų drabužius dažniau siai
pasisavindavo baltaraiščiai. Ar galėjo būti, kad vyrai nusivilko tik švar:
kus? Bet ar susidarytų trys vežimai švarkų? Flaumienė liud ijo, atpažinusi
ne tik šva rką: [ ... ) atradau ir savo vyro kruvinus apdarus [25; 26, 77].

Kalėjimo prižiūrėtojas Kmitas apk lausoje aiškiai sakė, kad 1941 m. rugvisus žydus iš kalėjimo nuvarė į getą ir, ten atrinkę da_r
lOO vyrų, sušaudė Žieveliškėje: Mačiau kaip vyrus nurengė iki apatinių ,r
tada varė nedidelėmis grupėmis ir šaudė; Tenesantys vietiniai baudėjai sakė, kadžydusšaudė vokiečiai ir anksčiau, tačiau anksčiau šaudė nenusiren·
gusius[60, 38- 39).

pjūčio pradžioje

.

Taigi

čia

' k

turimas galvoje 1941 m.

rugpJ'ūčio

5 d . šaudymas, nes dau·

- ~

giau apie alėjime buvusius suimtus žydus nebekalbama. KnygoJe

poli cijos virš ininkas buvo Urbšait is, kas atitin ka ir Grigaravičiaus liudijimą
[42, 146]: Urbšaitis Kazys,buvęs Lietuvos armijos kapitonas-lakūnas, 39-40

metų, gyveno Raseiniuose
, buvo policijos viršininkas,masinių žydų žudynių

dalyvis2uveliškių [Lieveliškės. - Aut .) kaime, 1943 m. įstojo į vokiečių armiją ir
sujais atsitraukė.
Medžiagos apie Pil ionį byloje nėra. Į Raseinius jis galėjo atvykti tik po
1941 m. liepos 15 d., nes yra išlikęs jo, kaip Butrimonių (tuo metujie priklausė Alytaus apskričiai) policijos viršininko , raportas Alytaus apskrities policijos viršininku i apie

Butrimonių

komunistus , o j au nuo

rugpjūčio

l O d.

Butrimonyse policijos viršininku dirbo Leonardas Kasperiūnas-Kaspers
15
kis 110, 172]. Taigi Pilionis pakeist i Urbšaitį galėjo tik po 1941 m. liepos _
dienos. Tad sušaudyti žydus 1941 m. liepos antrojoje pusėje (tik_ėtiniausia
data - liepos 29 d.) galėjo

įsakyti ir policijos viršininkas Pilionis.Tai_sutapt~

su Jagerio ataskaitoje pateiktomis žydų masinių žudynių datomis. Ra~ei· •· • k
. • •
v·irš·ini'nkų pavardes,tačiau
n ·1ų g et o v1rsinin
as Grigaravičius pain1010sav0
abu jie rengė masines žydų žudynes.
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Paskutinių Raseinių žydų vyrų sušaudymas.

Grigaravičiaus tardymo
protokole įrašyta, kad 1941 m. rugpjūtį jis surinkęs 185 geto žydus ir, lydimus konvojininkų policininkų, išsiuntęs į 2ieveliškę, kur šie buvę sušaudyti
[40, 141; 41, 60]. Liudytojas Kompinskis teigė, kad 1941 m. rugpjūčio 4 d.
11 val. Grigaravičius pagal sąrašą iškvietė l 85 žydų vyrus [61, 69; 62, 1431
.
Tada liepė jis mums nusirengti iki pusės ir juokdamasis pranešė, kad darysime mankštą: liepė bėgti, pats jojo ant arklio. Likus 100 m iki šaudymo vietos
supratau, kad mus varo sušaudy ti, tada aš ir dar trys vyrai, iš viso keturi, nutarėme bėgti. Kai bėgome, tai vieną nušovė vietoje, kitą sužeidė, o mums dviem
pasisekė pasiekti mišką [61, 69].
Kompinskio liudijime nurodyta data 1941 m . rugpjūčio 4 d. artima Jagerio ataskaitoje minimai l 94l m. rugpjūčio 5 d. datai. Tačiau smarkiai skiriasi
aukų skaičius. Galimas daiktas, kad į Jagerio ataskaitą pateko ne tik žydai,
nužudyti 2ieveliškėje, bet ir atgabenti iš kitų vietovių, pavyzdžiui , iš Jurbarko (143], Šimkaičių [ 145] ir kitur .
Moterų sušaudymas. Sušaudžius vyrus, atėjo eilė
seniams ir vaikams. Viena pasku i kitą rito si akcijomis vadinamo s masinio žydų naikinimo bangos . Geto virš ininkas Grigaravičius
liudijo: Po vyrų sušaudymo , į trečią dieną, gavau įsakymą policijos viršininko
sušaudyti moteris žydes: pagyvenusias moteris ir mažus vaikus siųsti į Biliū
nus, o jaunas merginas - bevaikes sušaudyti [40, 154; 41, 59].
Kitaip nei kitur , čia pirmiausia buvo sušaudytos jaunesnės ir bevaikės
moterys, kurios galėjo dirbti. Matyt, naciams darbo jėga nerūpėjo. Kaip
buvo šaudomos moterys, liudijo Fl aumienė [25]: Moteris su mažais vaikais
išvedė iš geto į Raseinius, o mus, bevaikes, apie 200 moterų, paliko stovykloje. 11 valandą vakaro buvome vedamos lieveliškių kaimo link sušaudyti.
Tarp mus saugojusių policininkų buvo ir pats Grigaravičius. Kai atvedė į sušaudymo vietą, mums liepė stovėti, o pats su kitais policininkais gėrė. Girti
Grigaravičius ir policininkai pradėjo žvėriškai tyčiotis iš merginų, prievarta·
vojas[ ... ] Baigę tyčiotis liepė mums išsirikiuoti ir Grigaravičius pasakė: Jūsų
laimė, kad tamsu ir lyja, todėl šiandien nešaudysim, tai pad arysime rytoj
vakare. Po tokio pareiškimo mus vėl vedė atgal į getą. Pasinaudojau tamsa
ir pabėgau į Raseinius. Geto vi ršininkas Grigaraviči us visa tai patvirtino :
1941 m. policijos vršininko Pileniso [Pilionio. - Aut.] įsakymu at rinkt os iki 50
merginų ir bevaikių moterų ir sušaudytos lieveliškių kaime [40, 149;41,58].
Tačiau 1947m. spalio 13 d. tardymo protokole jis teigė: Aš buvau girtos
ir _~ešaudžiau, o štai 1947 m. lapkričio 18 d. tardymo protokole taip liu:
d1Jo: Man vadovaujant buvo šaudytos [43, 144]. šią akciją gal im a vadinti
Grigaravičiaus akcija, nes ji neminima Jagerio at askaitoje , tačiau nužudytų žydų skaičius galėjo patekti į bendrą Jagerio statistiką, kad 1941
'.ugpjūčio 9-16 d. [76, 285] Raseiniuo se buvo nu žudyto s 294 žydės, keturi

Rase,n,ų

miestas

rr

valst,us

rio ataskaitoje.
Žin oma, nevi sad galima pasikliauti liudytojų parodymais : vienur jie
pateikia vienokius duomenis , kitu r - jau kitokius. Parodymams turi į ta
kos ir laikas. Knygo s Ir be ginklo kariai straipsnelyje . Girka lnyje vyko ne
tik žudynės", Gurmanskytė-Gurvičienė pasakoj a: 1941 m. liepos 16 d. Raseinių žydai buvo suvaryti į stovyklą. Liepos 23 d. fašistai išrikiavo žydus vyrus, komjaunuolius, belaisvius ir juos išvežė į tieveliškes. Tenjuos sušaudė.
Rugpjūčio 28 d. moterims buvo įsakyta atvykti į dvarą apie 1 km nuo Raseinių. Po dviejų dienų čia pasirodė poli cininkai ir visus apsupo. Aš su drauge
pabėgome ir pasislėpėme vienoje daržinėje. Iš čia matėme, kaip visus varė
į mašinas [65].
Šios liudytojos parodymuose daug netiksl umų, Raseinių byloje jos parodymai šiek tiek kitokie , todėl mūsų knygoje neaptariami.

Raseinių žydėms,

Nužudytųjų skaičius. Iš Maskvos atsiųstoje 1973m. balandžio 26d. pažy-

moje Nr. 4/838, kurią pasirašė kapitonas Petruškevičius (101], rašoma, kad
1941 m. liepą-rugpjūtį 2ieveliškės kaime per kelis kartus sušaudyta dau giau nei 1000 žydų.
Iš ge t o pabėgęs Lazarskis [70, 151pasakojo, kad gete buvo 3000asmenų,
visus sušaudė, išskyrus pabėgusius iš geto. Kita iš geto išsigelbėjusi liudytoj a
Furmanskaj a [27, 251taip pat tvi rtin o, kad sušaudė gete apie du su puse ar
tri s tūkstančius žmonių.
Baltaraišti s Mocku s apklausos protokole nurodė, kad 1941 m. Raseinių
apskrityje vokiškieji fašistai sušaudė keletą tūkstančių tarybinių žmonių, ypač
daug žydų tautybės (92, 22]; Raseinių miesto gyventojai šnekėjo, kad tieveliš -

m:

kių kaime vokiečiai žydus šaudė keletą kartų

zydų vaikai ir likviduotas užmiesčio getas .

p

APSKRITIS

Raseinių užmiestyje sunaikinus žydų getą, likę gyvi jo gyventojai (moterys, seniai ir vaikai) buvo iškelti į Nemakščių gatvėje buvusį getą. Arūno
Bubnio straipsnyje rašoma, kad iš Nemak ščių gatvės geto į Biliūnų dvarą
žydai perkelti tik po 1941 m. rugpjūčio 24 d. [1o, 166; 44 , 148]. Netoli šio dvaro esanč ia me Kurpi š kių kaime 1941 m. rugpjūčio 29- rug sėjo 6 d. sušaudyti
paskutiniai Raseinių miesto žydai (žr. Girkalnio valsčius).
Visa tai atsispindi saugu mo policijos ir SD vado SS štandartenfiur erio
Jagerio ataskaitoje (72 , 288; 85, 134]: 1941 m . rugpjūčio 29-rugsėjo 6 d. SS
oberšturmfiure rio Hamanno skrajojamasi s būrys Raseiniuose nužudė (valymas Raseiniuose)843 žydus: 16 vyrų, 412 moterų ir 415 vaikų. Į šį skaičių
įe ina ne vien atvarytieji iš Rase i nių miesto , bet ir aplinkinių miestel ių žydai
[34,236] (apie 130 žydų buvo iš Girkalnio [138], Šimkaičių [142].Į tai atk reipėme
dėmesį a nksčiau, kad Kurpiškių kaime (prie Girkalnio) nužudyta 600-650 Raseinių miesto žydų ir 120- l 30 žydų iš Girkalnio. MtL pateiktame valsčių są raše
[86,400] neteisingai nurodyta, kad Girkalnio valsčiaus Kurpiškių kaime nužudyta 1600-1650 asmenų, - tai būtų dvigubai daugiau nei min ima Jage-

Geto sunaikin imas.

m
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(92, 231.
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Raseinių geto vi ršininkas Grigaravičius prisipažino,
50 sušaudyta apie 700, bet tiksliai pasakyti

kad gete buv "š .

atitinka kitų jo liudijimų. Be to , ir jo padėjėjas Narbutas turėjo teisę atrinkti
žmones šaudymui.
Beje, žieveliškėje nužudyti ne tik Raseinių miesto, bet ir aplinkinių miestelių (pvz., Šimkaičių (145]) žydai.

Paminklai. Mieste, kadaise vadintame 2emaitijos Jeruzale, neliko nei vieno žydo; jų gyvenimą čia mena tik paminklinė kapinių lenta ir archyviniai
dokumentai.

Raseinių žydų bendruomenė sunaikinta per keliolika šaudymų, tik ne visi

pateko į Jagerio ataskaitą:
1941m. liepos 27 d. - 500 žmonių (pasak Kompinskio);
1941m. liepos 29 d. - 257 žmonės (pagal Jagerio ataskaitą);
1941m. liepą 300-500 žmonių (pagal duobkasių parodymus);
galėjo patekti ir į Jagerioataskaitą, kur minima, kad 1941 m. rugpjūčio 5 d. Rasei
niuosesušaudyta213 žydų ir 66 žydės);

1941 m. rugpjūčio 7-8 d. - apie so merginų ir moterų (pasak Grigaravi
čiaus, - 50; pasakFlaumienės, - 200);
1941m. rugpjūčio 9-16 d. - 298 žmonės (pagal Jagerio ataskaitą);
1941m. rugpjūčio 29-rugsėjo 6 d. - 843 žmonės (pagal Jagerio ataskaitą).

Suskaičiavus visus sušaudytus Raseinių geto žydus, susidaro gana di·
delis nužudytųjų skaičius - apie 3000 asmenų, tik reikia turėti omenyje,
kad kai kurie jų nužudyti kaip sovietiniai aktyvistai. Tad oficialioje spaudo·
je skelbiamas nužudytų Raseinių žydų skaičius akivaizdžiai per mažas,0
Jagerio 1941m . gruodžio l d. ataskaitą tenka pripažinti neišsamia.

Raudonės valsčius
Kai~ aiškė!a iš JEW (111; 117], 1923 m. Raudonės valsčiuje gyveno 80. ž~~~
kurie vertesi smulkia prekyba ir žemės ūkiu. Bronius Kviklys knygoJe
sų Lietuva (67,563) rašo, kad 1937 m. Raudonė, nors čia gyveno tik 280 gy·
.
.
... s nuovadą,
ve~ t OJŲ, turėJo valsčiaus savivaldybę, paštą, mokyklą, po 1ICIJO.. e orą

sveikatos punktą, smulkaus kredito draugiją, malūną su lentpJUV ' p . •e
kra t ·
··
RaudoneJ
u uv1ų, ~pmto varyklą, pieninę su sūrine ir kita. 1939 ~:
klos
buvo keturi telefonai : iš jų du priklausė žydams - vienas surio garnY
. .
.
.
· 1940rn.,
savininkui V. Lind eriui, kitas - prekybininkui Kmiec Zilbermanui.

valst,us

po Lietuvos aneksijos, tik tuzinas žydų seimų liko kaime . Vėliau, Vokieti jai užėmus Lietuvą, dauguma jų buvo nužudyti Raseiniuose ar Jurbarke
(realiausia).
Už 8 kilometrų į vakarus nuo Raudonės yra Eleonoravos piliakalniuk as.
Medžiais apaugęs stūkso kyšulyj e, kur Kartupis atbėga iš rytų, pasuka į
pietus ir įteka į Nem uną. Siauroje aukštumoje , nuokalnėje į Kartupio pu sę, buvo Eleonoravos dvaras, priklausęs Tiškevičiams. Jame dukters vestuvėms buvo pastatytas dvaro pastatas, tačiau per Pirmąjį pasaulinį karą
sudegė. Čia pat yra ir Eleonoravos miškas.
Kaip teigė Raudonės miestelio seniūnas Česlovas Meškauskas, Raudonėje nuolato s gyvenančių žydų nebuvo ; ji e čia tik atvykdavo su prekėmis.
Tačiau atkreipėme dėmesį į MtL (86, 401J Genovaitės Erslavaitės paskelbtą
žydų žudynių vietų sąrašą, kuriame įrašyta, kad Raseinių apskrityje , Raudonės valsčiuje, Eleonoravos miške (Stakių girininkija), į pietu s nuo Raseinių,
1944 m. spalį nu žudyta apie 50 žydų. Iš kur papuolė į knygą šis į rašas ir ar
čia kalbama apie žydų žudymą, neaišku.
Pirmiausia įtarimą kelia data, nes 1944 m. spalį Raudonosios armijos l
Pabaltijo frontas pradėjo puolimą žemaitijoje Klaipėdos kryptimi, spalio
1o d. blokavo Klaipėdą, o spalio 11 d. pasiekė Kuršą, taigi, atrodo, jog apie

negaliu (40, 145]. Tai aiški:/ n: :

1941m. rugpjūčio 4 d. - 185 žmonės (pasak Kompinskio, Grigaravičiaus,jie

Raudones

jokį žydų šaudymą tuo metu neturėtų būti kalbos.

Raudonės žydų žudynių vieta papuolė ir į Josifo Levinsono Skausmo
knygą

[73, 31]. Joje rašoma , kad Raudonės žydų žudynių vieta nežinoma;

veikiausiai prie Jurbarko ar Raseinių.
Taigi pirmiausia reiktų išsiaiškinti, ar nesupa iniotos datos, nes šiuo me-

tu nėra jokios informacijos apie žydų šaudymą šioje vietoje .
Gilindamiesi į Raudonės žydų žudynes , žinių radomeJEW [l 11; 117]dviejuose skyriuose - Raudonė ir Stakiai.
1943 m. į Raudonės va lsčiaus miškus atvyko dvi žydų grupės. Pirmoji
grupė - keletas šeimų iš Kauno geto lietuvio inž inieriaus iš Šančių auto mobiliu. Antroji - žydė Hene Frank, kilusi iš Raudonės, ke!et_ą kart~ ~yko
į Kauno getą parsigabenti žydų bu riniu laivu Nemunu. ls viso susir_inko
60 žydų, kurie pasivadino Jurbarko grupe. Ši organizuota žydų grupe pasislėpė netoliese esančiuose miškuose ir tikėjosi sulaukti 1944m. rud~ns,
kol regioną užim s Raudonoji armija. Išgyventi padėjo aplinkinių k~•m_ų
ūkininkai, vieną kaimą žydai net vadino Palestina (gaila, tačiau literaturoJe
nenurodytas jo pavadinimas).
.
1944 m. vasarą, kai Raudonoji armija jau vijo vokiečius iš Lietuvo s ir ~rtėjo prie Stakių, vokiečiai įsakė vietos gyventojams palikti gyv~na~ąsias
vietas ir keltis į Vakarus. Valstiec'.iai, kuri e padėjo žydams, tureio _taip -~at
pa l I.kt ·1kaimus . Pasilikę žydai pasi·da l"1JoĮ· d v1· g rupe s, kiekviena tureJo
. m1ske
.
•
·
·
"dėJ·o iš vo k1eč1ų kagerai užmaskuotus bunke riu s. Tuo metu prie JŲ prisi
.

.

. . v·ieną d'ie ną latviai

riuomenės pabėgę du rusai ir du latviai.
•
•

buvo sugauti
.

os miške buvus ius
ir nurodė, kur slepiasi žydai. Vokiečiai apsupo E1eonorav
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bunkerius.!ydai buvo suimti ir sušaudyti. Beje, devyni pabėgo. Remia .
ntis
Taigi 50 Raudonės žydų, žuvusių Eleonoravos miške ir minimų kny .
.
goJe
MtL (86,401],taip pat pakartotų Skausmoknygoje (73, 31], iš ti krųjų būta, tik
jų žūties vietos rasti nejmanoma.
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Stakiuose neliko ne t ik nė vieno žydo, bet ir jų namų. Beveik visi žydai

sovietų šaltiniais,žuvo apie 50 asmenų. Šisskaičius pateko iri MtL.

1941 m. sušaudyti, o jei kas ir išliko, nenori gyventi tos vietos prisiminimais.
Ne tik vietiniai pamiršta buvusius Stakių gyventojus, bet skaudžiausia
,
kad juos pamiršta ir tie, kurie, atrodytų, turėtų visuomet prisiminti. Antai
Josifas Levinsonas Skausmo knygoje (73, 31l tarp beveik 200 holokausto
vietų Staki ų visai nemini, tarsi čia negyventa žydų, nebūta jų namų bei
pa rduotuvių; nebūta žudynių. Iš tikrųjų - būta visko.
Pamėginome paieškot i: galbūt kas nors prisimins Stakių miestelio
žydus bei jų tragišką lemtį. Vieną iš stakiškių sutikome j au Raseiniuose,
žvejybos reikm enų pa rd uotuvės name.Tai 1922m. gimęs pensininkasVytautas Polmonas, kuris prisiminė visus savo kaimynus žydus, prisiminė ir
1941-uosius,kai nelaiminguosius šaudė: Tai buvo siaubingas metas. Buvęs
stakiškisatmintinai vardijo Stakių miestelio žydus:
Fortūna Mauša, su būriu vaikų, turting iausiasStakių gyventojas;
Miasnikas, turėjo mažesnę parduotuvę;
šolomas Volfovičius, nuomodavęsis ūkininkų sodus,samdydavęsis darbininkus obuol ių skinti, vėliau ju os kažkur išveždavęs parduoti;
KremeriaiJoškus, Norkus ir lcikas, iš aplinkinių ūkin inkų nuomoję žemę
ir prekiavę arkliais;
Calius, turėjęs arbatinę, o jo sūnus prekiavęs mėsa;
Fainšteinų keturi broliai ir sesuo,du broliai, Berkisir lckus, vedę Miasniko dukteris;
Girša Fainšteinas,gyvenęs atskirai ir turėjęs du vaikus;
Orčikas Vinikas,turėjęs penkias dukteris ir du sūnus. Stakiuose gyvenęs
tik vienas sūnus ir duktė, kit i - kitur.
1941-aisiaisbirželio 22-oji pakeitė Stakių gyvenimo ritmą. Apie porą
savaičių pro miestelį į rytus traukė vokiečių kariuomenė. Kai judėjimas
sustojo, klebonijoje apsigyveno trys vokiečių karininkai. Jie sakė, kad automobilis sugedęs, ir laukią, kol sutaisysią. Po kelių dienų vienas pradėjo
kabinėtis prie žydų. Vėliau Stakiuose apsistojo daugiau vokiečių, jie surinko visus miestelio žydus ir išvarė iš miestelio Veliuonoslink. Kelias dienas
pavaikščioję po apylinkes, žydai pamažu grįžo namo.Vokiečiai leido jiems
būti savo namuose,tačiau neleido užsiimti prekyba.Beto, visas jų krautuves dar iki karo buvo spėję nacionalizuoti 1940 m. birželio 15-ąją Lietuvą
okupavę sovietai.
Grįžusiems Stakių žydams buvo apribotas vaikščiojimas po miestelį. Tačia u per daug niekas nesityčiojo, nes lietuviai su žydaisStakiuosevisą laiką
sugyveno taikai.
Kaip pasakojo senieji Stakių gyventojai, 1941m., gal rugpjūčio pradžia~
je (sako,jau šviežių bulvių buvę), JEW(117]rašo, kad 1941m. rugpjūčio_ 8_d.,_l
Stakius dviračiais atvažiavo du policininkai iš Raudonės. Bibliotekininke
Albina Aleksienė, kuri domisi Stakių istorij a, patikslino, kad tą pačią dien~
policininkai įsakė vietiniams vokiečių talkininkamsmiestelio žydussuvaryti

Mituvos lanka Stakiuose - kraupių žudynių vieta (144].Stakiai, pro
kuriuos vandenis plukdo šio krašto gražuolė Mituva , ilgą laiką buvo vadinami Pamituviu. Prie Mituvos buvo tr ys kaimai tuo pačiu pavadinimu
todėl apie 1930m. vienas pervardintas Stakiais (118]. Dabar Stakiai- mies'.
telis Jurbarko rajone,Raudonės seniūnijoje.
PriešAntrąji pasaulinjkarą Stakiai buvo gyvas miestelis. Čia gyvenone
tik lietuviai, bet ir nemažaižydų (apie 30) (119].Jie prekiavo, turėjo krautuves, užsiėmė jvairiais verslais,tačiau daugiau sia pagalbiniu ūkiu, augino
galvijus.
1923m. Stakiuose buvo 190 gyventojų (119], 1987m. - 226,2001m.-241
gyventojas(119],o dabar niekas nebedrįsta net skaičiuoti, nesjų labaisu·
mažėjo. Antai 2010m. dėl mokinių stygiaus Stakiuose uždaryta ilgus metus veikusi pagrindinė mokykla. Tačiau teb eveikia biblioteka , medicinos
punktas, kultūros centras, paštas,taip pat medinė Stakių šv. Antano Padu
viečio bažnyčia. Iš senų laikų Stakiai garsėjo šv. Antano atlaidais ir muge,
kuri trukdavo trejetą dienų.
Tik seniausiStakių gyventojai dar prisimena miestelio žydus.Apiejuos
kasmetišgirsti vis mažiau pasakojimų - nelieka žmoni ų, kurie gerai prisimintų prieškariolaikus ir pirmuosius karo metus.

t
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į žydo Saliamono tvartą. Naktį stambaus ūkininko Toliu šio sūnus prikėlė būr'

miestelio vyrų lietuvių, nuvarė juos į Mituvo s lanką, netoli Stasio Galbogi~
namų, ir liepė iškasti duobes. Juos saugojo vokiečiams užėjus vėl pradėję
veikti Stakių šauliai, vadovaujami būrio vado Pijušo Vaičaičio.
Polmonas prisiminė, kad buvo iškastos dvi ilgos duobės. Mat ir jo tėvą
buvo atvarę kasti duobių. Šis, pajutęs, kad čia bus negerai, paprašė duobkasius saugojusį pusseserės vyrą šaulį Praną Galbogį jį pateisti. TasVytauto
Polmono tėvui liepęs kuo greičiau nepaste bėtam dingti iš Mituvo s lankos.
Paryčiui duobės buvo iškasto s, o duobkasiai nuvaryti
į Mituvos intako daubą ir įsakyta laukti, nekišti galvos,
kol nebus naujo įsakymo.

Auštant žydus iš Saliamono tvarto išvarė. Orčikas Vinikas nepaėjo, o jo vaikai per sumaištį paspruko . Sulaikytuosius nuvarė į Mituvos lanką, o nepaeinančiam Orčiku i
baltaraiščiai ėmėsi ieškoti vežimo.
Smalsesni duobkasiai nes ilaikė įsakymo tupėti dauboje - palipę į kalnelį žiūrėjo, kas vyksta prie iškastų duobių.
Atvaryti žydai buvo nuogai išrengti, ir tuojau pat pasigirdo šūviai - visi stakiškiai suvokė, kad šaudo jų miestelio
žydus. Nutilus šaudymui, į lanką prie duobių atriedėjo
VytaurasPo/manaspurkiaiprrsimena vežimas ir pokštelėjo šūvis - tai nušautas atvežtas Vinikas
.
vrsusSrak,uosegyvenus,usžydus
Stakių žydus Mituvos lankoje ša udė iš miestelio ir jo
apylinkių sukviesti kai kurie buvę šauliai ir kiti vokiečių
talkininkai: Pranas Galbogis, Gudaitis, Jonas Urbša, An·
tanas Beržinskas, Korduša s ir kiti. Vėliau kai kurie nuteisti
įvairų laiką kalėti, o ūkininko Toliušio sūnų, variusį kasti
duobių, vėliau užmušę mi ške slapstęsi pabėgę žydai.
Stakiuo se sutikome 1919 m . gimusią Polmono seserį
Kazimierą Kazlauskienę. Ji čia augo ir kartu bėgiojo su
žydų vaikais, po karo buvo tremtyje Rusijoje ir grįžo į
g i mtinę.

Jos sūnau s lydimi nuėjome į Mituvos tanką, kur buvo
sušaudyt i Stakių žydai.
KazimieraPolmon01re-Kazlauskienė
Polmonaitė-Kazlauskienė prisiminė ir kitą su duobkagera, pr,s,menaSrakių tydus ir
siais susijusį įvykį, kurį pasakojęs Zeikus - vienas stakiš·
epizodus d JŲ gyvemma
kių, atvarytų kasti duobių. Kai iš daubos į žudynių vietą
vėl atvaryti duobkasiai pradėję versti žemes ant sušaudytųjų, iš duobės
pasigirdęs balsas: Vyrai, neužkaskitemanęs, aš gyvas! Tai buvęs teikas Kre·
meris.Tada vienas iš baltaraiščių jį nušovęs.
.
Padedami brolio ir sesers Polmonų, pabandėme apytiksliai nustatyti
Mituvos lankoje nužudytų Stakių žydų skaičių.
Fortūnos šeimyną sušaudė visą - gal 5- 7 žmones.
Iš Miasniko šeimynos - penkis ; dukrai ir žent ui pasisekė pabėgti.
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šolomą Volfovičių sušaudė kartu su žmona , dviem dukterimi s ir sūnu
mi. Kitas sūnus buvo komjaunuolis, todėl jis suim tas anksčiau ir išvežtas į
Ra se inių kalėjimą .

Iš Kremerio šeimo s vi enas sūnus karo pradžioje pasitraukė į Rusiją, kit i
du pabėgo, tač iau vėliau buvo sugau ti pas ūkininkus ir sušaudyti.
(atiaus šeima - vi si try s - sušaudyti.
Giršos Fainšteino broliai ir sesuo pabėgo. Girša Fainšteinas gyveno atskirai ir pabėgo, jo žmoną ir abu vaikus, kaip minėta, išvežė į Skirsnemunę
ir sušaudė.
Iš Orčiko Viniko šeimos sušaudyti Stakiuose gyvenę keturi - ji s, žmona,
sū nus ir duktė.
Taigi iš viso Mituvos lankoj e sušaudyta apie trisde šimt Stakių žydų.
1955- 1956 m. Stak ių žydų palaikai iš Mituvos lankos perlaidoti geno cido aukų kapinėse Jurbarke . Perlaidojimą organizavo iš Rusijos grįžęs Abramas Nosona s Kremeri s, pasikeitęs pavardę į Kromą.
Dabar nėra jokio ženklo ar kokios nuorodo s, kad Mituvos lankoje
1941 m. sušaudyti bevei k visi Stakiuose karo pradžioje gyvenę žydai. Tarsi
tos holokausto vietos nebūtų buvę. Dar baisiau, kad jau ne kiekviena s Stakių gyventojas galėtų tą vietą parodyti - viskas eina užmarštin. Bet ar galima tai pamiršti? Būtinai reikėtų nors pažymėti šią vietą, kad atėjęs žmogus
sustotų ir pamąstytų, kokius bai sius laikus išgyvenome ir ar gali tai dar
kada nors pasikartoti.

Šiluvos valsčius
Alfonso Vaišvila s rankra štyje . Kai kurie Šiluvos žydų bendruomenės istorijos
bruožai " [132) gana nuodugniai aprašyta s žydų bendruomenės gyvenimas
Šiluvoje : Šiluvos žydus verslininkus ir prekybininkus domino Šiluvosatlaidai,

kurie pagyvino visuomeninį bei ekonominį gyvenimą Siluvojeir jos apylinkė
se,padidino gyventoji/ judėjimą šiame krašte. Beprekybos,žydai čia vertėsi ir
amatais: dervos, deguto, anglių gamyba, puodų žiedimu, alaus, degtinės varymu ir kt. Be to, minimi plytininkai , duonkepiai , gyvulių skerdikai, dailidės,
vynininkai, skalbėjos, s ilki ų pardavėjai, malūnininkai, stikliai , siuvėjai, tekintojai , batsiuviai, vaikų mokytojai ir kiti [109, 184; 132). 1940 m. Šiluvoje gyveno
apie 1300 gyventojų [67, 549), tač iau kiek iš jų žydų, nėra nurodyta .
ly dai da žniausiai buvo prekybininkai, tad pirmiau sia kūrėsi miestelio
centr e, aplink turg av ietę, kur vyko pagrindinis prekybin is miestelio g yvenima s. Turgavietės vakarinėje dalyje stovėjo ir jų sinagoga. Tarpukariu jie
gyveno gatvėje, jungiančioje turgavietę su bažnyčia. Per atlaidus šia gatve
judėdavo did žiausias maldininkų srautas [109, 181; 132).
Šiluvo s apylinkėse nuo senų laikų buvo da ugybė dvarų. Pagal 1862 m.
statistiką [67, 5491, valsčiuje buv o 38 dvarai , iš kurių 22 didesnieji , arba žy-
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mesnieji. Viename iš gražiausių ir įspūdingiausių kampeli
t
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mi s ir Lyduvėnų dvaras. Seniau Lyduvėnų dvaras vadintas Pad~baz~Ytka
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zydų seimų [l 02, 173).

Alfonsas Vaišvila [109, 189; 1302] rašo, kad Šiluvos va lsčiuje 1923
veno 357 žydai. Vien Lyduvėnuose, Zakeliškių ir Ribukų kaimuose 1:/Y ·

m.

g~veno 11Ožydų, Lydu_vėnuo~e ~ie turėjo atskirą medinę sinagogą. VikipedtJOS[67,551; 76], Broniaus Kv1kho [67, 549) duomenimis, 1940 m. Lyduvė
nuo se gyveno apie 550 gyventojų, 300 iš jų žydų. Šis skaičius turėtų būti
tikslinamas (gali būti, kad jis padidintas); Padubysio kaime gyveno 10 žydų
šeimų; Ribukų kaime - trys (kiti nurodo penkias) žydų šeimos.

Pasakojimą apie žydų bendruomenės gyvenimą Vaišvila [132] baigia
1940 m., tačiau žydų bendruomenės sunaiki nimo temą gvildena Lore-

ta Petrylaitė straipsnyje „Lyduvėniškiai mena savo kaimynus žydus" [102,
173-177] . Remdamiesi literatūra be i li udytojų pasakoj imais, bandysime at·
kurti žydų bendruomenės likimą jos t ragiškiausiu laikota rpiu.
Nagrinėdami Šiluvos valsčiaus žydų sunai kinimą, t u rime aprėpti Šilu·
vos ir Lyduvėnų miestelius bei Šiluvos va lsčia us kaimu s, ku riuose gyventa
žydų, nes iki 1831 m. sukilimo Padubys io kai m as be i aplin k jį esantys kai·
mai priklausė Lyduvėnų dvarui, o iki Antrojo pasau linio karo (tarpukariu)
Lyduvėnai priklausė Šiluvos val sčiui.
Knygoje MžL [86, 40 1-402] n urod ytos dvi skirti ngos Šiluvos valsčiaus žy·
dų žudynių vietos: prie Lyduvėnų ir p rie Padu bysio kaim ų, o Josifas Levin·
sonas Skausmo knygoje [73, 33) rašo, kad Šiluvos žydų žudynės vyko prie
Ribukų ir prie Zakeliškių (Liolių apylinkė) kaimų.
.
MŽL [86, 401 - 402] pateikė neteisingą žydų žudynių vietą - Ribukų k~,mo žvyrduobes. Šios žudynių vietos pavadinimas įsitvirtino ir literatūroJ_e,
tačiau tai neatitinka tiesos. 2:ydų žudynės vyko prie Lyduvėnų miest~ho
esančiose žvyrduobėse, už kelių kilometrų nu o Ribukų kaimo . žydų z~dynių vietos įvardijimas kaip Ribukų žvyrduobės tikriausia i atsir~do de'.
to, kaip pasakojo Ribukų gyv entojas Jonas Urb utis, kad Ri bukų kaimo se
niūnas įteikęs pieme niui raštą apie Lyduvėnų geležinke lio stotyje įvY~~
sią van d ent·1ek'10 avariJą.
.. Kaimo gyventoja i, pasirašę gavę š'ią 10
· forrnaciJą,
•
•
. , ..
k..
d vėnŲ zvyr
Priva
eJę atvy t1 Į Lydu vėnus. Iš ten jie buvę nuvaryti prie Ly u
duobių, kur turėję stebėti žydų žudynes paskui privalėję užkast i duo~es.
HLA[47
•
'
R 'bukŲ kaime,
, 73] rasom a, kad žydai buvo surinkti į aptvertą ganyklą I
do
Po ke/'ių d'ienų Jie
.. atvaryti į žvyrduobę ir sušaudy ti, tačiau t1·ks1·iai nenuro

žvyrduobės vietos , nors skyrelis įvardytas Silu va / Lyduvėnai (47 • 731·
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Šiluvos valsčiuje žydams naikint i buvo įsteigti du getai, ir žudynės vyko
trijose vietose:
Kai kurie Šiluvos , Lyduvėnų ir Ribukų jauni žydai vyrai sušaudyti kartu
su Raseinių žyda is;
Šiluvos ir Lyduvėnų vyrai (seniai) ir moterys su vaikais sušaudyti prie Lymie stelio žvyrduobių;
Lyduvėnų apylinkių kaimų žydai ir žydės sušaudyti Padubysyje.

duvėnų

Kai kurie Lyduvėnų, Ribukų ir Šiluvos žydai vyrai sušaudyt i kartu
su Raseinių geto žydais . 1941 m. liepos pradžioj e buvo planuota Šiluvos
ir kitų Rasei nių apskrities va lsčių žydus suvežti i Raseiniusir ten drauge sunaikinti, ta č iau dė l organizacinių sunkum ų šių planų atsisakyta ir nutarta
žydus šaudyti vietoje.
1941 m. rugpjūčio viduryje (greičiausiai liepos viduryje) Lyduvėnų žydai
vyrai su Ribukų ir kai kuriais Šiluvos žydais išvežti ar išvaryti i Raseinius
darban [102, 176]. Raseiniuose tuo metu veikė vadinamasis Raseinių getto,
kur buvo suvaryt i Raseinių miesto žydai [139]. Šiluvoje buvo suimti apie 20
fiziškai stipriausių žydų bendruomenės vyrų ir išvežti i Raseinių getą. Iš šio
„darbo' : kaip knygoje Raseinių krašto žydai rašo JuzefaGetautienė, jie taip
ir negrįžo [l 02, 176).

Vaišvila rašo, kad Šiluvoje likę žydai buvo priversti sinagogoje laikytą
žydų valdybos dokumentaciją, taip pat religines knygas sunešti į turgavietę,

suversti į krūvą, o sinagogos valdybos narys Jankelis Nodelis įpareigotas čia
pat, turgavietėje, sukurti laužą ir visa tai sudeginti (132].

Miestelyje pasklido kalbos, kad ruošiamasi suimti žydus ir siųsti i getus,
todėl kai ku rie miestel io žydai bandė slėptis pas vietos gyventojus, kiti vy·
ko i katalikų bažnyčią krikštyt is bei kitaip gelbėtis.
1941 m. liepos antrojoje pusėje prasidėjo Šiluvosžydų areštai._Kai kur'.e
suimt ieji buvo uždaryti sinagogoje, kiti - žydo ldeliavičiaus prekių sande·
lyje šalia turgavietės. Po savaitės kalinimo, rugpjūčio pirmomis dieno'!:i~, Ši-

luvos žydai buvo atvaryti į turgavietę, surikiuoti į koloną ir ji~ms P~~iskmta,
jog jie išsiunčiami nuola tinai gyventi į Ribukų kaimą, kur gales '.a~ 1~1 ~y~en·
ti ir dirbti ūkio darbus. Rabinas paragino savo tautiečius nes1pr,ešmt!!,am
smurtui , sakydamas: ,,Toksmatyt , mūsų likimas ~ - taip Vaišvila pateike zydų
paklusnumą [132].

Lyduvėnų Rlbukų ir Šiluvos žydai sušaudyti žvyrduobėse prie Ly_·

'
• d
t lkti buvo įkurti du getai.
duvėnų miestelio. Šiluvos valsčiaus zy ams su e
•
.
.
t r1 Lyduvėnų uz 10 kilometrų
Pagrindinis getas įkurtas Ribukų kaime, ne o
'
nuo Šiluvos.
.
. 'k ') su visa manta, ginkluotų
Apie 200 Šiluvos žydų (vyrai, moterysir vai a,
.
.
aktyvistų saugomi, pajudėjo per miesteli Lyduvėnų link, i Ribukų getą. 0 ,-

..
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desniusjų daiktus vežė policijos atvarytų ūkininkų vežimai. Panašiatvarka į Ribukų getą buvo atvaryti ir Lyduvėnų miestelio žydai. Lyduvėnuose tuo
metugyvenoapie20žydų (5 šeimos).
Juossurinko miestelio aikštėje ir, surikiavę kolona, atvarė į Ribukų kaimą du vietos policininkai. Vaišvilos žodžiaine
visai atitinka tiesą [132]: čia, matyt, supainiotas Lyduvėnų ir Ribukų žydų
skaičius, nes Lyduvėnuose tuo metu gyveno apie 300 žydų, o Ribukų kaime - trys ar penkios šeimos.Taigi gete buvo įkurdinti Šiluvos ir Lyduvėnų
miestelių žydai,iš viso apie 300žmonių
Dieną prieš sušaudantRibukų geto žydus buvo paskelbta, kad nevatai
tą dieną busperkeliamiį kitą gyvenamą vietą. Todėl iš vakaro visoseketuriose
sodybose
, kur gyvenožydai, rūko kaminai, kūrenosi krosnys,- žydės kepėsi
duoną - ruošėsi kelionei[132].
Kitas,gerokai mažesnisgetas buvo į kurtas netoli Lyduvėnų, Paduby
sio kaime,prie kelio Lyduvėnai-Kelmė. Čia apgyvendinta apie 100žydų,
daugiausiaiš įvairių Šiluvos valsčių kaimų: Butautų, Kaulakių, Paduby
sio
ir kitų. Ribukų žydai apgyvendinti vietinio žydo daržinėje ir keturioseaplinkinėse valstiečių sodybose.Moterys buvo varomos nuiminėti daržinės
savininkovasarojaus,o vyrai - į Lyduvėnų geležinkelio stotį krauti rąstų į
vagonų platformas. Getasčia veikė apie tris savaites.
Ribukų žydų geto t iksli likvidavimo data nežinoma, tačiau viena išversijų - 1941m. rugpjūčio 10diena. Vaišvila rašo, kad įtikimiausia data-rugpjūčio pabaiga[132].
Ribukų žydų geto sunaikinime,kaip rašo Vaišvila, dalyvavoŠiluvosir Raseinių LAFbūriai bei Šiluvosvalsčiaus policija [ ... ]Sulengvuoju automobiliu
atvykoir 3-4 vokiečiai, kurie žudyme nedalyvavo, tačiau akcijos metu uoliai

fotografavoLAFnarius.
Apie 12- 13valandą apsaugaėmė varyti žydus iš Ribukų kaimo daržinės
į Lyduvėnų geležinkeliostotį. nk pasiekę prie Lyduvėnų miestelio esančias
žvyrduobes,kur buvo iškastosdvi didelės duobės, žydai suprato savolikimą [102, 175].Vienoje iš duobių sušaudė vyrus, kitoje - moteris ir vaikus
.
Egzekucija truko apie keturias valandas (iki 18 val. vakaro).Vyrai iš Ribukų
kaimo,sušaudžiusžydus,turėjo ant sušaudytųjų kūnų užpilti chlorkalkių,
paskuiir žemių [114].

štai kaip, liudytojų (G. Molotovo,Naudvaro,A. Timinskio)pasakojimais,
atrodė žydų žudynės. Pirmiausia buvo suvaryta 10- 20 kaimo žmonių su
kastuvaisiškastidviejų duobių (kiekvienosduobės ilgis 30-40 metrų). Atva·
rę žydus iš Ribukų, atskyrė vieną grupę (pirmiausiavyrus),jiems liepė nusivilkti viršutiniusdrabužiusir gultis šalia vienas kito. šaudytojai sustojoant
duobės kraštoį vieną eilę ir ėmė šaudyti į gulinčiuosius. Duobkasiaiturėjo
nušautuosiusužberti nestoru žemių sluoksniu, tada atvarė kitą grupę. Tai
vyko keturis kartus.LiudytojasPranasLukoševičius, matęs žydų šaudym~
,
pasakojo: [ ...] sukilėliai atvedė apie 50žmonių, daugiausia moterų, vaiki/"

-

-

~

--

'
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senelių, kuriuos stūmė į duobę ir šaudė įjuos iššautuvų. Čia žuvo apie 300 žy-

dų; tai Šiluvos ir Lyduvėnų gyventojai. Akcijai vadovavoŠiluvos valsčiaus
policijos viršininkas KazysStankus.
lydų žudynių vietoje, maždaug už kilometro į šiaurryčius nuo Lyduvėnų miestelio, ant paminklo dvikalbis užrašas: lietuvių ir jidiš kalbomis.
Lietuviškai užrašyta: Šiojevietojehitleriniai budeliaiirjų vietiniai talkininkai
194108.nužudė apie 300žydų - vaikų, moterų, vyrų. Tebūnie šventasnekaltai
žuvusiųjų atminimas. Jidiš tekste žodžių Tebūnie šventasnekaltai žuvusiųjų
atminimas nėra. Šisužrašasant paminklo rodo, kad buvo žudyti ir vyrai, tačiau greičiausiai senyvi, nes dalis jaunų vyrų buvo išvežtiį Rasein
ius ir ten
sušaudyti. Lukoševičius baudžiamojoje byloje patvirtino, kad sušaudyta
apie 300žmonių, iš kurių daugiausiamoterys,vaikai ir seneliai.
Vaišvila rašo, kad niekas iš Lyduvėnų žvyrduobėje šaudytų žydų nepabėgo. Ištiko tik du Šiluvos miestelio žydai BerelisMeras(45 metų) ir Mauša
Fainšteinas(17 metų), buvę Padubysiogete. Iš Šiluvos va lsčiaus žydų dėl
laimingo atsitiktinumo išliko ir Dautartų dvaro gyventoja SaraSmolenskaja. Jų išlikimo aplinkybės nėra tiksliai žinomos.
Šiluvo s valsčiaus kaimų žydai , žydės ir va ikai nužudyt i Padubysyje .
Padubysys - kaimas Kelmės rajone, maždauguž 2 kilometrų nuo Lyduvė
nų, Kelmės link. Jistęsiasi apie 2 kilometrus.Iki 1941m. Padubysy
je gyveno
10žyd ų šeimų, jų pagrindinis verslasbuvo agurkų auginimas, todėl aplinkiniai juos vadino Padubysioagurkininkais [102, 176].
Tiek Petrylaitė (102,177],tiekMtL [86,402] rašo, kad 1941m. rugpjūtį, tuoj
po žydų žudynių Lyduvėnuose, visi iš aplinkinių kaimų suvarytižydaibuvo
uždaryti jaujoje ir rugpjūčio 15-16d. sušaudytiPadubysyje.
Kelmės rajono Gailių pagrindinės mokyklos direktorės pavaduotojaistorijos mokytoja Danutė Eitmantienė mums pateikė užrašytusVeronikos
ir Antano Sutkų prisiminimus (125](Veronikos
Sutkienės tėvas buvo privers
tas kasti duobę) ir Laugalio kaimo gyventojos ElenosŠileikytės-Jucienės
parodymus [147] bei vaizdo juostą Aš kaip maldą tariu... [134], kurioje atkuriamos žydų žudynės Padubysio kaime. Vaišvilasrankraštyje1132] yra
liudytojų (LAFnarių, duobkasių, sargybinių ir kt.)parodymų ištraukų iš Lietuvos archyvų bylų (LYA
, LCVA).
Juos pateiksimenepriklausomainuo dalyvių
statuso.
1941m. rugpjūčio 1s d. buvo lemtinga.Būtent tą dieną pasirodė vokiečiai
ir lietuviai ba/taraiščiai, taip prasideda Sutkų liudijimas apie Padubysyje
sušaudytus žydus [125].Naciaiiš pat ryto surinko iš kaimų (Laugall
o,Bulavė
nų) vyrus kasti duobių, nors Šileikytė-Jucienė teigė [127],kad patysžydai
kasėsi duobę (tikslesnisliudijimasyra Sutkienės). Vieta buvo parinkta labai
t inkama: vienoje pusėje kalnas, kitoje - upeliukas ir sunkiai praeinama.
Bandžiusiejibėgti būtų buvęs labai gerastaikinys.
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Liudytojai pasakojo apie Padubysio geto likvidavimo aplinkybes:Duobę iškasė ir vėliau ją užkasė pavaryti aplinkinių kaimų: Padubysio,Bulavėnų,
Lyduvėnų, Zakeliškių, Prienų kaimų vyrai. Duobė buvo iškasta ketvirtadienio

vakare,o žydaijoje sušaudytišeštadienio vakare. Duobė iškasta šešių metrų
ilgio ir trijų metrų pločio. Apie l 9-20 valandą liepta suimtus vyrus atvesti
iš daržinės i šaudymovietą.
Žydų moterysbuvo iš savo trobų suvarytos į škalą (sinagogą), o vyrussuvarė į vieną iš žydų sodybų, toliau rašoma Sutkų liudijime [125]. Žydams
,
Šileikytės-Jucienės parodymais,tris dienas nedavė nei valgyti, nei gerti.Po
kieklaikojie [kaimovyrai] pamatė, kaip išvarė žydų vaikus su motinomis. Praėjus pusvalandžiui
, gyventojaiišgirdo, kaip ravuosešaudo, o Dubysosslėniai
atkartojaš-š-š, - rašoma liudijime. Sutkienės tėvas po kelių dienų pasa
kojęs, kaip buvo šaudomi žydai: Pirmiausia liepė žydėms nusirengtigerus
drabužius
, atiduoti laikrodžius,žiedus.Jos manė, kad už tai dovanosgyvybę,
tačiau [ ...] atėmus daiktus, moteryssu vaikais buvo varomos arčiau duobės
ir šaudomos. Vyrai,kasę duobę, buvo išrikiuoti antroje papėdės pusėje. Jeižy·
dai būtų bėgę, tai vokiečiai būtų šaudę ir į ten stovinčius žmones.Sušaudžius
žydes,dar buvopažiūrėta, ar nėra gyvų duobėje. Judančius ar dejuojančius
pribaigdavošautuvo buožear paleisdavokulkas. Vėliau aukos buvoprikasa
·
mosžeme.
LYAesančiame akte Nr. 3 yra Antano Nyderio liudijimas: Saudomiejiesa·
majeduobėje buvosuguldytidviem eilėmis [58; 99].
Retasatvejis, kad pirmiausia šaudytų moteris, o tik po to - vyrus.Pasak
Sutkų, sušaudžiusmoteris Po kiek laiko buvo atvaryti vyrai ir vėl tas pats:
atimami įvairūs daiktai, šūviai, šūviai. Toliau šaudymo procesas skirtingų
liudytojų (A. Jakubaičio, 5. šimkaus,J. Armono ir kt.) nusakomas panašiai, tik
Šimkusir J. Kazlauskasteigė, kad pirma sušaudė vyrus, paskui moterissu
vaikais.
Tiesa, iš žudynių vietos pabėgęs Leibienės sūnus (Leibukas).Sutkienė
pasakojo: Jamturbūt buvolabai bloga, gal ir protas pasimaišė, neslakstė po
atkalnius. Kaigrįžo i kaimą, buvo pagautas, sumuštas ir nušautas pasiliku·
sių nacių. Jaunožmogauskraujasaplaistė nasturtų darželį, - taip užbaigia·
masSutkienės liudijimas apie žydų žudynes Padubysio kaime.

Padubysio aukos. Petrylaitė rašo: Kartu su Padubysio žydais nužudyt~
dalis Lyduvėnų, Bulavėnų, Krantagūros žydų [102, 177]. Mūsų manymu, JI
neteisingaiinterpretavo liudytojų parodymus. Lyduvėnų žydai vyrai bu·
vo išvežtiį Raseinių getą, o moterys nužudytos Lyduvėnuose, tad Lydu·
vėnuose žydžių jau nebebuvo. Čia, matyt, turėta omenyje, kad šalia Ly·
duvėnų esančių kaimų žydai, kartu su kitų kaimų (Bulavėnų, Krantagūrosl
žydais,buvo surinkti į vieną vietą. Beje,internete Svietimasapie holokauSIQ
[128] neteisingainurodyta, kad buvo žudomi žydai dar ir iš Šiluvos.Tą palĮ
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pakartojo ir Levinsonas Skausmoknygoje [73, 33]. Jau anksčiau, remiantis
turima medžiaga, rašyta, kad Šiluvos moterys nužudytos Lyduvėnuose.
LYAesančiame 1965 m. birželio 20 d. akte Nr. 4 (27) [58] rašoma, kad atvykę į Kelmės rajono Padubysiokaimą, esantį Laugalio tarybinio ūkio ribose,
prie pat Dubysos, nustatėme, kad 1941m. rugpjūčio 15- 16dienomisčia buvo
hit/erininkų ir buržuazinių nacionalistų sušaudyti Padubysiokaimo gyventojai, o taip pat Lyduvėnų kaimo gyventojai(žydų tautybės piliečiai) [ ...] viso 115120žmonių. [ ...] 704 asmenų - žuvusių šiojevietojepavardespavykonustatyti
ir jų sąrašas pridedamas. Byloje yra žuvusiųjų są ra šas, tačiau kažkodėl visi
įrašytieji iš Padubysio kaimo, ir nė vieno iš Lyduvėnų.
Levinsono Skausmoknygoje [73, 33] yra dar vienas neatitikim as. Antrą
sias Šiluvos ir Lyduvėnų miestelių žydų žudynes jis įvardija kaip vykusias
prie Zakeliškių kaimo, Liolių apylinkėje. Zakeliškių kaimasyra už poros kilometrų nuo Padubysio. Gali būti, kad i knygą pateko liudytojų gyvenamoji vieta, nes parodymai [125] surinkti Zakeliškių kaime, kur jie ir gyveno. Be
to, Skausmoknygoje visai nepaminėta, kad buvo nužudyti žydai iš Ribukų,
Padubysio ir kt. kaimų.
Nužudytųjų skaičius. Ar Lyduvėnuose ir Padubysyje galėjo būti sušaudyta 415 -420 žydų, suabejojo pati knygos Raseinių kraštožydai sudarytoja Lina Kantautienė [109, 177]: [... ] ant paminklų užrašytasžuvusiųjų žydų
skaičius yra didesnis už tą, kurį nurodė kalbinti žmonės. Tadgreičiausia čia
sušaudytiir iš kitur atvežti žydai.
Jau anksčiau Bronius Kviklys [67,549 ] bei Vikipedija[80] rašė, kad 1940 m.
Lyduvėnuose gyveno apie 550 gyventojų, 300 iš jų žydų; Padubysio kaime
gyveno 10 žydų šeimų; Ribukų kaime - apie 20 žydų. Taigi iš viso apie 350
asmenų, ir visi žuvusieji surašyti ant paminklo.
1941 m. liepos viduryje Lyduvėnų žydai Uauni vyrai) su Ribukų ir dalimi
Šiluvos (apie20 asmenų) žydų išvežti ar išvaryti į Raseiniusdarban. Apie 200
žydų (vyrai,moterysir vaikai)su visa manta buvo atvaryti į Ribukų getą iš
Šiluvos.Į Padubysio getą buvo suvaryti apie Lyduvėnus esančių kaimų (Bulavėnų, Krantagūros

ir kt.) žydai.
Taigi skaičius 415- 420 rodo tikslų Šiluvosvalsčiuje žuvusių žydų skaičių.

Žudynių organ izatoria i. Šiluvos valsčiaus žydų žudynėms vadovavo

Šiluvos policijos viršininkas Stankus.Jo įsakymu žydai buvo suiminėjami,
varomi į getą, saugomi, o paskui ir žudomi. Tačiau Vaišvilos surinkta medžiaga [132] leidžia daryti išvadą, kad Raseinių apskritiesžydų naikinimo
akciją 1941m. liepos-rugpjūčio mėnesiais, vokiečiams įsakius, betarpiškaiorganizavo Raseinių apskritiespolicijos viršininkasGrigaravičius [Raseinių geto
viršininkas.- Aut.l,pavedęs jos vykdymą valsčių policijai,o ši - sau pavaldiems
LAFbūriams. Vaišvilos rankraštyjeyra liudytojo Jakubaičio parodymai apie
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Padubysiožydų šaudymą: Tadasunkvežimiu
g Šiluvosatvykopolicijosviršininkas Stankusir 7-8 suki/el/aibeipolicininkai.Stankus
, apžiūrejęs duobę,
liepė ją pagilinti, o pats nuvykoį Lyduvėnus, iškurgrįžęs apie 18val.
, pareiške
,
jog Grigaravičius jam pavedė sušaudytižydus.

Paminklai. Šiluvosvalsčiaus žydaibuvožudomidviejosevietose:Lyduvenų žvyrduobėse ir Padubysyje.

Dianeriostulpas,rodantisiydų
fudynių vietą Lyduvėnuose

Paminklasiydų iudynių vietoje
Ribukų kaime

Nuo Lyduvėnų miesteliovažiuojantŠiluvoslink, tuoj pat užkilusant kalno, reikėtų sukti į dešinėje pusėje esantikeliuką. Šaliayrarodyklė tydų tudynių vieta.Pavažiavus
400metrų, kairėje yra Džaneriostulpas,o dešinėje,
už 20 metrų, žydų žudynių vietoje - paminklinisakmuo,kuriolietuviškas
užrašas:Šiojevietojehitleriniaibudeliaiir jų vietiniaitalkininkai1941
08nužudė apie 300žydų - vaikų, moterų, vyrų. Tebūnie šventasnekaltaižuvusiųjų
atminimas.Analogiškasužrašasyra ir jidiš (idiš)kalba.
Kelmės-Padubysio keliu, nenuvažiavus100metrų iki Padubysio
autobusų stotelės, sukti dešinėn keliukužemyn.Perejusupelį, dešinejematyti Džaneriostulpas,rodantis,kad iki žudynių vietos 340metrų, laikantis
kairės. Dar kartą perėjus upelį, už 100metrų matytimasinių žudynių vieta. Čia išliko visos trys paminklinės lentos:lietuvių, hebrajų ir jidiš (idiš)
kalbomis. Lietuviškasužrašas:Šiojevietoje 1941m. rugpjūčio mėn. 15- 16
dienomisnacistiniai budeliai ir jų talkininkainužudė apie 120Padubysio
,
Lyduvėnų, Bulavėnų apylinkių gyvenusių žydų. Pirmiausiašiosžudynės,
pasakliudijimų, įvyko 1941m. rugpjūčio 15dieną. Antra,ant paminklo
užrašytasnužudytųjų skaičius atitinka liudytojų pasakojimus,
nesžydai
buvo surinkti ne iš vieno kaimo.
Jauminėta Gailių pagrindinės mokyklosmokytojaEitmantienė kiekvienais metaisrengia istorijos pamoką apie holokaustą Padubysio
žydų žu
dynių vietoje.Ten mokiniai aiškiausuvokiaholokaustobaisumus,į sielą

įsiskverbia mintis,kad to negalibūti, tai neturipasikartoti.

Remdamasisšia medžiaga,kaunietisžurnalistasPovilasAntanasKaunasparašė du straipsniuslaikraštyjeAlio.Raseiniai
(52;53),paskuijie buvo
įdėti i knygą Kadrytojusšviesetų (51].

***

Lyduvėnų, Ribukų ir Šiluvosjauni vyraižydaibuvoišvežtii Raseini_us;
1941rugpjūčio 10d. Lyduvėnų, Ribukų ir Šiluvosmoterys,vaikaiIrsene
liai nužudyti Lyduvėnų žvyrduobese;
1941m. rugpjučio 1s d. Padubysloir aplinkinių
Padubysyje.
Paminklas
tydų tudyn,ų vIeta1e
Padubysyje

d .

kaimų žydainuiu yti
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Šimkaičių valsčius

Kaip pasakojama , Leize ris Benas Fainšteinas karo pradžioje užėjęs pas
Šimkaičių va lsčiaus viršaitį pakla usti, ką daryti žydams. Viršaitis atsakęs,
kad jo - Lietu vos savano rio - niekas neliesiąs, jis su šeima galis ramia i gy -

Gimiauaš kaime,
Ežeroakis

vent i miestelyje . Tačiau po kurio laiko naciai iš laikinojo geto visus Šimkai-

Sapnuojasiki šio/ei

čių žydus nuvarė i Kalnujus ir suša udė.
Šimkaičiuose gyvenanti Juozapa Dubinskienė (g. 1920 m.l prisimme ,
kad iš pradži ų vokiečiai Giršos Fainšteino, Lietuvos savanorio sūnaus,
nelietė. Jis netg i galejo laisvai vaikščioti po miestelį. Tačiau vėliau, matyt,

Pernaktis,
Išsutemų
Ir netekties,
Vosšvytin čia blausa,

buvo ;sakyta likv iduoti ir jį.
Suimti Fainštei no baltaraiščiai atvyko pas Antaną Kazlauską, nes Girša
iš jo nuomojosi namą. Tačiau namie rado tik du vaikus. :2mona, ate inant

Prasimuša
jaunystės
Obelų

balta raiščiams, spėjo pasislėpti ant aukšto - jlindo į didžiulį krepšį, kuriame lai kyda vo vilnas. Baudėjai apieškojo namą, bet nieko nerado . Tada
šeimininkės ėmė ieškoti jų samdomas pečkurys Kordušas. Rado krepšyje ,

Svieso.

BenasFa,nsteinas
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Pačiam Giršai Fainšteinui tuomet pasisekė pabėgti. Jį paslėpė netoli Stakių
gyvenęs ūkin i nkas.

Senieji Šim kaičių gyventojai yra pasakoję, kad po karo Leizerio Beno
Fainšteino sūnus Girša Fainšteinas grįžo į Šimkaičius su žmona lietuve
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kavinėje MažasisParyžius.Jis pasakojo , kad tėvas Girša Fainšteinas slaps.
tėsi Dangutiškių kaime, už 4 kilometrų nuo Stakių. Jis, trys jo broliaiir

dvi seserys įsigijo ginklų, miške išsikasė bunkerį ir ten prabuvo visą karą.
Kartą sutiktą ginkluotą Giršą vokiečiai palaikė baltaraiščiu ir nelietė. Bet

ir jam teko pajusti švino skonį. Pakliuvus į baltaraiščių apsuptį teko bėgti,
ir viena kulka atsimušė i po švarku buvusi portsigarą. Vėliau vienas brolių
buvo nuvykęs i kitą mišką ir ten „ šukavimo" metu nu šautas. Po karo kitas
brolis išvyko į Pietų Afrikos Respubliką, Port Eliza betą, dvi seserys- į JAV
.
Pats Girša Fainšteinas, išsiskyręs su žmona, apie 1970 m. išvyko gyventii
Izraelį, o sūnus Benas liko Lietuvoje , Šimkaičiuose.
Benas mokėsi Šimkaičių ir Vadžgirio mokyklose. Baigęs vidurinę, tarnavo kariuomenėje, vedė Z. Urbonavičiūtę, užaugino du sūnus.
Benas Fainšteinas - unikalaus talento menininkas, surengęs daugybę
savo darbų parodų Lietuvoje ir užsienyje, domisi poezija, senovinėmis kultūromis bei civilizacijomis.
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Tytuvėnų valsčius
Tytuvėnai (žyd. Citavian) - buvęs dvaras, įsikūrę gražioje smiltingoje kalvoje tarp Apu šio, Gilio ir Bridvai šio ežerų, beveik šalia Radv iliškio-Tauragės
geležinke lio linijos, netoli Ra seinių (28 km) ir Kelmės (18 km), - maždaug

taip apibūdinami Tytuvėnai Broniaus Kv iklio knygoje Mūs ų Lietuva [67,
534]. 1923 m. duomenimis , Tytuvėnų miestelyje gy veno 1134 gyventojai ,
iš jų 112 žydų vyrų ir 109 mote rys, o 1941 m. - apie 1300 gyventojų [67, 539;
75]. Antrojo pasaulinio karo metais Tytuvėnuose, kaip rašo Kviklys (67, 539],
daug žmonių nužudyta ir deportuota. !iaurus lik imas nepagailėjo ir žydų.
Josifas Levinsonas Skausmoknygoje (73, 33, 106] nurodo dvi žudynių vietas. MtL (86, 402] taip pat rašo, kad 1941 m. biržel io 25 d. ir rugpjūčio 12 d.
Tytu vėnų miške, maždaug už kilometro į š iaurę nuo miesto, prie Kelmė s
Tytuvėnų

plento sušaudyta apie 140 vyrų, moterų ir vaik ų. Tai patvirtina

Kalnujuose sušaud ytas ir jaunas Šimkaičių gydytojas Volpertas, pravar-

ir LYAesantis 1965 m. birželio 9 d. aktas Nr. 2: komisija, atvykusi i žudynių
vietą, nustatė, kad 1941 metais birželio mėn. 25 d. ir rugpjūčio mėn. 12 d. čia

de !ydukas, jis buvo baigęs mokslus Čekoslovakijoje. Į Šimkaičius atvykusį jauną daktarą žmon ės greitai pamėgo, nes visiems padėdavo, niekam

žydų tautybės piliečiai: gydytojas Chveidanas
, Berelis, Kamenecas,Oogonas,

buvo buržuazinių nacionalistų nužudyti gyvenę Tytuvėnų miesteir apylinkėse

neatsakydavo. Padėjo ir tokiam Kvietkai, išgelbėjo jį nuo apakimo. Ir kai

ChavaGirsenair t. t.; viso apie 140 (pridedamisąrašai). Vadinasi , iš viso per du

Kvietka nutaikė ša utuvą į prie duobės pastatytą gydytoją, šis pasakęs: Aš

šaudymus dviejose atskirose duobėse gu li 140 Tytuvėnų žydų, t. y. 40 vy-

tau išgydžiauakis,neprašaukpro šalį.
Negausią Šimkaičių žydų bendruomenę dar prisiminė Stasė Lema·

rų ir 100 moterų, vaikų ir senelių. Masinės žudynės buvo vykdomosdviejose
vietose:vienoje - vyrai, antroje - moterys,seneliai ir vaikai. Atskirai buvo nužudyti gydytojas Chveidanasir Sendziulis.Visosketurios šaudymo vietos yra
miškeir šiuo metu.

nauskienė (g. 1922 m.).

Šimkaičiuose gyvenanti Ona Zaksaitė-Vileikienė 2007 m. apdovanota
Pasaulio tautų teisuolio medaliu ir !ūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi, nes
Antrojo pasaulinio karo metais netoli Raseinių gyvenusi Zaksų šeimasu·
teikė prieglobstį nuo sušaudymo pabėgusiam žy dui su sūnumi, išslapstė

ir išgelbėjo nuo mirties. Buvo iškastos net trys slėptuvės: po lova, daržinėje
ir lauke, kad pabėgėliai galėtų pasislėpti tiek nuo baltaraiščių, tiek nuo nacių. Už šį poelgį tėvai, abi dukterys bei sūnus buvo įvertinti ir apdovanoti.

Šios vietos yra netoli viena kitos , tačiau abiejose yra pastatyti paminkliniai akmenys, nes Tytuvėnų žydai buvo šaudomi skirtingomis dienomis.
Kultūros paveldo registre [87] 1126 numeriu jrašyta žydų žudynių vieta ir
kapas rodo, kad 1941 m. birželio 25 d. ir rugpjūčio 12 d. nužudyta 140 Tytuvėnų gyventojų Tytuvėnų sen., 28 km į PVnuo Tytuvėnų-Gudelių
vėnų miškų urėdija, Tytuvėnų

kelio, Tytug-ja, 28 kv., Tytuvėnų regioninisparkas.

Pasekime holokausto vingiais, kad sužinotume viską apie Tytuvėnų žy-

Senyvo amžiaus sulaukusią Oną Zaksaitę-Vileikienę iki šiol kartkartėmis
aplanko išgelbėtų žydų vaikaičiai iš Izraelio.

dų bendruomenės žūtį.

Visaši Šimkaičių istorija galbūt ir būtų nuėjusi užmarštin , jei ne Šimkaičių mokytojos Parnarauskienės atkaklios paieškos.

nė sinagog a, kur visi sugaudyti žydai ir suvaryti [114, 161J. Čia jie kankinosi

Dabar Šimkaičiuose žydų nėra, tačiau važiuojant pagrindine miestelio
gatve galima pastebėti žydiškų namų. Mat žydai duris į namą dažniausiai
darydavo iš gatvės, o lietuviai - iš kiemo. Dabar kai kurie namai pertvarkyti, restauruoti, buvusių žydų namų durys iš gatvės užkaltos, 0 kai kurie
namai stovi tušti užkaltais langai s ir durimis.

Kaip ir visoje Lietuvoje, Tytuvėnuose laikinai getu buvo pasirinkta mūri
be maisto ir vandens. Henrikas Dambrauskas straipsnyje . Prieš penkiasde šimt metų" aprašo, kaip žydai , suvaryt i į sinagogą, buvo niekinami ir kanki nami : Vakariš sinagogosbuvo išvaryti visi žydai. Čia, prie kūdros, sukrovė didžiulį laužą ir sumetė iš sinagogoskrėslus ir suolus. Liepė jiems [žydams. - Aut.l

užkurti laužą, paskui aplink laužą šokti ir dainuoti. Tuos, kurie nenorėjo taip
daryti, vokiečiai ir mūsiškiai - lietuviai - mušė lazdomis ir stumdė. Kiekvienas
turėjo mesti į ugnį po knygą, atsineštą iš sinagogos. Straipsnis baigiamas :
Ana, žiūrėk - pelenų krūva. Tai ten degė didžiulis laužas. Paskuižydus vėl suvarė į sinagogą. [19].

230

Aleksandras
VITKUS,
Cha,masBARGMANASH O L O K A U S T A S 2 E M A l T l

JOJE

231

RASEINIŲ

APSKRITIS

Tytuvėnų

,als~1us

Liudytojo Stasio Nekrašiaus parodymai s (96], kartu su Raseinių žydais

Šiaip ar taip, many tin a, kad iš tikrųjų sušaudyta apie 40 Tytuvėnų žydų

sušaudyti ir iš Tytuvėnų atvežti žydai. 1941 m. rugpjūtį atėjo Raseinių ap.

vyrų ir 140 senių, moterų ir vaikų. Tą dieną iš mirties išsigelbėjo tik gydy -

i Raseinius darbams apie

tojas Barokas Chveida nas (vadintas Kveidanu), nes bu vo išvykęs pas ligo nį . Baltaraiščiai jį nu žu dė kitą dieną ir Pušyne at sirado atskiras gydytojo

skritie s policijos įsakymas areštuoti ir pristatyti

40 žydų [22, 275; 109, 5]. Policijos viršininkas Jurgaitis įsakė seniūnui Geke
i
pranešti žydams, kad jie pagal sąrašą bu s vežami

i Raseinius darbams.štai

kaip ši paskutinė kelionė aprašyta moksleivių surinktoje medžiagoje knygoje Mūsų senelių ir prosenelių kaimynai žydai [93, 30]: Juk štaijau vakarar
užvakarprie valsčiaus srovėjo keli vežimai žmonių, kuriuos saugojopolicininkai. Vežimai nudardėjo link Raseinių ir grįžo tušti. Sako,tuos žmonessušaudė.
40 žydų iš Tytuvėnų buvo vežimais nuvežti į Rase inių getą. Jie negrįžo, nes
buvo sušaudyti.
Po 5- 7 dienų Raseinių žydų stovyklos getto komendantas AleksasGri•

Chveidano kapas. Jo žmo na (stomatologė) ir mažam etė duk ra Aviva su kitomis moterimis sušaud ytos šafirkalnyj e.
žudynių

datos ir

nužudytųjų skaičius, Kultūros pave ldo reg istre (18]

įrašyta neteis ing a žudynių data (1941 m. liepos 25 d.), matyt, paimta iš M2L

[86,402]. Ant paminklo tikriau siai teisingai užrašyta 1941 m . birž elio 25 d. vyrai ir 1941 m . rugpjūčio 12 d. - moterys , vai kai, seneliai. Kad vy ru s suša udė 1941 m . birželio 25 d., yra neteisinga , nes tada dar tik didžiuosiuose

garavičius įsakė Juozui Mockui ir Nekrašiui pristatyti visus Tytuvėnų žydus

mie stu ose prasidėjo žydų žudymo akcijos, o provincijoje tik pradėti gauti

į Raseinius, tačiau šiems parei škus, kad n ėra transporto, policijos viršinin-

įsakymai suvaryti žydus į getus .

kas Jurgaitis gavo įsakymą nevežti , o susidoroti vietoje [96]. Praėjus 5-7
dienom s nuo 40 žydų išsiuntimo , 7 valandą ryto į Tytuvėnus dviem sunkvežimiais atvažiavo pats Grigaravičius su 15 baltaraiščių. Kaip liudijo Nekrašius [96], sukilėliai iš Tytuvėnų būrio areštavo visasžydų šeimasir atvarė
j uosį sinagogą, greta kuriosstovėjo du automobiliai. Jie pasiėmė visusTytu·

vėnų žydus (moteris, vaikusir senius). Šie buvo susodi nti į du sunkvežimiusir
nuvežti į mišką, vadinamą Pušynu (28 kvartalą), sušaudyti.

Čia jau buvo atvaryt i miestelio vyrai su kastuvais kasti duobių. Policininkai, atvežę miestelio gyventojus, įsakė per valandą iškaskitdviejų metrų gylio, šešių ilgio ir keturių pločio duobę [93, 30]. Beje, kasti tokias duobes

įsakydavo ir vokiečių karininkai, kurie dalyvaudavo žydų šaudyme. Matyt,
toks buvo standartas.

Kaip buvo šaudomi žydai, toliau pasakojo ba ltaraištis Nekrašius [96]:

Mes,apie 10žmonių[ ...J nuėjom į mišką įkandin mašinos pėsti. Tenjau buvo
iškastaduobė. Pirmiausianurengdavom nuo atvežtųjų gerus viršutiniusdrabužius,o paskuibūriais po 20žmonių varėm prie duobės, liepėm šokti į ją ir
melstis.O mes,stovėdami ant krašto,atidengdavome į juos ugnį. Sušaudž
ius
vieną būrį, duobkasiai užmesdavo žemėm lavonus. Po to sušaudėm antrąjį,
trečiąjį, ketvirtąjį būrius. Iš viso tą dieną sušaudėm 150- 160žmonių. Jų likęs
turtasbuvo dalinamas.

Abejotina ir

dėl skaičiau s,

kuris pateiktas knygoje

__ .

----,

,

l

,

kraštas [114,

tas tas pats skaičius - apie 140 asmenų.
Manome, kad nurodyta s nužudytų žydų s kaič ius yra akivaizdžiai suma žinta s. Remiamės bendru gyventojų s ka ičiumi (1941 m. - 1300) [67, 539; 75]
ir Dambrausko parodymais [19]. kad žydų Tytuvėnuose buvo daugiau nei
600. Todė l užrašus ant holokausto paminklų būtina tikslinti.

Paminklai . Pirmoji vieta . Važiuojant Tytuvėnų temaitės gatve Kelmės
link, privažiavus Tytuvėnų regioninį parką, tie s paminklo nuorod a Sukilėlių
kapai, 0,5 km reikėtų sukti į mišką . Už 500 metrų yra rodyklės, kad už 0,5
kilometro bus žydų genocido kapinės. Už 100 metrų yra du Džanerio stu lpai, rodantys dviejų paminklų kryptį (nurodyti atstumai netikslūs). Džanerio

lydai buvo nužudyti pušyne, kuriame iki karo leisdavo vasarasatosto·
gautajai: moterys ir vaikai, - Šafirkalnyje , vyrai - Gečpievėje [93, 31).
Liudytojas Dambrau skas papasakojo, kaip tai vyko: Anksti[ ...) liepos 15
rytą [tapo žinoma.- Aut.] kad vakar naktį vokiečiai sušaudė Tytuvėnų žydus,
moterisir vaikus, visusiki vieno. [...J )ią naktį, prižiūrint vokiečiams, sušaudė
visusžydusGečpievėje. Toliau liudytojas prisiminė savo mintis: Aš stovėjau
ir_galvo~au:~a!pjie visičia galėjo sutilpti?Juk žydų mūsų miestelyjebuvodau·
g1aune,šeši šimtai [19].

Kelmės

161]. Pirmuoju atveju sušaudyta 150-160 žmon ių, antruoju - api e 140 vyrų,
moterų ir vaikų.
Pirmasis atveji s M2L [86, 402) net nenur odytas , o antruoju atveju pat eik-

lydų iudynių vietų Tytuvėnuose dvi nuorodos
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stulpas rodo už 300 metrų į kairę (iš tikrųjų už 460 metrų). Tai yra pirmoji žyd

žudynių vieta. šafirkalnyje , paminklo

viršuje , yra likęs sovietinių laikų užra:
šas:Fašistinioteroro aukoms. 1941-1 945. Kitas užrašas: Siojevietoje 1941.os
.,,

nacistai irjų talkininkai nužudė 140 Tytuvėnų žydų moterų, vaikų, senelių.
Antroji žydų žudynių vieta. Pasukus į dešinę pagal Džanerio stulpą ui
400 metrų (iš tikrųjų už 300 metrų) - antroji žudynių vieta . Gečpievėje pa.
minkle yra užrašas: Sioje vietoje 1941.07.25 nacistai ir jų talkininkainužudė
40 žydų tautybės vyrų. Taigi vyrai nebuvo nugabenti i Raseinius, o 1941 m.
liepos 25 d. nužudyti čia pat miške prie Tytuvėnų.

***

Tytuvėnų Pušyne (Šafirkalnyje
) nužudytos moterys ir vaikai, vy rai - Gečpie
vėje. Be to, yra atskiri gydytojo Baroko Chveida no ir Sendziulio kapai.
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Viduklės valsčius
Viduklės mi este lis įsikūręs kairiajam e Apusin o krant e, netoli Šiaulių-Tau
ragės-Tilžės

geležink elio lin ijo s, kieki šiaurės vakaru s nuo Ra se inių. Vi-

duklėje, kaip ir kitu ose ž em aitijo s provincij os m iesteliu ose, žydai kūrėsi

greta vienas kito , glaudžia grupe . Jie gyv eno nuo Vinco Kudirko s gatvės,
vadinto s Bakšio ūlyčike, i vakarus ir šiaurę abiejo se tuo metu
per mieste li ėjusio Žemaičių plent o pusėse. Viduklėje įsikūrę žyd ai ilgą
laiką vyravo prekybos ir amatų srityse [105, 205]. Žydams priklausė kele-

vidukliš kių

tas mišrių pre kių, manufaktū ros, geležies d irbinių, maisto parduotuvių,
kelios arbatinės ir al udės, dvi kailių dirbtuvės, olandi škų sūrių gamyklėlė.
Keletas žydų vertėsi žemės ūkio produkcijo s s upirkinėjimu, o vadinami eji
krome lninkai po kaimus išvežiodavo smulkia s prekes. Kai kuri e neturtin gi žydai vaikščiodavo po m iestelį siūlydami miestel ė nams įvairias buities
smulkmenas, turgaus dienomis pardavi nėdavo tada labai populiarią prekę

- silkes [104,256].
1937m. vasario 17 d. Viduklės va lsčiaus savivaldybės Raseinių apskriti es

įstaigai pateiktoje ataskaitoje rašoma, kad tuo metu Viduklėje gyv eno 150
žydų. Ti kėtina,

PaminklasSafirkalnyje1941m. rugpjūčio 25 d. suJaudytiemsžydėms ,r vaikams

kad apytikriai tiek žydų išsila ikė iki Antrojo pasaulinio karo

pradž ios [105, 205].
Karo metais Vid uklė nukentėjo, neteko daug žmonių [67, 505]. Tiek MtL
[86,4021, tiek Josifo Levinsono Skausmoknygoje [73, 35] nurodomo s dvi žydų ž udyn ių vietos: prie geležinkelio stoties sandėlių (apie 200 vy rų) ir pr ie
žydų kapinių (apie 100 moterų ir vaikų). Kai kurie liudytojai (Petrė Jurgulienė)
[150,232- 233] teigė, kad prie geležinkelio stot ies sandėlių sušaudyta apie
110- 120žmoni ų. Sovietų laikais išleistose encikloped ijose [88] prie straips n ių „Viduklė" apie tai neužsimenama . Antanas Pocius, remdam asis viduk liškių pasakojima is, paskelbė straipsnį „Viduklės žydų bendruomenė ir jos
likimas " [104; 105, 201- 2211,Stanislovas Buchaveckas, remdama sis gausia
archyvine medžiaga, straipsnyje „Viduklės valsčiaus žydų bendruomenės
sunaikinimas 1941 m." [16, 278- 303] išnagrinėjo Viduklės valsčiaus žydų
bendruomenės žūtį.

1941 m. bi rželio 23 d. i valsčiaus teritoriją įsiveržė vokiečiai. Esant net
mažiausiam įtarimui, jie šaudė ne tik raudonarmieči us, bet ir civilius gyventojus . Kaip rašo Buchaveckas [16, 285], tą dieną buv o nušauti ir du žydai rasiniais motyvais: ant isemiti škai nusiteikusiam vokiečių karininkui ir
žemesnio rango kareiviam s surengus „ pasilinksminimą". Kai p pasakoj o
Jurgu lienė [150, 2321,pirmą

okupacijos dieną du žydai buvo nušauti prie
ant upelio kranto, nes nespėjo gauti iš katalikų rožančių. Kurie turėjo rožančius, tuo metu išsigelbėjo. Tai, ko gero, kaip rašo Buchaveckas,
galima laikyti holokausto pradžia ne tik Viduk lės valsč iuje, bet ir vi soje
Raseinių apskrityje.
malūno

tydų vyrų su!audymo 1941m. liepos25 d.
vieta Gečpievėje

GydytojoBarokoChve,dano
su!audymo vieta

-
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Viduklės valsčiuje buvo irengti du getai - atskirai vyra
vecko,veikiausiai po 1941 m. liepos 20 d.) (16, 288- 289] ir motm ~ (pasakBucha
.
enms su va·k .
Vyrų getą (stovyklą), kuriam e buvo i kalinti ir Nemakščių valsčia • ' .ais.
rai, naciai įrengė Viduklės geležinkelio stoties gyvenvietėje • ~s zydaivy.
· š• t
·
k. •
' zy o Jankelio
Fn'd mano sod y b oJe.
l ge ą saugoJo vo Iecių kareiv iai, 0 i·o ko
nd
·
·
l
t
·
d
.
t
·
·
·
k
megavo sI savo sugavo aIs sa Is IniaI s alinių kankinima is. me antas

Lydus apie savaitę kankino : varydavo už Buivydo · peik •
1
. . k .
k
..
ę ir versdavo
gult is Ir eitis daug artų, kol paJegdavo vykdyti isakymą. Po lok·
cedūrų išvargę ir purvini jie vos pavilkdavo koja s, 0 dieną turėdav~ų pro'.
[150, 232].
dirbti
Viduklės valsčiaus žydės su vaikais (iki 15 metų) ir vienas vyras buv .
liuoti mūrinėje sinagogoje ir šalia esančiame pastate kuriame ko~~o
.•
•.
,
an scIau
buvo mokomi zydų pradz1os mokyk los mokiniai. Šį getą saugojo Vidukl·

žydės galėjo

judėti

pagal_~iniai po licininkai , tad
laisviau
po miestelj. Šia~:
savot 1skame gete moterys su vaikais p raleido apie mėnesį.
Viduklės valsčiaus žydų bendruomenė suna ikinta dviem etapais.

Pirmasis et apas . Pirmiausia prie ge ležinke lio stoties gyvenvietės buvo
sušaudyti vyrai, data tiksliai nenustatyta . Pasak Buchavecko [16, 290], tai
galėjo įvykti 1941 m . liepos pabaigoje ar rugpjūčio prad žioje. Vyrų geto
(st ovyklos) kaliniai , manoma 243 žmonės (iskaitant ir sušaudytus80 Nemaki·
čių žydų) [16, 290], nuvaryti už pusės kilometro, ku r buvo iškasta 10 met·
rų ilgio , 3- 4 metrų pločio ir trijų metrų gyl io duobė. Pasmerktieji buvo

priversti išsikasti duobę, prie jos atvarytu s grupėmis po aštuonis vyrus
sušaudydavo , o naujai atvarytieji juos sudėdavo eilėmis. Lydai nesiprieši·
no , nes buvo iškankinti, praradę bet kokią viltį. Du pabėgti mėginę vyrai
buvo sugauti ir sušaudyti. Nemakščių ir Viduklės vyrus pr ie Viduklės gele·
žinkelio stoties išžudė atvažiavę vokiečiai. Po karo žudyni ų vietoje buvo
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Nužudytųjų skaičius. 1969 m., atlik us ekshumaciją moterų ir vaikų žudynių vietoje, rasti 81 žmoga us palaikai ar jų daly s [16,299], nor s MŽL [86, 402]

rašoma, kad sušaudyta apie 100 moterų ir vaikų, Pociaus str aipsnyje [105,
2131- 102 asmenys.
Remiantis Buchavecko [16, 298- 299] paskelbt a gausia archyvine medžiaga, tikėtina, kad per abejas masines žudyne s galėjo būti nužudyta
apie 160-1 70 Viduklės valsčiaus žydų: 80 vyrų ir per 80 moterų.
Dėl su š audytų moterų ir vaikų skaičia us abejonių nekyla, o dėl nužudytų vyrų vienos nuomonės nėra. Susumavus aukų (vyrų) skaičių išeitų
daugi au sušaudytųjų (200- 253asmenys) neg u gyveno Viduklėje ir Nemakščiuose. Tenka sutikti su Jurgiliene [149, 232- 233], kad Viduklės geležinkelio
stotyje nužudyta 110- 120 žmonių.

Paminklai. Viduklės geležinke lio stotis , geležinkelio gatvė. Prie gatvės yra
Džanerio stulpas, rodantis 200 metrų iki paminklo. Privažiavimo nėra, nes
valda privati. Užrašas ant pam inklo dviem kalbomis - lietuvi ų ir ji diš (idiš):
šioje vietoje hitl eriniai budeliai ir jų vietiniai talkininkai 1941.VII. nužudė apie
200žydų vyrų. Tebūnie šventas nekaltai žuvusių atminimas.
Viduklė. Nuo Viduklės Paupio gatve reikėtų važiuoti Nemakščių link
iki automobilių stovėjimo aikštelės. Čia yra Džanerio stulpa s, rodant is 50
metrų iki pamink lo, tačiau krypt is nurodyta neteisingai (reikėtų kairiau). Yra
du paminkliniai akmenys: viename - Dovydo žvaigždė, antrame - užrašas
lietuvių ir jidiš (idiš) kalbom is: Šioje vietoje hitleriniai budeliai ir jų vietiniai
talkininkai 1941 VIitnužudė 1oožydų - moterų ir vaikų. Tebūnie šventasnekal-

tai žuvusiųjų atminima s.

pastatytas sandė l is [ 11s, 232].
Antrasis etapas . 1941 m. rugpjūčio 22 d . Viduklės žydės su vaikaissu·
šaudytos prie miestelio žydų kapinių (prie kelio į Paupį) [16,213; 115,2321Duobės buvo iškastos iš anksto šalia žydų kapinių, Šilaupio slėnio dauboje.
Šią egzekuciją vykdė iš Raseinių sunkvež imiu atvažiavusi žudikų liet~v'.ų
grupė su keliai s vietiniais „ta lki ninkais ", daugiausia iš Viduklės pagalbines
pol icijos . 102 vaikai ir moterys dviem sunkvežimiais buvo atvežti į egzeku·
cijos vietą. Apie 20 moterų ir vaikų prie šais sinagogą kun igas_Stan_islov~;
Ruša su zakristijo nu Vincu Greičiumi apk rikšt ijo, tačiau budeliai ne vie ..
nepasigailėjo. Vidukliškių pasakojimu, buvo šaudoma iš dviejų kulkos_vai_
džių. lšlik usius gyvus duobėje žud ikai pribaiginėjo šūviais. UžkaSIIsusau
dytuosius varė žmones, kuriuos tik nutvėrė [68; 104; 149,213].
. .. 5
• .
. •
•· DavidavIciu
'
ls Vidukles zydų bendruomenės gyvi liko tik trys : AnJa
. Ber·
pasitraukęs su 29-osios šaulių divizijos likučiais į Rusijos gilumą,_Riva·os iš
nadeta Hiršovičiūtė ir jos pusseserė Peškė Olia lcikovičiūtė, pabeguSI
geto [104; 1OS; 136].

PaminklasžuvusiemsViduklės ir Nemaldlių žydams vyrams

►
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jama sis SS ober šturmfiurerio

žydų Judyn111 klau s1ma1

Joac himo Hamanno būrys kartu su lietuvių

partizanais 1941 m. ru g pjūčio 18- 22 d. Raseinių apskrityje nužudė 466 žydus , 440 žydžių ir 1020 žydų vaikų, iš viso 1926 asmenis?
3. Kiek iš v iso nu žudyta žydų Raseinių apskrityje 1941 metais ?
Praskleisti pa slapti es šydą turėtų padėti literatūra, archyvinė medžiaga
bei l iudytojų atsiminimai.
Kokie nacių daliniai šaudė žydus Rasein ių apskrities va lsčiuose?
Stanislovas Buchaveckas (15, 312], remdamasi s patie s surink ta medžiaga,
daro prielaidą, kad Raseinių apskrit ies pakraštys su Nemakščiais ir Viduk le (o gal ir Kražiais) buvo laikin ai „ perleistas " Ti lžė s operatyvininkams.

Taip

pat neaišku , kuris nacių ope ratyvinis dal inys persekiojo ir žudė Kelmės ir
Vaiguvo s žydus (12, 350]. Raseinių apskrities š iaurvaka rinėje da lyje anksti
Džaneriostulpas,rodantisiydų žudynių
vietą prie senųjų Viduklės žydų kapinių

pradėjo

Paminklai Viduklės moterimsir vaikamsprie senŲJų Vidukles
žydų kapinių

aktyviai veikti

dartenfiurerio

lis 3A operatyvinio

Atviri Raseinių apskrities
žudynių klausimai

žydų

Tarpukariu Raseiniai - apskrities centras - buvo įsikūrę prie Raseikosupelio, už 8 kilometrų nuo Dubysos, 10 - nuo Girkalnio, 25 - nuo Nemakščių,
33 - nuo Kelmės ir 18 - nuo Šiluvos. Ik i 1936 m., kol nebuvo nutiestasKauno-Raseinių-Klaipėdos kelias (Lemaičių plentas), asfaltuotų kelių į Rasei
nius nebuvo.
Šalia Raseinių žydų bendruomenės buvo Viduklės, Nemakščių, Šiluvos
ir kitos . Raseiniuose, kaip rodo Jono Brigio skaičiavimai (8, 9], tarpukariu
,
1938 m., gyveno 6217 žmonių. Kai kurie auto riai (16] nurodo, kad tuo metu
Raseiniuose gyveno apie 2000 žydų, ir šis skaičius buvo daugiau ar mažiau
pastovus visą minimą laikotarpį, iki nacių okupacijos. Raseinių apskrityje
gyveno apie 4725 žmones. Kiek iš jų b uvo žydų, informacijos neradome
.
Tačiau po nacių okupacijos žydų bendruomenės dingo tiek iš Raseinių
miesto , tiek iš Raseinių apskrities valsčių .
Nors Raseinių miesto žydų bendruomenės žūtis jau daugiau ar mažiau
išnagrinėta spaudoje (Lina Kantautienė [109, 5]; Arūnas Bubnys (46,147- 148)
;
Aleksandras Vitkus ir ChaimasBargmanas (139]), tačiau Ra se inių apskrityje vykusių žudynių eigą dar gaubia paslaptis. Galime išskirti tris dar ne visai
atskleistus momentus :
1. Kokie nacių daliniai šaudė žydus atskiruose Raseinių apskritiesvals·

na ci ų

operatyvininka i, kurie

nepriklau sė

SS štan -

Walterio Stahleckerio jurisdikcija i. Mat į Rasei nius nedide būrio

padal inys atvyko 1941 m. liepą, kai Nemakšč iu s

jau buvo pasiekę prieš žydus nukre ipti Skaudvilėje ar Tauragėje įsikūrusio
Tilžės operatyvinio būrio padalin io aukštesnio karininko nurodymai. Šiam
karininkui turėjo būti pavaldū s m inėti Nemakščiuose veikę ir pa truliavę
vokiečiai

juodomis

uniformomis , kurie pokar io suimtųjų, liudytojų ap -

klausose ir vėlesniuose žmonių atsiminimuo se vadinami tai karininkai s,
tai esesininkais, tai gestapininkai s [15, 312].
Tad kokie nacių daliniai žudė Rasei ni ų apskriti es valsčių žydus , vis dar
neaišku .
Iš koki ų Ra sein ių apskrities valsčių buvo nužudyti žydai 1941 m. rugpjūčio 18-22 d .? Raseinių apskrityje žydai buvo žudomi dviem etapa is: Raseinių

mieste ir Ra se inių apskrityje . Raseinių miesto žydams buvo įsteigtas

Raseinių geta s, į kurį jie visi buvo suvaryti , o paskui sušaudyti : dauguma

Kalnujuose , kiti - Girka lnyje . Šie duomenys yra paskelbti Jagerio 1941 m.
gruodžio 1 d . ataskaitoje [76, 283- 294]. Raseinių apskrityje į valsčius atvyk davo nacių karininkai ir rengdavo žydų žudyn es kartu su policija bei balta raiščiais. Ataskaitą

apie žudynes turė davo siųs ti į ce ntrą.

Rasei n ių apskrities va lsčių žydų žudynių apžva lga, kuri remiasi mūsų

surinkt a medžiaga.
Rasein ių apskrities valsčiai, kuriuose nužudyti žydai galimai nepateko i Jagerio ataskai tą: Betygalo s va lsčiaus žydai negalėjo patekti į Jagerio
ataskaitą,

nes nesutampa dato s.
Girkalnio žydų skaičius į Jage rio ata skaitą prie Rase inių apskrities žydų
nega lėjo patekti , ne s jis įrašytas ataskaitoje atskira eilute.
Jurbarko žydų skaičius į Jagerio ataskaitą prie Raseinių apskrities žydų

čiuose?

negalėjo patekti, nes jis irgi įrašytas ataskaitoje atskira eilute.

2· Ką reiškia saugumo po licijos ir SD vado SS štandartenfiurerio Kario
Jagerio 1941m. gruodžio 1 d. ataskaitos nuoroda c76, 283_294], kad skrajo·

ataskaitą negalėjo patekti.

Kelmės valsčiau s žydai buvo žudomi 1941m. liepo s 29 d., todėl į Jagerio

- .--
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1941 m. naciai suša udė beveik visu s senos Kražių žydų bendruomenės

Taigi, peržiūrėjus Raseinių apskr it ies visų 12 valsčių žydų žudyn es, kyla

nariu s, taip pat iš Karklėnų atvežtu s žyd us. Pagal datą jie negalėjo patekti

mint is, kad ši Jagerio pate ikta žydų žudynių stat istika yra iškreipta . Prie tuo
metu (1941 m. rugpjūčio 18- 22 d.} vykusių žudynių (pvz., Viduklėje, Nemakš-

i Jagerio ataskaitą.
Raseinių geto žydai nužudyti jvairi u laik u ir iš dalies atskiromis eilutė

žydai, nejtr auk ti į Jagerio ataskaitą. Visus sudėj us - 1926 asmenys. Negali

mis pateko i Jagerio ataska itą.
Jagerio ataskaita apėmė Raudonės valsčiaus žydų žudyn es iki 1941m.
gruodžio l d., o Raudonės valsčiaus žy dai iš Kauno geto sušaudyti tik
1944m., todėl čia nemi nimi.
Stakių mi estelio žydai sušaudyti 1941 m. rugpjūčio pradžioje (liudytojai
sakė.jau šviežių bulvių buvę, JEW nurodo

čiuose, Kelmėje} gal imai priskaičiuoti ir a nksčiau kituo se valsči uose žuvę

1941 m. rugpjūč io 8 d.}, todėl i Jagerio

ataskaitą nepat eko.

būti, kad per t ą savaitę naciai būtų nužu dę apie 2000 žydų, o informacijos

nie kas nežino, ji din go . Juk policijos virši ninkai priva lėjo siųsti ataskaita s
ap ie žydų žudynes , o jo s, ko gero , bu vo iš dalie s pateikėjo susum uotos ir
pateiktos viena nu orodos eilut e.
Kiek iš viso nužudyta žydų Raseinių apskrityje

1941 metais? Jagerio

1941 m. g ruodžio 1 d . ataskaitoje [76, 283- 294) apie Raseinių apskritie s žy-

Liudytojų parodymais , Šiluvos va lsčiaus, Lyduvėnų, Ribukų ir Šiluvos

dų žudyne s pat eikia mo s penkios nu orodos (neįskaitant Girkalnio). Iš viso

jauni vyrai žyda i buvo išvežti į Raseiniu s, o moterys nužudytos 1941m.
rugpjūčio viduryje . Padubysio ir aplinkinių kaimų žydai nužudyti 1941m.
rugpjūčio 1s d., todėl jų žudynės negalėjo patekti į Jagerio ataskaitą.

pagal Jagerio ataskaitą Ra seinių ap skrityje nužudyta 4012 žydų (9 komu-

Kada Kalnujuose sušaudyta negau si Šimkaičių valsčiaus žydų bendruomenė, tiks liai nežinoma , tačiau ji galėjo būti priskaičiuota prie sušaudytų
Raseinių ge to ka linių ir į Jage rio ataskaitą patekti. Bet galėjo (greičiausiai)
patekti ir prie nužudytų Jurbarko žydų. Tačiau skaičius nedideli s (20asme
nų) ir didelės įtakos statistikai neturi .
Tytuvėnų va lsčiaus žydų mot erys ir vaikai nužudyti 1941 m. rugpjūčio
12 d . Pušyne (Šafirkalnyje}, vyrai 1941 m. liepos 25 d. - Gečpievėje. Beto, yra
atskiras gydytojo Boroko Chveidano kapas. Nužudyti Tytuvėnų valsčiaus
žydai pagal datą nepateko į Jagerio ata skaitą.
Raseinių

ni stų veikėjai} [76, 283- 294). Kituose valsčiuose nužudytų žydų skaič iai kažkodėl nepateikti.

Dabar galima peržv elgti ne tik sla ptą Jagerio ataskaitą, bet ir slaptas LYA
by las bei dokum entus . Vienas iš tokių dokumentų yra 1973 m. kapitono
Petruškevičiaus sudaryta . Pažyma apie nacist inius nusika lt imu s, įvykdytus
Lietu vos TSRRaseinių apskrityje " [101). Joj e galima išskirti penkias pagri ndine s žudynių vietas. Šioj e pažymoje parašyta, kad Raseinių apskrityje iš
viso sušaudyti 2006 asme nys. Li noma, tai ne visos žydų žudynių vieto s
(pvz.,nėra net Jurbarko ir ten nužudytųjų skaičiaus).

1944 m. pateiktoje pažymoje api e nac ių piktadarybes Lietuvos SSRnu rodyti 6944 asmeny s (daugiausia žydai) [85, 142):

apskritiesvalsčiai, kuriuose nužudyti žydai tikrausiaipate-

ko į Jagerio ataskaitą. Iš Kelmės valsčiaus, ko gero , tik nužudytų Vaiguvos
žydų skaičius (apie 70 asmenų} galėjo patekti į Jagerio ataskaitą.
Nemakščiuose moterų ir vaikų žudynės vyko 1941 m. rugpjūčio 22 d.
(nužudyti 1926 žydai}, todėl tikėtina, kad ir jos pat eko į Jagerio ataskaitą.
1941 m. rugpjūčio 22 d. 100 žydžių su vaikais iš Viduklės sušaudytiprie
mieste lyje esančių žydų kapinių (prie kelio i Paupį}. Šie nužudytieji jau turėjo

patekti į Jagerio ataskaitos eilutę, kurioje nur odyta, kad Raseinių apskrityje 1941 m. rugpjūčio 18-22 d . nužudyta 1926 žydai: 466 vyrai, 440moterų
ir l 020 vaikų.
Atliktas tyrimas tik iš dalies atsako į ši klausimą. Matyti , kad devynių Ra·
seinių apskrities valsčių žydai negalėjo patekti į Jagerio ataskaitą, galbūt
pateko tik Nemakščių, Viduklės, Šimkaičių ir iš dalies Vaiguvos (nužudyt
i
Kelmės valsčiuje} žydai.
Iš tikrųjų į Jagerio statistiką galime jtraukti tik 70 nužudytų Vaiguvos

žy~ų. Kelmės va lsčiuje, Legotiškėje, sušaudyt a 340 Nemakščių moterų _ir
vaikų; daugiau nei 80 Viduklės žydžių su vaikais sušaudyt a prie miesteho
žydų kapinių (prie kelio i Paupi}; tai sudar o nedidelę dalį nužudytųjų (iš1926
žydų tik 490), įtrauktų į Jagerio ataska itą.

EII.

Pavadinimas

14

Aktų

skaičius

Nr.

Raseinių

aps.

16

Išvaryta
darbams

taiki ų

Užmušta,
nukankinta
karo

gyventojų

belaisvių

ar pan.)

6944

173

170

Užmušta,
nukankinta

(iVokietiją

MŽL [86, 400-402) rašoma, kad 1941m. liepos-rugpjūčio mėnesiais Raseinių apskrityje , Girka ln io va lsči uje, Kurpiš kių kaime , sušaudyta 1600- 1650

žydų, Jurbarko - 1222, Kelmės - 483, Kražių - apie 370, Nemakščiuose - 543,
Raseinių valsčiuje - 1677, Šiluvo s valsčiuje, Lyduvėnų žvyrduobėse, - apie

300, Padubysio kaime - 115- 120, Tytuvėnuose - apie 140 ir Viduklėje apie 300 vyrų, moterų, vaikq. Genovaitės Erslavaitės straipsnyje MžL (85]
rašoma , kad Raseinių apskrityje nužudyta 6750 asmenų. Iš tikrųjų knygoje
gana tik sliai ir kruopščiai užfiksuoti nužudytų žydų skaičiai, nor s pralei st i
nedideli miesteliai, kaip Betygala , Stakiai, Šimkaičiai ir kiti.
Surinkti duomeny s rodo šiek tiek kitokį nužudytų žydų skaičių: Betyga loje - apie 67, Girka ln yje - 130,Jurbarke 1600- 1700, Kelmėje - 1250- 1300,

►
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Kražiuose - 370, Nemakščiuose - 560- 570, Raseinių mi este ir valsčiuje_
apie 3000, Stakiuose - apie 30, Šilu vo je - 415- 420, Šimkaičiuose - per l O
Tytuvėnuose - 180 ir Vi duklėje - 160- 170.

Surinkti duom enys ki ekvi enam e Raseinių apskrities valsčiuje gerokai
padidina nužudytų žydų skaičių, n et iki 7828 asmenų. Iš tikrųjų tai neatitinka realybės, tiek žydų Raseinių apskrityje

n egyv eno .

Iš kur galėjo atsirasti netikslū s s kaičiai?
Pirma. Palyginkim e Ra seinių apskrityje
čių . Remiantis aukščiau pateiktais

gyvenusių ir žuvusių žydų skai-

kiekviename

valsčiuje gyvenusių žydų

skaičiais, galima teigti , kad Raseiniuose ir Raseinių apskrityje gyveno apie

7800- 8100 žydų, o nužudyta iki 7600.
Antra . Kai kurie žydai pasitraukė kartu su Raudono sios armijos daliniaisj
Rusijos gilumą ir čia neg rjžo , tačiau galėjo būti įskaičiuoti į žuvusiųjų skaičių.
Trečia . Raseini ų gete nužudyti

čiaus, bet ir atgabenti

žydai ne tik iš Rasienių miesto ir vals-

iš kitų valsčių (pvz., ja un i vyrai iš Šiluvos valsčiaus, iš

Vaiguvos 17 vaikų išvežti i 2agarės getą ir kt.), vėliau jie buvo priskaičuoti prie
žuvusiųjų tame valsčiuje, kur gyveno .

Spaudoje ir mūsų surinktoje

statistikoje

valsčiuose gyvenusių žydų

skaičiai, taip pat nužudytųjų yra maksimalūs. Iš tikrųjų ši paklaida galėtų
siekt i net iki 1000 asmenų .
Taigi istorinė medžiaga yra kintama ir keičiama. Šiuo metu pateikiame
tai , ką matome kitų istorikų darbuo se ir savo pačių tyrinėjimuose.
Klausimas , iš kokių vietovių ir kiek žydų nužudyta atskiruose Raseinių
apskr ities valsčiuose, liek a atviras . Buchavecka s straip snio „Nemakščių
valsčiaus žydų žūtis 1941 m ." (15, 325) pabaigoje rašo: Atrasti nauji šalti-

niai ir patikimi faktai iš užsienio istorikų dokumentų leis atsakyti į kai kuriuos
stra ipsnyje iškilusius klausimus [dėl vietovių ir aukų skaičiaus. - Aut.l ir giliau
pa žvelg ti į holokausto istoriją ne tik aptartuo se Raseinių apskritie s valsčiuose,
bet ir visoje Lietuvoje .
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Šiaulių apskrities vakarinė dalis, kurią dėl gyventojų tarmės pri -

skiriame temaičiams, apima Ventos aukštupio ir Dubysos-Ventos upių takoskyros sritį. Ji ribojasi su Mažeikių, Telšių, Raseinių
apskritimis, - Šiaulių apskrities vakarinę dali aprašo Bronius

Kviklys knygoje Mūsų Lietuva [23, 437 ).
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Tarpukariu Šiaulių apskrit is buvo suskirstyta i 22 valsčius
(23, 91, nacių okupacijos metais apskriti sudarė 23 valsčia i - prisidėjo Šiaulėnai [50, 55). Aprašydami žydų žudynes Žemaitijo je, remsimės Kviklio Šiaulių apskrities padalijimu i vakari nę
ir rytinę dalis. Aptar sime tik vakarinę Šiau lių apskrities dali
[23, 435 - 484]. Šiaulių apskrities rytinę dali ir Šiaul i ų miestą numatyta tyrinėti kitoje knygoje .

-

- ----.

►

Kurtuvėnų valsčius.

Bubiai

Kurtuvėnų miestelis yra už 20 kilometrų į pietvakarius nuo Šiaulių, šalia ke-

1940 m. Sovietų Sąjungai okupavus ir inkorpuravus Lietuvą,

lio Bubiai-Ramučiai, įsi kū ręs abiejuose Kurtuvosupės krantuose.Valsčiaus
cent ras Kurtuvėna i buvo 1920- 1933 ir 1947- 1950 m. [49].
Kaip rašo Bronius Kviklys[23, 476], Kurtuvėnuose buvo valsčiaus savivaldybė, mokykla, skaitykla, paštas, policijos nuovada, sveikatosir veterinarijos
punktai, kelios parduotuvės, kredito draugija, kooperatyvas
, malūnas ir kita.
JEW[22] nurodo, kad 1931 m. miestelyje buvo dvi vilnų karšyklos, žydams

senoji administracinė-te ritorinė valdymo struktūra - apskr
itys, valsčiai, miestai - buvo palikta. 1941- 1944 m. Šiaulių apskritis įėjo į Ostlando Lietuvos generalin ės srities Šiaulių krašto apygardą.

priklausęs malūnas. Dėl ekonominių sunkumų, žydų Kurtuvėnuose mažėjo.

Iki Antrojo pasaulinio karo Šiaulių apskritį sudarė šie valsčiai

Iki Antrojo pasaulinio karo pradžios kelios šeimos persikraustė į Šiaulius.
Pirmojo visuotinio gyventojų surašymo metu (1923) Kurtuvėnuose gyveno 295 žmonės, iš jų 103 žydai (55 moterysir 48 vyrai) [221.

[23, 437): Kurtuvėnų, Kuršėnų, Pašiau šės (panaikintas), Raudėnų
(panaikintas), Šaukėnų, Tryškių, Užvenčio ir Vaiguvos. Dabaršie
val sčiai įei na į trijų rajonų sudėtį: Kelmės (Šaukėnai, Užventis, Vai-

Žydų žudynės Bubių

guva),Telšių (Tryškiai) ir Šiaulių (Ku ršėnai, Ku rtuvėnai, Papilė, Šiauliai).

piliakalnio

papėdėje.

Vokietijai užėmus Lietuvą

1941 m. birže lį, vietini ų žydų likimas buvo panašus į kaimyninių val sčių

Dabortints Siaulių rajonoribossu holokaustopaminklais

..

(Vaiguvos,Šaukėnų ir Užvenčio) žydų likimus.
Kviklys [23, 478] apie Ku rtuvė nų valsčių rašo: Bubių piliakalnio papėdė
je 1941 m. vokiečiai sušaudė ir masiniuosekapuosepakasė apie 500 žydų ir
komunistų aktyvistų. MtL (32, 404],JEW[22] taip pat rašo, kad Kurtuvėnų
va lsčiuje 194 1 m. rugsėjo 14 d. (22 Elul, 5701) Bubių piliakalnio papėdėje
nužudyta apie 500 asmenų.
Lydų žudynės prie Bubių piliakalnioaprašytos knygojeŠiaulių getas: kalinių sąrašai, 1942 [50, 44]: 1941 m. rugsėjį šalia Bubių kaimo (15 km nuo Šiaulių)
masiškaišaudyti Šiaulių žydai. Aukassuveždavosunkvežimiais. Iš viso buvo
atvežta 1Osunkvežimių.1udynės paprastaiprasidėdavo po pietų ir trukdavo
iki sutemų. Priešsušaudant žydus išrengdavo, mušdavo ir nuvarydavoprie
duobių. Liudininkų teigimu, šaudymui vadovavo vokiečių karininkai, tačiau
žudynėse dalyvavo ir lietuvių partizanai. Buvosušaudytaapie500žmonių.
JosifasLevinsonasSkausmoknygoje[17, 224] Ku rtuvėnų žydų žūties nemini, Bubiai neminimi ir prie Šiaulių žydų žudynių. Todėl kol kas galutinai neaišku, iš kur atgabenti žmonės į Bubius.Vyrauja nuomonė, kad čia
buvo žudomi sovietiniai aktyvistai. RimvydasDamulis straipsnyje „Krauju
aplaistyta ramybė" rašo, kad dalis Papilės žydų aukštesniosiosokupacinės
valdžiosparėdymu, buvo išsiųsti į Bubius,kurvykoŠiaulių apskrities „sovietinių" aktyvistų žudynės (išskirtaaut.)[6).
Beje,Arū nas Bubnys (50, 67], remdamasis liudytojų (baltaraiščių) parodymais,rašo,kad 194 1 m. rugpjūtį Užvenčio būrys du kartus važiavoį Šiaulius
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ir da ly vavo žydų ko nvo j avime , saugo ji m e ir ša ud y m e Bub ·
.
d v i ak c ija s sušaudyta apie 200 Šiaulių žydų. Tuo m etu u· ių miške. Per šias
.. va.
I0 b-unui
do v avo mies t elio advo kat as at sargo s le it e nan tas Ro m zvenč
Id
ua as Kolokša.

Nužudytųjų skaičius. JEW (21] rašoma , kad vi si Kurtuvėnų mi . •
da i (103) nu žu dyti Bu bi u o se, ir da r Užvenčio baltaraiščiai nužud ~steh~ zy.1s· š·1au r14 ge t o. Taig i pam in klo užrašas - 500 n užudytų žydų _ eer200.zydų.
(d · b ·) B t
d · b·
·
k •
P didelis
v1gu a1 . e o, pa ~1~_u . m_tas 1r sun _vezimių, gabenusių žyd us, skaičius
(10), n es v argu a r vo k1e c1a1butų skyrę t iek d aug sunkvežimių z·yda
msvežti.

Reikėtų važiuo t i keliu Šiauliai-Tauragė ir p irmoj e sankr
su kt i Bubių lin k, pav ažiavu s 1,8 kilom etro , sukti į Bubių m iestelio

Pam inklas .
je

gatvę,

to liau -

į

Piliak al n io

gatvę.

Gat vei da rant 90

-

š:laipsn ių posūkį
_

0

ma~:

t i Džane rio stu lp as. Paėjus 300 metrų miš ko link , yra dar v ienas Džanerio
stulp as, k uri s rodo 150 metrų daub os link . Daub oj e yra d u pam inklai:viena s su užrašu lietuvių ir
jid iš kalbomis .

rusų

Pirm ojo pam inkl o už rašas

kalbomi s

lietuvi ų

ir

(sovietinių laikų),
rusų

ka lb om is:

tarybinių piliečių, ku riu os nužudė h itler in iai okup anta i

Apačioje

antr as lietuvių ir

Čia palaido ta soo

1941 m. rugsėjo 14d.

- metalinė lentelė su užra šu jidi š (idišl kal b a. Joje parašyta, kad
nu žu dyt iej i - žyda i iš Šiau lių.
A n trojo p aminkl o užrašas lietuvių ir j idi š (id iš) kalb o mi s: Sioje vietoje
1941.09. 14 na cis tiniai b udeliai ir jų vietiniai talkininka i nužudė soo žydų- vaikų, moterų, vyrų.

1944 m_ rugpjūtį t ies Bubi ais vyk o nu ožm ios vokiečių ir sovietų kovos.
Prie p iliakalni o y ra A ntr oj o pasaulin io karo au kų kapinaitės [2).

1941 m . rugsėjo 14 d . Bubiuo se nužudyti
žydų, atvežtų iš Šiaulių g et o.

Kurtuvėnų mie st elio žydai ir 200
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Kuršėnų valsčius
Kuršėnų (žyd. Kuršan) miestas yra dešiniaj ame Ventos krante, prie Šiaul ių

Klaipėdos ir ŠiauliLĮ-Mažeikių geležinkelio linijų, už 25 kilometrų į vakarus
nuo Šia ulių, apj uostas kalvų ir miškų .

Ku ršėnų žydų gyve ni mas gana plačiai aprašytas Rolando Tamošaičio
ir Jono Kiriliau sko knyg oje Kuršėnų miesto žydų istorija [54, 89]. Medžiagos
esam a ir JEW[21J.
Nuo neatmenamų lai kų žydai gyve no Kuršėnuose iš prekybos ir amatų
[21; 54, 15-23). 1931 m. veikė 55 parduotuvės, iš jų 50 (91%) priklausė žydams, taip pat iš m ieste buvusių 44 dirbtuvių, 26 valdė žydai (59%). 1937m.
buvo 37 žydų amatin inka i: 10 šiaučių (batų taisytojų), šeši siuvėjai, šeši mėsi
ninkai, tr ys kirpėjai, du kepu rininka i, du tinklų pynėjai, du avalynės siuvė
jai , po vieną kepėją, stik lių ir od i ni nką.
tydas Tonikas

turėjo drabužių pard uotuvę, Tirinai - salda in ių, Zykams

pri klausė kepy kla, Tom inui - malūnas, broli ams Presams - pieno bei sūrių
įmonė. Krem eriai atidarė restoraną. Saliamonas Lipšicas buvo žinomas gydytojas , o j o žmona - vieni ntelė stomatologė moteris. Lydų liaudies bankas (Folksbank ) va id ino svarbų vaidmenį eko nom iniame miestelio gyvenime. 1927 m. banko Kuršėnų filia las turėjo 345 registruotus narius (1932 m.
iki 207) [21; 54, 19].

sumažėjo

Kuršėnų žydų amat in inkai įsteigė savo sąjungą .Pagalbos kasa" [54, 21],
kuri buv o įkurta ir fi nansuo j ama iš nario mokesčio ir visuomenės donorystės. Jos veikla - suv ienyti amat ininku s kultūriniam-ekonominiam bend radarbi av im ui. Be to , vyres nio amžiaus nariams rengė kursus, kuri uose
buvo mo ko ma lietuvių kalbos ir buhalterinės apskaitos. 1939m. mieste iš
84 telefon o abonentų - 17 (20%) pri klausė žydams.
1 920-ųjų p radž ioj e įsteigta pradinė moky kla, kurioje buvo dėstom~ hebrajų kalba. 1927 m. v idu tini škai mokėsi iki 150 vaikų. B~~ o-~y~los, mies~e
buvo at idaryta bib liot eka, kuri turėjo 500 knygų hebraJŲ ir Jidiš kalbomis.
1927 m. žyda ms at ida rytas d arželis he brajų kalba, o 1932 m. paStatytas
naujas mokyk lo s past atas [54, 28].
.
_.
. Kur š.enuo se žydų palaipsniui mazeKetv irtojo d ešimtmec•.10 v .1du ryJe
j o - t iek dėl ekonominės krizės Lietuvoje, tie k dėl atv iros pro~aga~dos
• · n,1
· įskaitant ir Pabo ikot uo t i žydų pard uo t uves. Daug žydų išvy ko l· uZSte

lestiną.

d · ·
·na
Visas Kuršėnų žyd ų rel ig inis gyvenima s bu_
vo su sitel kęs v1eJoses1 gagose , stovėjusiose Kapų ir Gaisrininkų gatvese 154· 2
k .
4-Lyd ai Kuršėnuose b uvo ne tik aut omobilizmo pra 111111 ai 154' 2 271'
bet ir nemažai n uveikė popu liarindam i futbolą [54, 29- 3o1. _.
_
.
t u (l 923) Kursenuose gyve
Pirmoj o v isuot inio gyventOJŲ sur~šym o_me .
ie
žydų (apie 31%)
no 841 žyda s [54, 17]. 1939 m. - 2892 zmo nes, iš JŲ ap 900

!!·.

Paminklas Bubiuose sufaudytiems tydams (p,rmasis - de!inėJe)

[50, 58; 54, 17].
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1940 m. Lietuvą okupavu s Sovietų Sąjungai, p agal nauju s įstatymus parpr iklau siu sios žydam s, bu vo nacionali zuoto s -joms
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bavę porą vala ndų, v yrai išsiskirstė, nes kilo abejonių, ar iš tiesų kasama

duotuvės, daugiausia

duobė šoviniam s paslėpti. Sen iūno reikalavimu kitą dieną vyrai vėl susirinko baigti kast i duobės; 11 val. duobė buvo iškasta [54, 49- 50].

v aldyti pa skirti komisarai. Sionistų ir jaunimo o rg an izacijos išformuotos
h e braji škos mokyklos uždaryto s. Prekių ti e kima s sumažėjo, išaugo kainos'.

1941 m . liepo s 21 d. 11val. iš Kuršėnų centro (sinagogos)iki Padarbia miško
(3 km) žydai vyrai bu vo nuvežti penkiais sunkvežimiais, prižiūrimais 20 policijos savisaugo s būrio vyrų. Lyd ai ( 150 vyrų) buvo suskirstyti ir pastatyti prie
duobės po dvidešimtį. Tuo metu sušaudyt as ir miesto rabinas Rachmielis
Litvlna s. Ludynėse dalyvav o ir ketur i vokiečiai (vienasjų - karininkas)[4,58; 21).
Įvykių dalyvis ir liudyt oja s Ste pon as Gužauskas, buvęs žydų egzekucijos vietoje, per 1968 m . kovo 28 d. apklausą [25; 54, so- s 1J tardytoj ui teigė,
kad iš Kuršėnų miestelio į Padarbia mišką prie iš anksto iškasto s duobės
atvežtiems žydams vokiečių karininkai įsakė nusirengti viršut inius rūbus ir
į pastatytą tuščią kibirą dėti pin igus bei kitu s vert ingus daiktus, ką žydai ir
darė. Paskui tie patys vokiečiai, kaip spėjo liudyt ojas, greičiausiai iš Šiaulių
atvykę vokiečių karinin kai, įsakė eiti žydams prie duobės grupelėmis po
10 žmonių ir atsistot i prie krašto, veidu pasisukus į duobę. Yra duomenų,
kad buvo įsakoma gulti s kniūpsčiomis. Stovėję už nugaros 10 lietuvių savanorių iš rusiškų „vintovkų" paleido pirmu osius šūvius. Jonas Ribikauskas
rankiniu kulkosvaidžiu nušaudavo griovy j e atsidūrusius dar gyvus žydus.
Sušaudžius pirmuosius , gre itai atvežti kiti , iš viso atvažiavo penki sunkvežimiai. Per dvi valandas sušaudyti visi Kuršėnų miestelio žydai vyrai (26].
Kiti savisaugos būrio vyra i buvo pasklidę po miškelį ir saugojo, kad nekiltų incidentų. Buvu sios girinink ijos daržinėje uždaryti darbininkai puikiai
girdėjo aidinčius šūvius. Maždaug po poro s valandų sulaikytieji daržinėje
atvesti į tą pačią miško aikštelę, šį kartą jau užkasti duobės ir joj e gulinčių negyvų žydų. Daugelis vyrų buvo sunerimę, nes nežinojo, koks likimas
laukia jų, kaip liudytojų. Vyrai taip pat matė, kaip nuo lavonų buvo nuaunami batai. Laimei, užkasę duobę, v isi paleisti namo (54, 52).

Ka ro prad ži a Kuršėnuose. Traukdamie si į šalie s gilumą Kuršėnų sovietinės vald žios aktyvistai , dar vokiečiams nespėjus užimti miestelio , birželio
25 d ., parke prie Ventos , karo komendantūros pa šonėje, spėjo nužudyti
Kuršėnų kunigą kanauninką Vaclovą Dambrauską (1879- 1941) ir Ožkėnų

kaimo ūkininką Kazimierą Pieškų. Jų kūnai buvo palaidoti tik birželio 30d.
[54, 43). Visi miestelio gyventojai puikiai žinojo , kad prie žudynių yra pri•
sidėjusi ir vietinė žydė, komunistė Šeinė Monkovaitė. Tai, be jok ios abejonės, dar labiau

pakurstė antisemitines
nuotaikas, juolab kad kunigas
Dambrauskas Kuršėnuose buvo visų gerbiamas ir mylimas .
1941 m . birželio 22 d . vokieč ių kariuomenei įsiveržus į Lietuvą, daugelis
Kuršėnų žydų bandė bėgti į Rusiją per Latviją, tačiau tik apie 30 šeimų tai
pavyko . Dauguma grįžo, nes Latvijos siena buvo uždaryta.
Kuršėnuose ir aplinkiniuose
miesteliuose kūrėsi lietuvių partizanų bū
riai bei grupės. Partizanai Kuršėnus užėmė tikriausiai birželio 25 d. vakarą
arba birželio 26 d . rytą, kai pro miestelį jau nebesitraukė jokie kariniai daliniai ir pabėgo vietiniai milicininkai bei partinis aktyvas . Kuršėnų partizanų
būrį sudarė per 70 vyrų. Jiems vadovavo Antanas Petkus [50, 58; 54, 43).
Kuršėnų valsčiaus policijos nuovados vir šininkas vokiečių okupacijos pradžioje buvo Povilas Vidugiris [54, 47).

Vyrų žudynės. Lydus persekioti imta jau 1941 m . liepą. Vokiečių valdžios
nurodymu , Kuršėnuose buvo įsteigtas getas [54, 49). Dauguma žydų apgy·
vendinta sinagogose ; dirbti jie buvo varomi į Daugėlių plytinę.
Lietuvių nacionali stai privertė žydu s kasdien rinktis turgaus aikštėje,
kur jiem s buvo skiriami įvairūs darbai : pavyzdžiui, laidoti žuvusius rusų
kareiviu s ar kritusius arklius , patraukti nuo kelio sudaužytas patrankas ir
automobilius, taisyti keliu s ir kita . Jokių darbo įrankių nebuvo pasiūlyta,
viską reikėjo daryti plikomis rankom is, todėl darbai buvo labai sunkūs,
daug kas alpdavo [2 1].

Nužudytųjų skaičius. SSRS valstybės saug umas nustatė, kad 194 1m. lie-

pos 21 d . Padarb ia mi ške Kuršėnų žydu s vyru s šaudė 11 asmenų (54, 51).
Remiantis liudytojų parodymai s galima teigti , kad apie 10 žydų nušovė
vokiečių karininka i [54, 51].

Tamošaičio ir Kiriliausko knygoj e Kuršėnų miesto žydų istorija pateikti iš
bylos skirt ingi liudytojų parodyma i (26; 54, s 1J.
Stepono Gužausk o parodymu , sušaudyta apie 120- 130 žydų vyrų, iš ku-

Po kurio laiko , pasakJEW [2 1), tikriau siai 1941 m . rugpjūčio 9 d . (nes posa·
vaitės, 1941 m. rugpjūčio 16 d., buvo sušaudyt i 150 žydų Padarbia miške) visiems

rių 10 nušovė vokiečiai;

vyram s nuo 12 metų ir vyresniems buvo įsakyta susirinkti sinagogoj e. De·
šimt invalidų ir psichiškai nesveikų žmonių tuoj buvo kažkur Išvežti, ir nle·
kas jų daugiau nematė. Penkiolika vyrų (sovietiniai aktyvistai) buvo areštuoti
ir išvežti į Šiaulių kalėjimą.

lvano Bandzin sko liudi j imu , sušaudyta apie 120žydų vyrų;
Ribikauskas teigė, kad sušaudyta apie 150 piliečių.
Arūnas Bubny s knygo je Siaulių getas: kalinių sąrašai, 1942 (4] irgi rašo,kad
nužudyta maždaug 150 vyrų, tačiau pabrėžia, jog kiti šaltiniai nurodo, kad
Padarbio miške nužudyta 168 žmo nės (A. Liaugmino 1945 04 19, J. Rlbikausko
1945 os 26, Šiaulių D2DTVK 196804 04 pažyma). Remiantis tais duomenimis,
HLA(8, 182) rašo, kad Padarbia miške nužudyta 150- 168 Kuršėnų žydai.

1941 m . liepos 20 d . Kuršėnų seniūno Jakštavičiaus reikalavimu apie 20
vyrų iš Gaudžių kaimo susirinko Padarbio mi ške kasti duobės šoviniams
paslėpti: 20 metrų ilgio, dviejų metrų pločio ir dviejų metrų gyl io. Pasidar·
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Mūsų nuomon e, netiksli žydų žudynių data ir nužudytųjų skaičius į lite-

ratūrą pateko iš MŽL [32,403] - 1941 m. rugpjūčio 20- 21 d. Padarbia miške

nužudyta apie 180 vyrų, tai šiek tiek sk iri asi nuo realybės.
Kiek tą dieną sušaudyta žydų, tiksliai nėra žin oma, nes ekshumacija ne-
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Kuršėnų valsl,us

vyklos - Šiau lių geto filialai [54, 55], jas saugo j o lietuvių policin inkai. Žydai
gyveno bu v usiuo se sandėliuose. Kai kuri e darbingi Kuršėnų žydai pateko į
šias stovyklas ir bu vo pasmerkti lėtai mirčiai nu o išsekimo ir kitų negandų.
Čia gyveno po 250 žydų, prireiku s st ovyk los buvo papildom os iš Šiaulių

buvo atlikta [27; 54, 51]. 1968 m. SSRSvalstybės saugumo komitetas nustatė,

geto . žy d ai čia gyveno ir dirbo iki 1944 m . sausio 30 dieno s. Abiejų stovyklų

kad iš viso sušaudyta 130 asmenų, o jau 1989 m . Valstybės saugumo komi-

žydai buvo sušaudyti netoli Kužių.

teto skaičiai šoktelėjo iki 200 [28; 54, 5 1J.Sovietiniais metais iš viso nebuvo
minima s žodis„žydai". Sušaudyti asmenys daug metų buvo įvardijami kaip
,,tarybiniai piliečiai".

Moterų

ir vaikų likimas . 1941 m . liepą moterys ir vaikai buvo suvaryti

apgyvendinta

Efroimo Nateso istorija . Tai unikalus atvejis, kad

vokiečiai paleistų my-

riop pasmerktą žmogų [54, 52]. ša udant žydus Padarbio miške, vieno iš
pasmerktųjų - Efroimo Nateso - buvo pasigailėta. Dabar sunku suvokti

motyvus , kodėl ir už ką jam dovanota gyvybė, tačiau žmonės kalbėjo, kad
vyrą paleido vien dėl to, kad jis dirbo Kuršėnų gaisrinėje vairuotoju , o vairuotojų karo metais labai trūko. Natesas liko gyvas, bet neilgam.

Praėjus maždaug mėnesiui po masinių žudynių Padarbio miške, rugpjūtį, Vidug iris įsakė Kuršėnų pakra štyje Deksnės mi ške {esančiame priešin
·
goje pusėje nei Padarbio miškas)sušaudyti Nateso šeimą [50, 58; 54, 17]. lvanas

Bandzinskas , S. Norkus , P.žardeckas ir Keinas, atvykę pas Natesą į namus,
pirmiausia atėmė iš šeimos galvos pinigus, prieš tai jį dar sumušę šautu·
vo buože. Nors Bandzinskas tai kategoriškai neigė, miestelio gyventojai
visa tai matė ir paliudijo. Kuršėniškiai šnekėjo, kad Natesui liepę duobę
išsikasti pačiam. Jis maldavęs pasigailėti šeimos, netgi savo budeliams bu·
čiavęs kojas, tačiau tai nepadėję. Izidori ui Vitkauskui, tos pačios policijos

tarnautojui , likę tik duobę užkasti. Nateso šeimos turtas, kaip ir kitų, buvo
išsidalytas vietos policininkų, o jo namuose apsigyveno pats Bandzinskas
ir gyveno iki pat 1944 m . rudens.

Žudynių datų skirtumai. JEW[21) bei Tamošaičio ir Kiriliausko Kuršėnų
miestožydų istorijoje[54, 49] šiek tiek skiriasi žudynių datos: JEWnurodo lie·
pas 16 d., Kuršėnų miestoistorija - liepos 20-21 dieną. Taip įvyko tikriausiai

sinagogoje.

Dirbti ji e buvo varomi į Daugėlių plytinę. Mo -

terims leista išeiti vieną valandą per dieną į miestą nusipirkti maisto [21 ].
Paskutinis Kuršė nų mi estelio žydų isto rijos puslapis užver stas 1941 m.
rugsėjį . Tiek Tamošaičio ir Kiriliausko Kuršėnų miesto žydų

istorijoje [54, 54],

tiek Šiaulių getas: kalinių sąrašai, 1942 [4, 58] rašoma, kad 1941 m . rugsėjį
dauguma likusių žydų, api e 600 , daugiausia moterys ir vaikai (50 vežimų
moterų, vaikų ir senelių) išvežti į Žagarę. Konvojavimo darbus iš Kuršėnų į

Žagarę atliko tie patys Kuršėnų poli cini nkai ir partizanai.
1941 m. rugpjūčio 15 d., kaip rašo JEW[21 ), moterys ir vaikai buvo išvežti Žagarės link . Prieš išvežamos moterys bu vo apie škotos dviejų
moterų savanorių, atimti rasti pinigai ir auk so d irbin iai. Paieškos buvo
žiaurios ir žeminančios. Žagarėje jos buvo priverstos dirbti pas lietuvius
ūkininkus žemės ūkio darbus. Vėliau nužudytos kartu su Žagarės žydai s.
Tik vienam vyrui ir vienai moteriai , kuriuos paslėpė ūkininkai, pasisekė
išvengti sušaudymo .
Žagarės getas buvo likviduotas. 1941 m . spalio 2 d. (50, 69] vokiečių saugumo policijos ir SD vado Lietuvoje SS štandartenfiurerio Kario Jagerio
raporte [32, 406] rašoma, kad 1941 m. spalio 2 d. Žagarėje sušaudytas 2401
žydas: vyrai, moterys ir vaikai. Prieš šaudymą kilusių neramumų metu turgaus aikštėje esą nu šauta 150 žydų, sužeisti septyni juos saugoję lietuvių
partizanai. Kuršėnų policininkai šio geto likvidavime nedalyvavo [50, 58).

dėl žydų kalendoriaus. 21, 5701 Tamuz pervedus į Griga liaus kalendorių [12]

Paskutinių Kuršėnų žydų žūtis. Paskutiniai Kuršėnų žydai nužudyti

yra 1941 m. liepos 16 diena . Pirmieji susipažinusieji su šia data net nebandė
konvertuoti žydų kalendoriaus datų į Grigaliau s kalendorių ir vietoj liepos
16 d. paliko liepos 21 d.; ši data vėliau pateko į visus žydų žudynių aprašus.

1941 m. gruodžio 8- 15 dienomis .
Buvęs Šiaulių geto kaliny s Leiba Lipšicas, 2002 m. aprašydamas tragišką

Tačiau nužudytų žydų skaičius bei žudynių datų skir t umai nėra esmi·
niai ir nekeičia žydų šaudymo eigos, tačiau istorija reika lauja, jeigu tik ga·
lima, žudynių datą patiks linti.

Šiaulių geto filialai. Kuršėnų miesto žydų istorijoje rašoma, kad kai kurie
Kuršėnų žydai pateko į dvi išorines Šiaulių geto stovyklas [54, 55], kurių,

kaip pasakojo Leiba Lipšicas, buvę aštuonio s (30, 201. Pavenčių cukraus
fabriko ir Daugėlių plytinės teritorijose buvo įkurtos sunkiųjų darbų sto·

į

vadinamąjį getą, įkurtą dv iejose mažo se mie sto gatvėse [54, 49]. Dauguma

savo šeimos istoriją, straipsnyje „Šiaulių getas, 1941 m . liepos 18-19 44 m. liepos 24" rašo: Paskutiniąsias žudynesŠiaulių apskrityježydšaudžiaivykdė Šiaulių apskritiesIlgosiosLovoskaime, netoli Kairių kaimo, už Naisių, 1941m. gruo-

džio 8- 15 dienomis. Ilgosios Lovoskaimo miškejie šaudė dar išlikusiusgyvus
Kuršėnų, Stačiūnų, Radviliškio, Pakruojovalsčių žydus.Suvežęjuos iš tų vietovių,
policininkai aukas sušaudė patys. Šie 72žydai buvo paskirti ūkininkams dirbti
žemės ūkio darbus.Darbų sezonuipasibaigus,jie tapo nebereikalingi(30, 18].
Taip baigėsi kelis amžius egzistavusios Kuršėnų miestelio žydų ben druomenės istorija.
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Gelbėtojai. Tamošaitis ir Kiriliau skas Kuršėnų miesto žydų istori' .
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Papriės valstrus

Paminklai. Važiuojant iš Kuršėnų i Šiaulius žiedinėje sankryžoje reikėtų
sukti i mi šką. Pami škėje yra stela su užrašu:Neleisime pasikartoti IXforto,
Panerių, Pirčiupio tragedijai. Ties j uo yra kelias į miškelį. Maždauguž 300
metrų yra žudynių vietoje pastatytas paminklas, ant kurio lietuvių kalba
užrašyta: Palaidota 180tarybinių piliečių„ nužudytų hitlerinių okupantų 1941
0720- 21.šioje vietoje 1941metų liepos 20-21dienomis nacistai nužudė 180
Kuršėnų miesto žydų tautybės vyrų.

2agarės miesto parke yra memorialas, skelbiantis, kad šioje vietoje nužudyta apie 3000Šiaulių apskrities vyrų, moterų ir vaikų.
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1941m. liepos 16d. 150-180žydų sušaudyta Padarbia miške.
1941m. spalio 2 d. 2agarėje sušaudyta apie600moterų ir vaikų iš Kuršėnų.
1941m. gruodžio 8- 15 d. Šiau lių apskrities Ilgosios Lovos kaime, tarp
Kairių ir Naisių, nužudyta keliolika Kuršėnų žydų.

Papilės valsčius
Džaneriostulpas, rodantis atstumą
iki Kuršėnų žydų žudynių vietos

Užrašaiant paminklo nužudytiems Kuršėnų žydams

Papilė (žyd. Papilen) yra įsikūrusi Šiaurės vakarų Lietuvoje, dešiniajam~~entos krante, prie Šiaulių-Mažeikių geležinkeliolinijos, už41kilometroĮ siaurės vakarus nuo Šiaulių ir 35 kilometrų į pietvakariusnuo Mažeikių [23,439].
Apie Papilės žydų gyveni mą yra JEW[39] ir serijoje. Lietuvosvalsčia i" išleistoje monografijoje Papilė [37; 38, 464-505].
• .•
.•
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Dauguma žydų vertėsi prekyba ir aptarnavimoverslais, kai kurie eksportavo į Vokietiją medieną ir linus. 1931 m. žydamspriklausė p~nkios.~udinių pard uotuvės, trys medienos, dvi geležiesdirbinių, siuvamŲJ~ ~asin~
. trąsų
• parduotuves,
. taip
. pat elektnne,
. . t rys malu·nai, odos perd1rb1mo
1r
. . . ir.
• dŲ amat·Ininkai·· trys sIuveiaI
,
avalynės dirbtuvės. 1937 m. buvo septyni• zy
kepėjas, kepurininkas, batsiuvys ir mėsininkas.
. . .•
. . pade·t·Ispablogėi·o ir.kai
Ketvirtąjį dešimtmetį žydų ekonomine
. . kune
.• Is. . karo 35zy
• dai,· gimę Pap1leJe,
1s
vyko
vyko svetur. Dar iki Antrojo pasaulinio
į Palestiną.
.
• daI,. kun·e sudarė 18%gyventoJ
1923m. Papilės valsčiuje gyveno 257zy
. . P .Ų.
1
(116vyrų ir 141moteris) [39;50, 62]; 40 šeimų [53, 347]. MonografiJo
~:
rašoma, kad Papilės miestelyje žydai sudarė 30%visų gyventoJų . 3' k·
.
. 200zy
• dų. Vis dėlto keletui vietos
a1930-aisiais
Papilėje gyveno tik apie
. t· ko
.
. , pavyko kiek pagenn
e tyv1stų,
vadovaujamų Cvi Hiršo Blumentaho
b'bl' l teką
. ir socialinę situaciją. Jie pastate
. sinago
.
gą' mokyklą, lt io-,
naminę
0 78
•Įste1ge
. . popu liariausio žydų banko Folksbank fil'iaIą' kuris
l
92
7
m.
ureJ
•. • d . p skutinis
. 1939m. telefonus turėjo 36 gyventoJal
· ·, is
·• JŲ
· šes1zy aI. a
narius.

i4~~

..
PaminklasnužudytiemsKuršėnų žydamsPadarbio miške;ka,reježuvuslųjų otm/n/mul
lankytojų padėta Mozės lentelė

258 ~l~~~nar~1
VlfM,
(naimai
~A~GMA~A~
,~oLo K A u s T A s

2 E M A l T l Jo JE

Papilės m iest elio žydų bendruomenės rabinas buvo Abraomas haKohe
-

nas Levinas (žuvo per holokau stą) (36, 343].
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bė" rašo: Traška per siūles valsčiaus policijos nuovados areštantų būstinė.
Jei anksčiau uždarydavo kokį arkliavagį ar peštuką, ta i dabar ten sukišo vi-

Nėra tikrų duomenų, kiek žydų gyveno l 940 m.; net JEW nepateikė šio

są p usšim tį žmonių. Be perstojo sukasi ir baisus mirties konvejeris - beveik

skaičiaus, tik Broniaus Kviklio Mūsų Lietuva [23,443] rašo, kad 1940m.Pap
i-

trejetas dešim čių areštantų, auk štesniosios okupacinės valdžios parėdymu,
buvo išsiųsti į Bubius, kur vyko Siaulių apskrities aktyvistų žudynės [6, 2].

lėje iš viso buvo ap ie 1800 gyventojų. Daug um os Papilės žydų ekonominė
padėtis buvo sunki , todėl ji e buvo šiek ti ek paveikti sovietų valdžios (1940_

1941), nors jų vers lo priemonės ir buvo naciona lizuotos. Teko dirbti šeštad ieniais, si o ni stin ės ir ja unim o organizaci j os uždra ustos, tačiau į tremtinių
ir politinių kalinių sąrašus nebuvo įtra uktas n ė vienas (36, 342].Alfredas
Rukšėna s (42, 480-4 81], remdamas is faktais, rašo, jo g pana šu, kad priešvokiečių okupaciją Papilėje gyveno apie 151 žydą. Tiek jų papuolė į getus,bet
duo m enų, kad dalis žydų, prasidėjus karui, galėjo pasitraukti į Rytus, rasti
nepavy ko.
Vokiečiai Papilės miestelį pasiekė t ik 194 l m. birželio 27 [36, 343] ar 28
[39] d., pra ėju s penkioms ar šešiom s di enom s nu o karo tarp Vokietijos ir
SSRSpr adžios. Ru kšė na s [42,469], remdama sis surinkta medžiaga, rašo,kad
vokiečių armijos daliniai Papilėje gal ėjo pasirodyti 1941 m. birželio 27d.
antroje di eno s pusėje, o visą val sč iaus teritoriją užėmė bi rželio 28 d. naktį.

Žydų vyrų žudynės. Monografijoje Papilė [37; 38] gana smulkiai išanali
zuoto s Papil ės žydų bendruomenė s žuvimo ap l in kybės.
Karo pradžioj e Papilėje ir aplinkiniuose kaimuos e su sikūrė 70 partizanų būrys. Jam vadovavo Vin cas Šilkus , Adoma s Petrauskas ir KazysŠniutė.
Partizanai suėmė apie 50 komunistų ir sovieti nių aktyvistų bei maždaug
100 raudonarmiečių [50, 62]. Be to , jie uoliai vykdė nacių nurodymus, visų
pirma ką nor s padaryti su žydais, pavyzdžiui , atjungti telefonu s bei elektro s tiekimą i jų namus, konfiskuoti transporto pri emo nes. Vadinamie·
ji partizanai surinko mie sto aikštėje žydus ir juos apiplėšė, atėmė rastas
vertybes . 2ydai buvo priversti dirbti sunk ius, žeminančius darbus:valyti
tualetu s, šluoti gatve s ir kitus.
Vienas iš tų dalykų, kurie linksmino partizanus , buvo pešioti barzdas.
Miestelio turgavietėje rabina s Abraoma s haKohena s Levinas buvo ypač
žiauriai kankinamas ir nužudyta s [53, 347]. Jo nužudymo data tiksliai nežinoma.
l 94 l m. liepo s 5 d. laikra štyje Į laisvę [50, 44 ] pa skelbus raginimą represuoti buvusius sovietų aktyvistus , per kelias dienas buvo suimt a apie60

valsčiaus gyventojų - sovietinių aktyvistų. Iš pradžių ji e buvo kalinami

žydo Ševeli o Vilko mūriniame sandėlyje, paskui - valsčiaus daboklėje.
Vėliau devyn i iš jų sušaudyti Šiaudinės mi ške, kiti , kaip teigia Muturas
ir Leopoldas Rozga [36, 343], išvežti į Kuršėnus ir sušaudyti Bubiuose(ž_r.
Bubių valsčius), tačiau Rukšėnui [42, 495] nepavyko rasti šį teiginį patvirti·
nančių duomenų. Rimvydas Damu lis straipsnyje„Krauju aplaistyta ramY-

JEW [39] rašo, kad l 94 l m. liepos 7 d. atvykę esesininkai perėmė iš lietu vių kalintų žydų gru pę,

tarp jų buvo advokatas Hiršas Rakmielis, buha lter is
Leiba lciksonas, Mošė Šeras ir kiti. (Papilėje advokato Rakmielioniekasneprisiminė, buvęs tik advokatas Jofė Rozga) [45]. 2ydai buvo nuvest i už miestelio,
pr iverst i išsikast i duobę ir čia pat sušaudyti. Tikr iausiai tai buvo soviet iniai
akt yvist ai.
1941 m. liepos 23 d. pasirodė Šiau l ių apskrities viršin inko skelbimas
Nr. 6 [50, 75], įsakan tis miestelių žydams nuo liepo s 25 d. iki rugpjūčio
15 d. persikelt i gyventi į valsčių viršai či ų bei miestų burmistrų nurodytas
vietas . Taip pat buvo suvaržyto s žyd ų teisės. Pa pi lės va l sčiaus viršaitis
[42, 480, 489] 1941 m. liepos 26 d. Šiauli ų apskrities viršininkui Ignui Urbaičiui pranešė, kad Papilės miestelio žyda i yra išvežti į Šiaudinės ir Kalniškių dvarus (iš viso 150 žyd ų vyrų, moterų ir va ikų). Ruk šėnas straipsny j e
,, Papilės va l sči u s pirmaisia is vokiečių ok upacijos 1 941-ųjų metų mėne
siais" (42,489] atkrei pia dėmėsi į tai , kad jau 1941 m. liepos 22 d. Šiaudinės miške buvo šaudom i žydai vyra i iš Šiaudinės ir Kalniškių kaimuose
buvusių žydų getų.

Po savaitės, kaip rašo JEW [39], visiems žydams buvo įsa kyta išeiti iš nas užrakinti ir atiduot i raktu s.Visi suvaryti į miestelio sinagogą-šu 
lę [36, 343]. Netruku s suimt ieji buvo iškratyti , iš j ų atimti pinigai, vertingi
daiktai ir išgaben ti į Š iaudinę (nuvežti ar priversti eiti pėsčiomis); JEW [39] rašo, kad iš maldos n am ų j ie buvo priversti žygiuoti per m iestą laikydami
Lenino ir Staline paveikslu s. Rukšėnas [42, 489] rašo, kad buvo paruošta
apie 20 vežimų suimtiems žydams išvežti. Netrukus j uos išvedė į turga vietę, susod ino į vežimus ir nuvežė į Šiaudinę. Kai kuriuos va rė pėsčiom is.
Policininkai ir pagalbinės policijos nariai ėjo apsupę vežimus, o policijos
viršininkas jojo iš paskos. Šiaudinės kaime žydus vy rus uždarė Beresnevičių dvaro pastatuose , o moteri s su vaikais - Kalniškių dvaro pastatuose.
Taip buvo įsteigtas vieti nės reikšmės Šia udinės getas - Šiaudinės ir Kalni šk ių kaimuose . Kaip rašo Damuli s straipsnyje „Krauju aplaistyta ramybė": Pusantro šimto žydt / tau tybės asmem1 buvo uždaryt a paskubomis prie
Siaudinės dvaro įrengtame gete [6, 2].
Gete žydai buv o laikomi sunkiomis sąlygom is, kankinami ir žeminami,
privalėjo dirbti žem ės ūk io ir kitus darbus.
Papilės val sčiaus Rimšių kaimo gyventoj as Feliksas Urbonas pasakojo,
kad žydus i švarė į getą praėjus maždaug dviem savaitėms nuo karo pradžios, maždaug prie š dvi savaites iki sovietų aktyvistų sušaudymo [42, 490].
Papilės policijos nuovados viršinin ko Vinco Viskanto ir kitų asmenų byloje
mų, juo
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[42, 490) rašoma , kad Papil ės žydai į g etą suvaryti l 941 m. liepo s pirmojoje
pu sėj e [59), taip rašo ir Rukšėnas .
Geto komendantu buvo pa skirtas Kazys Milevičius. šaudyti numatytus
vyrus s uvarė iš abiejų getų, vadinasi , getuose buvo ir vyrai, ir moterys.
l 941 m . liepos viduryje į Papilę atvyko Šiaulių ap skrities viešosiospolici•
jo s vadas Broniu s Paliulioni s [50, 63). Jis įsakė valsčiaus policijos viršininkui
Viskantui rengti s. akcija i" - sušaudyti 18-5 0 m etų vyru s.
l 94 1 m . liepos 22 d. [50, 63) (JEW - liepos 16 d.) [391 Šiaulių policijos vadui
Viskantui telefonu bu vo į sakyta sušaudyti Papilės žydu s vyrus. Iš Šiaulių
atvyko keli vokiečių g estapininkai ir lietuvių saugumo policijo s Šiaulių
apygardos pareigūnas Kazimieras Malinauskas [42, 492). Papilės policininkam s ir pagalbinės policijos nariams talkino Šiaudinės pagalbinės policijo s nariai. Prieš egzekuciją jie i getą parvedė žemės ūkio darbus dirbusius
žydus. Prieš šaudymą Viskantas patikrino išrikiuotus žydus ir kelis grąžino
prie moterų ir vaikų, nes neatitiko amžius. Šiaudinės ir Kalniškių geto ko·
mendantas Milevičius teigė, kad jis policininkams ir pagalbinės policijos
nariams tada perdavęs 45 žydus [42,493). Pasmerktųjų koloną policininkai
varė i Šiaudinės mišką.
Žydų vyrų žudynes Šiaudinės miške išsamiai aprašė Rukšėnas straips
nyje„Papilės valsčius pirmaisiais vokiečių okupacijos l 941-ųjų metų mėne
siais": Pamiškėje, ties Prano Gauronskio sodyba, kolona sustojo. Čia V.Viska
n-

tas su policininkais ir pagalbinės policijos nariais atrinko 15stipresnių žydų ir
juo s nuvarė į mišką kasti duobes. tydai nešėsi kastuvus. Egzekucijo
s vietoje
V. Viskantas susmaigstė kuoliukus, pažymėdamas duobės ribas. Duobę kasė
maždaug apie 2 ar 4 valandas [42, 492-493).
Damulis straipsnyje „Krauju aplaistyta ramybė" [6, 2) rašo: O tiesŠiaudi·
ne, Dilbyčių miške,jau nuo ankstyvo rytmečio virė darbas.Šiaudinės žydų geto komendantas, vietosžmonių pramintas „žydų karaliumi'; KazysMilevičius
stropiai rinkosi stipresnius vyrus, atstumdamas į minią silpnesniuos
iusarjau
nebesugebančius judėti. Nėra kada terliotis - Viskanto pavaduotojasAdoma
s
Petrauskasdar vakareperspėjo - prieš vienuoliktą valandą turi būti paruošta
16metrų ilgio ir keturių metrų pločio duobė. Ir nė minutės vėliau.
Lygiai 11 valandą, vokišku punktualumu , iš Šiaulių atvyko pora vokiečių
karininkų juodomis lyg varnų sparnas uniformomis ir kaukolėmis antsiuvuo
·
se, lydimi gerai lietuviškai kalbančio civilio.
Toliau apie žydų vyrų žudynes Šiaudinės miške Rukšėnas rašo l42•
492- 493): Kai duobė buvo beveik iškasta, atvyko vokiečių karininkai. Antk~·.
rininkų kepurių buvo kaukolės (kaukolės - 55 karininkų uniformosdetalė/. K,t,
policininkai ir pagalbinės policijos nariai , kol atrinktieji žydai kasė duobę,
buvo P.Gauronskio sodyboje ir saugojo ten uždarytus žydus. Kai kurieHJŲ
sodybos kieme gėrė degtinę, valgė. P. Gauronskis saugomiems žydamsot·
nešė iš šulinio vandens atsigerti ; pasmerktieji gėrė, plovėsi rankas.Hkasu
.s
11
duobes, žydai iš P. Gauronskio sodybos buvo nuvesti į egzekucijosvietą
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šaudymas vyko tokia tvarka. Dalispolicininkų ir pagalbinės policijosnarių
apsupę saugojo egzekucijos vie tą ir žydus. Kiti turėjo šaudyti pasmerktuosius.

V. Viskantas paskyrė apie 10 policininkų ir pagalbinės policijos narių, kurie
turės šaudyti žydus. Egzekucijos vykdytojai sustojo vienoje duobės pusėje,
o kitoj e jo s pusėje, prie krašto, nugaromis į šaudytojus buvo stato mi žydai.
V. Viskantas su policininkais ir pagalbinės policijos nariais prie duobės kraš to
atvesdavo po 5 žydus. Pirmiausia buvo sušaudyti duobes iškasę žydai, o po
jų - iš P.Gauronskio sodybos atv esti žydai. Pasmerktuosius pagal komandą
,.Ugnis!'; kurią pakait omis duodavo V.Viskantas ir K. Malinauskas, šaudė policininkai ir pagalbinės policijos nariai. Yraduomenų, kad komandą . Ugnis!"
duodavo ir vokiečių karininkas Šmitas. Į vieną pasmerktąjį šaudavo du vykdytojai - vienas taikydavo į nugarą, kitas į galvą. V.Viskantas nušaudavo duobėje gulinčius sužeistuosius.
Apie Papilės žydų sušaudymo eigą taip pat liudij o Šiaudinėje augęs
mokytojas Stasys Stulpina s [36, 343- 344): /š vakaro Papilėje pradėjo sklisti gandas, kad rytoj Šiaudinėje bus šaudomi žydai ir Papilės komunistai bei
komjaunuoliai ...
Keletasbaltaraiščių nuo Tryškių pravažiavo dvaro link. Iš Dilbyčių kaimo
atėję žmonės matė, j og pamiške ėjo keletasbaltara iščių, užsimėtusių ant pečių kastuvus. Greit po to iš dvaro Dilbyčių keliu išvaryti jaunesni žydai irgi su
kastuvais ant pečių. Sakyta, kad varomi griovių kasti. Getebuvo paskelbta,
kad visi vyrai iš čia bus išgabenti, liks tik moterys ir vaikai. O šis Dilbyčių kelias
vėliau buvo vadinamas„ mirties ulyčia: nesj uo buvo varomi mirtininkai .. .
Saulei pakrypus vakarop, iš Papilės atidardėjo vežimai su myriop pasmerktais sovietiniais aktyvistais ir keliais girtai s Papilės baltaraiščiais. Iš
Šiaudinės dvaro pajudėjo mirtininkų kolona, apsupta iš kitur atsiųstų ir
vietinių baltaraiščių, o iš paskos vilkosi vienas šlubas esesininkas. Daugiau
vokiečių nebuvo.
Netrukus prasidėjo baisioji valanda. Šūvių papliūpos sudrebino mišką
ir gretimo Dilbyčių kaimo gyventojų širdis. Netrukusper Šiaudinę iš Tryškių
nuvažiavo fajetonas su trimis vokiečiais, kuris netrukus grįžo atgal, vežinas
šlubuoju esesininku. Tasainešaudė, tik žiūrėjo, kaip lietuviai „darbavost
Iš viso sušaudyta apie 40 žydų vyrų. šaudė apie 20 Papilės policininkų
ir partizanų [50, 63]. Sušaudžius žydus SSkarininkai išvažiavo, o susirinku siems policininkams Viskanta s liepė neišsiskirstyti, nes turėjo iš areštinės
atvežti sušaudyti apie 14 lietuvių. Rukšėnas pateikė iš bylos buvu sio pagal binės policijos nario Juozo Karklo liudijimą [42, 494]: Priešlietuvių sušaudymą vokiečiai išvažiavo ir lyg tai pasakė, kad lietuviai jiems nenusikalto ir dėl
lietuvių sušaudymojie jokių reikalų neturėjo.

Į žudynių vietą buvo atvežta keliolika sovietinių aktyvistų. Kai kur\e

lietuviai bandė bėgti: trims pavyko , kitus 12 nušovė (pasakRukšėno, 4 pa-
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vyko pabėgti, 9 sušaudė) [42, 494]. Kitą dieną duobka sia·1 •k .
tųjų palaikus [SO,63].
uz ase sušaudy-
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~oterų ir v~ikų_ liki_~as. Kaip rašo Arūnas Bubnys [41, išlikusių Papilės
z~dų_moterų ir vaikų l1k1mas nėra tiksliai žinomas . Tikr iausiai jie , kaip ir kitų

~iauhų apskrities valsčių žydai, buvo išgabenti
Jant getą nužudyti.

i Žagarės getą ir likviduo-

lr~n~ Šutinienė pateikė mie stelio liudytojų prisiminimus:Žydus visussu·
vare l sinagogą, šule mes vadinom, moteris paliko, vyrus nuvežė į Siaudinę, į
dvarą, paskui tuos vyrusnuvežė į mišką ir sušaudė, moterysnežinojo.Atsimenu, kai nuvažiavomeį Siaudinę, tokie atlaidai, rugpjūčio šešioliktąją [53,351
].
1941 m. rugpjūčio 16-ąją, per šv . Roko at laidus , moterys iš Papilės pir·
miausia , kaip ir vyrai , buvo nuvežtos i Šiaudinės dvarą. Dilbyčių miške
buvo nužudyti tik vyrai, o moterys išvežtos i Žagarę. Papilės miestelio gy·
ventoja p. Marija prisiminė: O paskui už kokio mėnesio tas žyde/kasvežė su
vaikais, susodinoį vežimus, kaip kokius puodus, įdėjo ir nuvežė į Žagarę, ir
sušaudė Žagarėje [53,351].
JEW [39] pateikia kiek tikslesnę šio įvykio eigą: 1941 m. rugpjūčio 25 d.
moterys ir vaikai, likę be maisto ir laikomi a ntisanitari nėmis sąlygomis, bu·
~o ~eži_m_~is nuvežti i Žagarę ir uždaryti sinagogoje kart u su išlikusiomis
zydemi s is aplinkinių miestelių. Kaip teigia Muturas ir Rozga [36,343I,joms
sakyta , kad veža i Žagarę darbams .
1941 m. spalio 2 d. (11 Tishrei, 5702) [39; 50, 69] Papilės motery s ir vaikai'.
ka_~tu su kitomis žydėmis iš Žagarės geto buvo nuvežti
m1ską (Naryškino parką) ir sušaudyti.

i netoliese esanti

Tik laba i nedaug Papilės žydų liko gyvi [42,5 01].

Nužudytųjų skaičius. Žydų vyrų žudynių d ie na kaip rašo JEW1391
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5701 m Tam
•
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kalend0 rių skirtumas). Remiantis kruopščiai surinkta Rukšėno 142'
medžia
r
•
liepos
. gaga ima teigti , kad Papilės žydų žudynės vyko 1941 ,n.
22 dieną.
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PaminklasPapilės nutudytiems iydams
Siaudinės mifke

PaminklasPapilės kapinėse, kur perkeltinužudytų tydų
palaikai iš Siaudinės mtfko

Žudynių vietą 1967 m. birželio 30 d. [7; 32, 404; 36, 345; 43, 63] tyrusi teismo medicinos ekspertų komisija (ekshumuoti palaikai] nustatė, jog Šiaudinės

mi ške sušaudyti 55 asmenys.
Muturas ir Rozga [36,345] pati kslino, kad 1941 m . liepos 22 d. Jonaičių

miško pakraštyje , ties Dilbyčių kaimu , sušaudyti 46 žydai ir devyni soviet iniai aktyvistai. Pasak Rukšėno [42, 495], sušaudyti 45 žydai ir devyni lietuviai - sovietų aktyvistai. Vadinas i, iš viso 54 žmonės. Neaišku, kas buvo da r
vienas nužu dytasis , nes rasti 55 asmenų palaikai.

Žydų žudynių vietos. MtL [32, 4041pateikia dv i žudynių vietas Papilėje.
Pirmoji - dešinys is Vento s krantas , dauba , kur nužu dyti 125 sovietų kariai (palaikai perkelti į Akmenės karių kapines- Rozga[45]), antroji - Šiaudinės
miškas, prie Dil byčių, maž daug už s kilometrų i pietvaka rius nuo Papilės
m iestelio.
Josifas Levin sonas [24, 30] aprašo dvi žydų žudynių vietas: pirmoji -

Šiaudinės miške prie Papilės, antroji - Žagarėje, Naryškino parke.

Paminklai. Šiaudinės miške , prie Papilės, žudynių vie toje yra išlikęs ned idelis pamink linis akmuo su užrašais jidiš (idiš) ir lietuvių kalbom is. Užrašas
akmenyje skelbia, kad čia nužudyta apie 50 žydų ir penki lietu via i.
1967 m . gegužės 20 d. iš šiaudinės miško žuvusiųjų palaikai perke lt i

i

Papilės kapines [36, 345]. Pastatytas pamink las. štai kaip apie perlaidojim ą
knygoje Papilė pasakojo liudytoja p. Marija: Perlaidojojuos iš Siaudinės miško, sudėjo į septynisraudonuskarstusir palaidojo kartu su kitaiskomunistais.
Užrašė, kad . fašizmo aukos''.Kai pradėjo važinėti ir ieškotižydus dabar, tai
pareikalavo, kad būtų su žydiškuužrafa Jaunesnižmonės beveikir nežinojo,
kad ten žydai, tik iš pasakojimų [53, 360].
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Liudytojas p. Ad omas [53, 359-360) šį perkėlimą taip pakomentavo: Ten
(į miesteliokapines)iš )iaudinės miško buvo perkeltos " fašizmoaukų• kapinės.
Dėl vienų žydų tai klausimas, ar būtų kėlę ir statę paminklą prie sovietų, bet
ten buvo vietinių aktyvistų dešimt.
2agarėje, Naryškino parke , irgi yra paminklas atminti šioje vietoje sušaudyt iems žydams (žr.2aga rės valsčius).
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Šaukėnų valsčius
Šaukėnų (žyd. Sukian) miestelis įsikū ręs prie nedidelių Šonos ir ligos upelių,

netoli tos vietos , kur jie susibėga, už 30 kilometrų į pietvakarius nuo Šiaulių,

už 15 kilometrų į rytu s nuo

Užvenčio.

Kaip rašo Bronius Kvikly s [23,468],jau prieš kelis šimtus metų Ša ukėnuo
se susidarė gana gausi žydų bendruomenė. Tiek pati bendruomenė, tiek
žydų sinagoga buvo vi eno s se niausių Lietuv oje [50, 64]. XVII a. prad žioje
pastatyta graži medinė sinagoga buvo laikoma viena įdomiausių sinago -

Papilės žydai vyrai sušaudyti Šiaudinės mi ške.

Papilės žydės ir vaikai nužudyti Lagarėje, Nary škino parke.

gų Lietuvoje . Įdomūs ir jo s vidaus įrengimai, drožiniai.

1923 m . Šaukėnuose gyven o 791 gyventoja s, 324 (41%) iš jų žydai (160
vyrų

ir 164 motery s) [50, 64].

Nepriklausomo s Lietuvos laikotarp iu Šaukėnų žydai gyveno iš preky-

Pašiaušės valsčius

bos, amatų ir lengvosios pramonės; keletas žydų ūkininkavo net o liese

(panaikintas)

esančiuose kaimuose . 1931 m. mie stelyje buv o keturios žydams priklau -

siusio s maisto

parduotuvės,

trys

teks tilės parduotuvės

ir Singersiuvamųjų

Pa šiaušė 1920- 1933 m. buvo valsčiaus centras. Vėliau, 1933m., atkūrus Pa-

mašinų agentūra. Šešiems žydams priklausė dvi lentpjūvės, malūnas, batų

dubysio valsčių, Pašiaušės valsčius ir dalis Kurtuvėnų valsčiaus įėjo į jo sudėtį [23, 483;49).

dirbtuvės, odos raugykla ir kepurių dirbtuvė. Dauguma žydų gyveno šonas gatvėje.
1930-ųjų ekonominė krizė ir žydų parduotuvių boikotas paskatino
žydų emigraciją, da ugiausia į Pietų Afriką, Ameriką ir Palestiną (Erec lsra·
el) [144]. 1937 m . Šaukėnuose vis dar buvo dešimt žydų amatininkų: try s
batsiuvia i, du siuvėjai, du mėsininkai, kepėjas, kepurininkas ir mezgėja.
1939 m. iš m ieste lyje buvusių 17 telefonų vienas priklausė žydams . 45 žydų vaikai mokėsi hebrajų mokykloje , kuri buvo religinio mokyklų tinklo
Javne dalis. 1940 m. Šaukėnuose buvo apie 700 gyventojų, iš jų apie 300
(43%) žydų [46).
Šaukėnų centre , aplink senąją sinagogą (sudegė 1944m.), ir mokyklą (Beit
midrašą) virė religinis gyvenimas. Paskutinia i Šaukėnų rabinai buvo Izraelis
Benjaminas Faivelsonas (mirė 1938 m.) ir jo sū nus Baruchas.
Lietuvą okupavu s Sovietų Sąj ungai, dauguma žydams priklausiusių
įmonių ir parduotuvių buvo nacio nalizuoto s. Visos sionistų ir jaunimo organizacijos išformuoto s, švietimo įstaigos hebrajų kalba uždaryto s.

Pašiaušės miestelis įsikūręs prie Šiaušės upės (kairiojo Dubysosintako),i
pietvakarius nuo Šiaulių [23,481]. Kadaise šis miestelis buvo mokslo iršvie·
timo centras [23, 481).

Tarpukario pradžioje Pašiaušės dvaras išdalytas naujaku riams. 1923m.
dvare buvo septynios sodybos su 76 gyventojais, o kaime 27 sodybossu
154gyventojais [23,483).JEW[40) rašo, kad 1923 m. Pašiaušės kaime gyveno
penki žydai (ne šeimos).
Jų likimas nenagrinėjamas atskirai, nes jie tikriausiai pateko į tą pačią
žydų naikinimo schemą - išvežti į Šiaulius ir sušaudyti.

Raudėnų valsčius
(panaikintas)
Raudėnų bažnytkaimis yra prie Raudos upelio, už 14 kilometrų i vakarus
nuo Kuršėnų.
1923m. miestelyje gyveno 212 gyventojų, iš kurių 38 žydai. žydams pri·
klausė lentpjūvė. Valsčius panaikintas 1936 m . [491.
Kaip rašo JEW[41),Antrojo pasaulinio karo met u šio miestelio žydų liki·
mas buvo panašus i kitų miestelių žydų likimus: visi sušaudyti, tikriausiai
kartu su Kuršėnų žydais.

Šaukėnų valsčiaus žydų žudynės. 1941 m. birželio 26 d. Šaukėnus užėmė vokiečių kariuomenė [461.Pirmosiomis karo dienomis miestelyje susite lkusiam lietuvių partizanų bCJriui(40- 70 narių) vadovavo Šaukėnų valsčiaus po licijos vir šininkas Pranas Klemanski s [50, 64]. Iš pradžių partizana i
saugojo miestelį nuo sovietų kareivių užpuolimų, vė liau ėmė suiminėti
buvusius sovietinius aktyvistus, komjaunuo lius ir komuni stu s, dar vėliau savo įniršį nukreipė į žydus. Jau pirmo siomis karo dienomis ginkluoti lietu viai įsiveržė į sinagogą maldų metu, išstūmė vyrus su religiniais apdanga lais laukan ir privertė nu stumti nuo kelių rusų techniką [46].
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1941 m. liepos 25 d . ba ltaraišči ai iš žydų par eikalav
146], kitaip grasino išvaryti iš

lietuvių pagalbin

·
pag eres.
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Žydų vyrų žudynės. l 94l
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uo mo
erų 1r vai ų. s augiau nei 330 žydų l 28 moterys , vaikai ir keturi vyrai,

buvę tvarte,

perkelti

į kaimo

sodybas (trobas), o 200 vyrų palikti tvarte.T

metu _Ju~dlės_ mi ške (maždaug už 7,5 kilometro nuo Šaukėnų) baltaraiščių ~t~
varyti miestelio gyventoja i iškasė didelę duobę (2,8 x 2 x 2) (3].
1941 m. liepos 31 d. [3] Užvenčio partizanams sušaudž ius savo mieste lio ~ydus , api~ 20
ša_~kenus . Po

Užvenčio būrio narių

pietų partizana

ir keli gesta pin inkai atvyko i

i suimtus žyd us iš tvarto

~1sk~ (Kurtuvėnų miškus) (3], nurengė, paskui

nuvarė į Juodlės

grupėmis po

10žmonių va-

~e prie griovio ir šaudė. Į kiekvieną auką šaudavo du bude liai. Dar gyvus

zy~us automatų serijomis pribaigdavo vokiečių gestapi ninkai. Iš viso
nuzudyta ap ie 300 (kitur minima 273 - Arūnas Bubnys autoriaus nenurodė;
200 - Vaclovas Rimkus 143, 326]) Šaukėnų žydų [3]. Sigita Lu kienė straipsnyje . Žydai

šaukėniškių atminty

" rašo, kad egzekucijos metu vienažydė,

pavarde Strolienė, iš siaubo tarsi suakmenėjo. Į ją paleido net dešimtkulkų,
0
ji stovi ir tiek. Tadavienasbudelių, prišoko prie jos ir, buože daužydam
as,
istūmė i duobę (31, 63]. Šeimoms , kurios liko ūkyje, buvo pasakyta, kad
vyrai išvežti darbam s.

Žydžių ir vaikų likimas. Pasilikusios žydės su vaika is buvo paskirstytosi

penki~ ūkius (46]. 50 vaikų ir l 5 motinų ir merginų, ku rios rūpinosi vaikais,
~uvo Įkalinti Svilų malūne, esančiame už s kilometrų nuo Šaukėnų. Šisma·
lunas priklausė žydui Česleriui iš Kelmės.
Bubny s _st raipsnyj e „Šiaulių miesto ir Šiaulių apskrities žydų likimas_',
re~d~~a sis LSSRKGBpažyma bei kita medžiaga, rašo, kad moterys _ir
~a1_ka1
is_
vežti į Žagarės getą (50, 64]. 1941 m . rugpjūčio 29 d. (461visi iš
~ki~ surinkti žydai vežimais išgabenti į Žagarę. Daug elis gretimų mi_este:

hų _zydų Jau bu vo

ten. Šaukėnų žydų lik imas buvo kaip ir žagarės zydų.
nuzud_yti 1941 m. spa lio 2 d ., (11 Tishrio, 5702) (46]. Bej e, 1941m. spalio 2 d.
~agares geto likvidav ime dalyvavo ir 16 Šaukėnų baltaraiščių būrio na·
rių (50, 64].
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Pabėgusių Iš Žagarės žydų likimas . Knygoje Kelmės kraštas rašoma,
kad Šaukėnų katalikų kapinėse sušaudyta 15 persikrikštijusių žydžių
143, 1621, JEW[46] - iš 16 žyd ų, kurie pabėgo iš Žaga rės ir g rįžo į Šaukėnus,
po ka ro tik du li ko gyvi. Kiti buvo sugauti ir nužudyt i.
Mūsų surinkta m edžiaga rodo, kad t ik aštuoni jau nuoliai, kurie pabėgo

iš žaga rės žudynių, grįžo į Šaukėnus ir ieškojo prieglobsčio pas kanauninką Juozą Staševičių [46]. Kunigas j iems pasiūlė krikštyt is - jie tapo krikščio

ni mis, tačiau tai jų neišgelbėjo: buvo taip pat sušaudyt i. Varant juos miško
link , lrna Strolaitė ša ukė: Sudie, mano gimtinė, sudie Saukėnai, sudie, mano

brangieji žmonės [31, 63]. Bet gre itai ji buvo sumu šta ir nutil dyta. (Vytauto
Jončo straipsnyje, kur j is išvardija visusaštuonis, pabėgusius iš 2agarės geto ir vė
liau sušaudytusžydus, jos pavardė neminima) (11]. Sigita Lukienė min i tik septynis sušaudytu s žydus, o ne aštuonis , tačiau teigia , kad vienam ja unuoliui
Kački ui Zaks (Chackeliui Zakui) pasisekė pabėgti nuo pat duobės ir vėliau
sulaukt i nacių okupacijos paba igos [31, 63].
Išlik usi gyva M iriam Javnaitė (Marija Voronova) smulkiau papasakoj o, kas
įvyko 1941 m. spal io 31 d . (11]. 1941 m. liepą, dar prieš sušaudant Kelmės

žydus , lyg nujau sdama j i pabėgusi į Šaukėnus. Tačiau 1941 m. spalio 31 d.,
Vėlinių išvakarėse, Užvenčio ir aplinkinių miestelių baltaraiščia i, organ iza·

toriaus Romualdo Kulokšos (Kolokša) - buvu sio Užvenčio advokato - įsa
kymu , suėmę visus da r lik usius besislapstančius žydus. Tarp sugautų j au-

nuolių ir merginų buvusi ir ji pati bei Chackelis Zakas. Tačiau jiems pavykę
pabėgti. Javnaitei kunigas Staševičius davęs naują gim imo ludijimą (metri·
kus).Taip žydė Mir iam Javnaitė tapo lietuve Marija Jaunaite. Merginą ilgą
laiką globojo ūkin in ko Jono Račkausko šeima.

Šaukėnų klebonas kanau ninkas Staševičius lapkričio l d. prašė Kolok·
šos palikti j aunuo lius gyvus, tačiau budeliai to neišgirdo. Vėlinių dieną
baltaraiščiai aštuonia s aukas atvarė i Šaukėnų futbolo aikštę. Visiems liepė
nuoga i nusirengti , sugul t i ant žemės ir sug lausti galvas. !tą Brauzaitę, atsisakiusią tai pada ryti , mušė šautuvų buožėmis, trypė kojomi s. Tada Kolokša, sėdėdamas automobil yj e iškišęs pro langą šautuvą, pradėjo šaudyt i.
Kadangi šie jaunuol iai buvo pakrikštyti , kanauninkas Staševičius liepė
juo s parvežt i ir palaidoti kata l ikų kapinėse. Po karo ji ems buvo pastatytas
kryžiu s, vėl iau - paminklin is akmuo su standartin iu užrašu .. .čia palaido·
tos fašizmo aukos.. ., be žuvusiųjų pavardžių ir mirties datos.
1990-aisiais Šiaulių žydų kultūros cent ro direk torius Leiba Lipšicas Ke_l·
mės rajo no valdy bo s ku ltūros skyriaus vėdėjo A. Krutkevičiaus bei šaukenų klebono pa prašė leid imo ant pamink lo užrašyti tokius žodžius: Č'.a po-_
laidoti B žydų jallnuo/ia i, kurių vyriausiambuvo 24 metai. Jie buvo nuz~dyt,
1941 metų lapkričio I dieną _ Vėlinių, visų Sventų dieną. Visi buvo išvežt, tagarės getan ir išvengė mirt ies pabėgę. Juospriglaudė ir paslėpė Saukėn_ų kl_~
bonijoje.Jiepriėmė Sventą krikštą 1941m.rugsėjo mėnesio gale. Juos knkšt,~o
Ir globojo a.a. Saukėnų klebonasJonas Stasevičius. Tačiau budehamssu JŲ
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vadeiva R. Kolokšato buvo maža - jaunuoliai mirė, nes buvo gimę žydais.l/sėkitės ramybėje [ 11; 46]. Šis pra šymas nėra patenkintas. 2ydų gelbėtojas
kanauninkas Staševičius po mirties apdovanotas
kryžiumi. Šis garbingas apdovanojimas

2ūvančiųjų gelbėjimo

saugomas Šaukėnų muziejuje.

Javnaitė parašė laišką - liudijimą (lietuvių kalba) Vilniaus Gaono žydų mu-

ziejui [1O],kuriame aprašo savo karo laikų išgyvenimus ir dar kartą dėkoja

ją išgelbėjusiems asmenims. Šį laišką pateikiame kaip istorinį dokumentą:

Gerb.bičiuliai, brangūs Lietuvosžmonės!
Jau beveik pusė amžiaus prabėgo nuo anų šiurpių dienų, kai viršniekuo
nekaltos žydų tautos buvo pakibęs baisus hitlerinio fašizmo kalavijas,kuris
neišskirdamasnei senelių, nei vaikų, nei motinų žudė mano tautiečius getuose, koncentracijosstovyklose, kalėjimuose. Kulkų pakirsti griuvomeį duobes,
tapusiasbrolių kapais, kuriuos,deja, šiandien ne visusir besuskaičiuosi.
Ir už ką mes istorijai buvome taip nusikaltę? Gal už tai, kad dažniau
siai esame tamsiaplaukiai ir juodaakiai? O gal buvome kalti, kad buvome
mąstytojai, amatininkai, prekybininkai, gydytojai ir niekam nekliudydam
i
ramiai ir taikiai dirbome tarp įvairių tautybių žmonių? Ne, ir dar kartą ne!
Mesniekuo nebuvome ir iki šiol neesame tiek kalti, kad mūsų atžvilgiu buvo
vykdomas toks baisus genocidas. Tai Hitlerio šizofreninė ideologija, teigusi
jog visos rasės, išskyrusgermanų, o ypač žydų, turi būti nušluotosnuoie·
mės paviršiaus.
Antrojo pasaulinio karo pragare žuvo 94% žydų tautos. Būtų žuvę žymiai
daugiau,jeigu nebūtų atsiradę tokių kilnių ir taurių lietuvių, kurierizikuodami
savogyvybe ir laisve, kiek galėdami mus gelbėjo pačių žmogžudžių panosėje.
Keletą žodžių noriu tarti apie savo gelbėjimosi Kryžiauskelią.
Aš viena iš nedaugelioišlikusių gyvų žydų, nes mes visi buvomehitlerinin·
kų pasmerkti mirti. Uždaryti gete, koncentracijos stovyklose,kalėjimuose,
alkani, pažeminti ir trypiami kaip niekingiausi šios žemės gyviai, mesneturė·
jame teisės net džiaugtissaule,nors niekam ir niekadajos neužstojome
. Die·
ną naktį mesprivalėjome dirbti Šiaulių aerodrome, Pavenčių cukrausfabrike,
Gaudučių durpyne, Daugėlių plytinėje, kelių ruože ir t. t. Už tai gaudavome
sočiai mušti, o valgyti beveiknieko. Tiešiurpūs vaizdai, tie devyniDantės pro·
garo ratai, kuriuosmespraėjome, dar ir šiandien neišnykoiš mūsų atminties
.
Savokančių kelyjeašsutikaudaug taurių lietuvių, kurie maneslėpė, apren·
gė, maitino ir palaikė moraliai, rizikuodami savo ir savo šeimų gyvybe.Norė·
čiau, kad liktų įamžintos jų visų, taip man brangios pavardės ir vardai.
Tarp minėtų žmonių yra:
Saukėnų kanauninkasa.a. JonasStaševičius, tiekjėgų ir sveikatospaauko·
jęs mus gelbėdamas;
Kužių klebonas(tuometSiaulių kalėjimo kapelionas)Požėla Vladas,kurispa·
dėjo man ir mano draugeiMalinker Zeldai pabėgti iš kalėjimo, kuriamemes
sėdėjome pasmerktosmirti;
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Petrašiūnas, kepėjas, kuris sėdėjo kalėjime, todėl, kad į getą įvežė per daug
duonos.Jis, pagal kapeliono prašymą, ir išsaugojoZeldą;
Minkevičių šeima - Kotryna, Sergejus,a.a. Jokūbas. Jie gyveno Pavenčių
cukraus fabriko teritorijoje ir paruošė man ir mano draugei Kloraitei Liubai
pabėgimą. Kotryna išgelbėjo Goldbergaitę Gaidą ir ją augino;
Priepabėgimo plano įvykdymo prisidėjo Kuršėnų gyventojasMontvila, nežinau kur j is dabar;
Račkauskų šeima iš Pavainiškės kaimo, kurie mane slapstė ilgą laiką, kiek
galėjo;
Ermanienė,

dabar gyvenanti Kuršėnuose;

Porvaneckaitė Janina (Budzinskienė), dabar gyvenanti Šiauliuose
, ji buvo

mano klasės draugė Kelmėje;
Jocių šeima, gyvenantieji Šiauliuose.Jie slėpė ir užaugino inžinieriausKrona dukrytę Rūtą;
Sutkevičiaus šeima, dabar gyvena Vilniuje, slėpė ir augino Navickio dukrelę Gražiną;

Grigalaitienė iš Daugėlių, kuri slėpė ir užaugino Funkaitę (ji dabar kaip tik
atvažiavusiišIzraelioį svečius passavo mamytę Grigalaitienę).
Negaliu nesijaudindama kalbėti apie Venclauskų šeimą, kuri tiek daugpadarė, kad išgelbėtų kuo daugiau mūsų tautiečių. Be to, jie slėpė ir užaugino
mergytę Chaną Blank, gyvenančią dabar Izraelyje.
Baigdama noriu pasakyti didelį ačiū Lietuvos sūnums ir dukroms, kurie savo krūtine uždengė mūsų gyvybę.
Esulaiminga sulaukusiLietuvosatgimimo, kurio dėka ir nedidelė žydų tauta
gali atgimti. Linkiu, kad atgimimas augtų ir stiprėtų draugystėje sužydų tauta.
Laiško pabaigoje hebrajų ir jidiš kalbomis įdėtas tekstas iš Talmudo : Išgelbėjęs vieną gyvybę tartum išgelbstivisą pasaulį.

Nužudytųjų skaičius. MŽL[32, 405] rašoma, kad Šaukėnų žydai 1941 m.
antrajį pusmetį sušaudyti vie noje vietoje - miške, ties 6-uoju Šaukėnų
Šiaulių plento ki lometru , dešinėje pusėje. Sušaudyta apie 400 žydų. nek
Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija [47], tiek Lietuviškoji tarybinė enciklopedija [48] nurodo , kad 1941 m. hitlerininkai ir vietiniai buržuaziniainacionalistai Šaukėnuose sušaudė apie 200 žmonių. Josifo Levinsono Skausmo knygoje [24, 32] jau nurodomos dvi vietos : Šaukėnų miškas ir Žagarės
miesto parkas .
Bubnys stra ipsnyje „Šiaulių mie st o ir Šiaulių apskritie s žydų likimas" [4,
64] rašo: Iš viso [vyrų ir moterų - Aut.] buvo nužudyta apie 300 (kitur minima
273). HLA(8, 164], remdamasis Bubniu , nurodo 273- 300 aukų.

JEW [46): Po karo sovietų valdžia masinėjė kapavietėje miške rado maždaug keturis šimtus aukų. Tai akivaizdžiai padidin t as skaičius: daugiau
nužudytų žydų negu gyveno Šaukėnų mieste lyje. Kviklys knygoje Mūsų

Lietuva [23, 469] rašo tik tiek , kad naciai likvidavo visą žydų bendruomenę.
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nesa, Sigitos Lukšienės straipsnyje. Žydai šaukėniškių atminty• [31, 63]
rašoma, kad į Šaukėnus iš didesnių miestų buvo atvažiavę nemažaižydų
ir apsigyvenę pas gimines, pažįstamus tikėdamiesi išvengtirepresijų. Nors
čia buvo suimti, tačiau jų negalėjo būti dvigubai daugiau negu miestelyje
gyvenusių šaukėniškių.

Paminklas . Iš Šaukėnų pavažiavus6,5 kilometro Šaukėnų-Šiaulių plentu,
beveik prieš rodyklę į šaltinius, reikėtų sukti dešinen 1rdar pavažiuoti500
metrų miško keliuku iki žudynių vietos. Miškininkamstvarkant mišką dingo rodyklė į žudynių vietą ir Džanerio stulpas (pirmą kartą užfiksuotas
toks
atvejis).
Ant paminklo buvę trys metaliniai užrašaidingo, dabar yra nauja lenta
ir užrašaspagal seną trafaretą ir tekstą.
Paminklo užrašo mjslė. Paminklo užrašaslietuvių kalba: Siojevietoje
1941m. lieposmėn. 16 d. nacistai ir jų talkininkai nužudė apie400Saukėnų ir
Kelmės žydų: vyrų, moterų ir vaikų. Kyla klausimas,kaip Kelmės žydai atsidūrė Šaukėnų žydų šaudymo vietoje. Nagrinėjant Šaukėnų paminklo užrašą kilo klausimas,ar visada oficialūs dokumentai atitinka tiesą.
LSSR
kraštotyros draugijos narių 1965 m. rugsėjo 27 d. aktasNr.5 (28) [17]
dėl Kelmės rajono, Kelmės miesto ir apylinkių ir Šaukėnų apylinkės žydų
tautybės piliečių sušaudymo 1941 m. liepos 26 d. Kelmės mieste (Kelmės
tarybinioūkio ribose,apie2 km j šiaurę nuoKelmescentro) vietos.Šiuoaktu nustatyta, kad sušaudyti 483 piliečiai iš Kelmės ir jos apylinkių bei iš Šaukėnų
miestelio.Jis pasiųstasi Lietuvos SSRypatingąją valstybinę komisiją nacių
žvėriškumams tirti, sudarytą 1944 m. rugpjūčio 13d.;jos pirmininkas- LKP
CKpirmasis sekretorius AntanasSniečkus.
Kitą, 1964 m. rugsėjo 20 d. keturių liudytojų (BerelioGutmano,
TėviJos Rab1novičiaus, Chacke
lio ir KalmanoZakų) pasirašytą liudijimą [19]mums parodė
Kelmės krašto muziejausdirektoriaus pavaduotojasRimantasServa:Beto,
Saukėnuose sušaudymovietojerandasilabai daugkomjaunuolių ir komunistų ir kitų žydų tautybės piliečių iš Kelmės, Kražės [KražiųL Tauragės, Siaulių,
Kuršėnų, Luokės, Varnių, Raseinių ir daug kitų miestų ir miestelių. Apietai mes
gerai atsimenam,kada buvome visisuimti ir kalbėjomės tarp savęs šaukėniš
kiai. Dėl to susidarė apie 400žmonių sušaudytų. Ką mesprirašėme apie visus
sušaudytus,ką galėjome tą padarėme iš ką mesžinome!!!
. Buchaveckasstraipsnyje „Kelmės ir Vaiguvos žydų bendruomenės ir
JŲ žūtis 1941 m.• [5, 351- 3561 rašo, kad Kelmėje buvo sušaudyti Kelmės ir
Vaiguvos žydai [62]. Mūsų surinkta medžiaga rodo, kad Šaukėnuose suš~udyti tik Šaukėnų žydai. Buchaveckasšį prieštaravimą bando nusakyti
vienu sakiniu: Kita vertus,žvyrduobėje prie Kelmės dvarvietės, be Vaiguvos
žydų, galėjo būti nužudyta ir jų tautiečių iš kitų valsčių, tačiau mini tik Liolių
gyvenvietės žydus, bet nei vienu žodžiu neužsimenaapie Šaukėnų žydus.
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Pastabos .
l. Tai, kad Šaukėnuose buvo šaudo mi komunistai ir komjaunuoli ai iš ;vairių Lemaitijos miestelių, nelabai atit in ka tiesą. Visi suimtieji būdavo gabenami i apskrities cent rus. Niekur neradom e patvirtin ančių dokumentų,
kad sovietinių aktyvistų sušaudymo vieta būtų Šaukėnai.
2. Jeigu liudytoj ai būtų nurodę, kad č ia atgabenti tik Kelmės komunistai
ir komjaunuoliai, tai dar galėtų būti ti esa, bet ;rašyti ir Raseiniai, Tauragė
kelia abejonę dokumento objektyvumu.
3. Ga lbūt liudytojai ir buvo susitikę su komjaunuoliai s bei komunistais
iš jvairių miestų ir miestelių kal ėjime (gal Šiauliuose,gal kitur), kur juos tardė,
bet tikrai ne Šaukėnuose.
4. Jeigu, kaip teigė liudytojai , žydai sušaudyti Šaukėnuose, tai ant paminklo ir turėjo būti užrašyta, kad č ia guli sušaudyti žydai iš ;vairių mieste·
lių, o ne vien iš Kelmės.
5. Serva 2013 m. liepos 19 d. laiške teig ia: Manau , kad, remiantis likusių
toks užrašas lentoje atsirado [l 5].
Kad kai kurie žydai iš Kelmės pasitraukė i Šaukėnus (bet ne masiškai!)rodo Marijo s Javnaitės-Voronovos pasakoji mas Alfonso Šidlausko straipsnyje „Fašistinių žudikų pėdsakais": Kaimynų lietuvių pa tariami, mes išbėgome
iš Kelmės. Atsidūrėme pas mamos giminaičius ~aukėnuose. Manėme, kad tia
galėsime saugiausiai pragyventi karo baisumus [52]. Tačiau tai neįvyko. Visi
žydai, tuo metu buvę Šaukėnuose, buvo sušaudyti.
Turint tik tokius liudytojų patvirtinimus , mūsų manymu, šiuo metu už·
rašas apie šioje vietoj e daug nužudytų kelmiškių neatitinka tiesos. šaukė·
nuo se nužudyta tik apie 200 Šaukėnų mie stelio žydų. Taigi būtina taisyti
ne tik Valstybinio Vilniaus Gaono muziejaus pateiktą žudynių vietų sąrašą
[33), bet ir pamink lo užra šą.
gyvųjų atsiminimais,

1941 m. liepos 31 d. Juodlės mi ške sušaudyta apie 200 žydų vyrų.
1941 m. rugpjūčio 29 d. visos moterys (per šimtą) išvežtos iš Šaukėnų i
Lagarę.

1941m. spalio 2 d. Šaukėnų moterys su vaikais sušaudytos kartu su kitų
valsčių žydėmis Laga rėje.

Iš 14- 16 pabėgusių žydų iš Lagarės geto aštuoni sušaudyti ir palaidoti
Šaukėnų katalikų kapinėse.
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Šiaulių valsčius
Skyriuje „Šiaulių apskrit is" jau minėjome, kad šioje knygoje aprašome žydų žudynes Lemaitijoje, todėl, remdamiesi Broniaus Kviklio Šiaulių apskritie s padal ijimu, apta rsim e tik vakarinę Šiaulių apkrit ies dalį [23, 436-437],
o Šiaulių mie stas, kuriame veikė Šia ulių getas, ir Šiaulių apskritie s rytinė
dali s bu s ap rašyti kitose knyg ose.
Tik priminsime , kad Josifas Levinson as Skausm o knygoje [24, 32- 33) rašo,
jog Šiauliuose žydų žudynės vyko trijose vietose: Kužių miške, Gubernijos miške (Normančių eiguva) ir Lagarės miesto parke, nes dauguma Šiaulių
apskritie s valsčių žydžių ir vaikų buvo nuvežti i Lagarės getą ir čia sušaudyti. Šia ulių regiono žydų bendruomenės vadovas Borisas šteinas teigia,
kad Šiaulių regione yra 30 masinių žudynių vietų [34].

Tryškių valsčius
Tryš kių

(žyd. Tryšik) mie stelis yra prie Virvytės upės, už 54 ki lometrų į šiau rės
vakarus nuo Šiaul ių ir už 22 kilometrų į šiaurės rytus nuo Telšių.
Tryš kių m ieste lio žydų gyvenima s plačiai aprašytas intern ete straipsnyje „Lydų bendruomenės Lietuvoje "[55J.
1923 m . Tryš kių va lsčiuj e gyveno 335 žydai (153 vyrai ir 182 moterys)
[50, 65]. Mieste lyj e žydai ve rtės i amatais (ypač odų išdirbimu), preky ba ir
žemės ūkiu (žemės ūkyje dirbo penkios šeimos). Lydams priklausė du malū
nai ir lentpjūvė.
Nuo 1930 m. dė l ekonominė krizės ir agita cijos nepirkt i žydų parduotuvėse, daugelis žydų jaunuolių tu rėjo ieškoti pragyvenimo galimybių didžiuosiuose Lietuv os miestuose ar užsienyje. Tryškių žydams pragyvent i
padėjo ir Tryškių žydų asociacija Čikagoje.
1931 m. veikė 13 pa rduotuvi ų, visos priklausė žydų šeimom s: penkios
teksti l ės, dvi grūdų, po vieną maisto produktų, mėsinė, odos, medienos ir
kuro parduotuvės. Tryškiuose žydams pri klausė vien uolika įmo nių, įskai
tant penkias batų dirbtuves , du mal ū nai, ku rių vienas - Kaganton ų ma l ū
nas - tiekė ir elektros energiją, kepykla, tekstilės ir odos išdirbi mo dirbtuvės.
1937 m. dirb o de šimt žydų amatininkų: trys bat siuviai, kepėjas, si uvėjas,
moteri š kų skrybėla ičių mod eliuoto ja, kalvis, skardininkas, mėsini nka s ir
siuv imo reik menų pa rduotuvė s prekybo s specialistas.
Populi arus žydų banka s (Folksbank) vaidino svarbų vaidmenį ekonom iniam e Tryškių m iestelio gyvenim e. Jis buvo įkurta s 1926 m. ir turėjo 97 narius. 1939 m. mie stelyj e buvo 25 tel efono abonent ai, iš j ų 10 - žydų.
Lydų vaikai buvo lavinami hebrajų pradinėje Tarbut mokykl oje; joje vi dutin iškai mokėsi 30 mokinių. Jos absolventai tęsė stud ijas hebrajų gimnazijo se Telšiuose ar Šiauliuos e. Bibliote ka buvo atvira vi suomen ei - turė
jo apie 400 knygų j id iš ir hebrajų kalbomis.
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1939 m . Tryškiuose kilo gai sras, ir aštuoni pastatai sudegė, įskaitant ke-

turis gyvenamuosiu s namu s, žydų banką, hebrajų mokyklą ir kitus statinius. Dauguma Tryškių žydų palaikė sionistų idėjas. Lydų bendruomenė·e
buvo atstovaujama visoms sionistų kryptims. Paskutinis
buvo Elijas Ben Cionas (nužudytas 1941 m.).

Tryškių rabin!s

ŠIAULIŲ APSKRITIES

VAYARINE

DALIS

Užvent,o

vals(1u1

žydų moterų ir vaikų žudynės. Sušaudžiusvyrus, moterys ir vaikai buvo

toliau taikomi tvarte. Iš jų buvo atimti pinigai ir visos vertybės. Alkanos ir
silpnos jos vaikščiojo ratu tvarto viduj e. Kai moterys teiraudavosiapie vyrų
likimą, joms buvo sakoma, kad vyrai dirba ir net rukus grįš namo.

1940 m. Tryškiuose buvo apie 20 00 gyventojų (23, 449).

p0 2-3 savaičių [50, 66], 1941 m. rugpjūčio pradžioje (56], moterims buvo
pasakyta, kad jos galės nuvykti pas vyrus, bet iš tikrųjų buvo nugabentos

Lietuvą okupavus SSRS,dauguma žyd ų valdomų parduotuvių ir dirbtu-

į Gruzdžius ir ten turėjo būti atvirame lauke, be jokios pastogės nuo degi·

vių buvo nacionalizuotos. Uždarius Telšių ješivą (rabinų mokyklą), dauguma

nančios saulės, vėjo ar lietau s.

p0 savaitės, rug pjūčio viduryje (56], moterys buvo atgabentos į Lagarės

studentų atvyko į Tryškius tęsti studijų.

getą ir 1941 spalio 2 d. (11 Tishrei, 5702) nužudytos miesto parke (Naryškino
Žydų vyrų žudynės. Kai 1941 m . birželio 22 d. Vokietijos kariuomenė įsi
veržė į SSRS
, Telšių ješivos stu dentai, kartu su buvusiais Tryškiuose prisidė·

jo prie besitraukiančios Raudonosios armijos. Daugelis iš jų vėliau atvykoį
Ameriką, kur įkūrė Telšių ješivą Klivlande (Ohajo valstija).

Vokiečių kariuomenė Try škiuose pasirodė 1941 m . birželio 25 d., po

trijų parų nuo karo pradži os. Jau pirmosiomis

parkas) kartu su 3000 žydų iš 2agarės ir aplinkinių miestelių (50, 66].
Spaudoje pasitaiko ir klaidinančios informacijos, kaip pavyzdį pateiksi·
me Viktoro Kazėno straipsnį . Lmogau s kraujas - ne vanduo· : Tačiau dau·
guma jų [žydų - Aut.] iš visų rajonų vietovių buvo gabenamiį Rainius ir Geru·

/ius (13]. Lydės iš Tryškių išgabentos į Lagarę.

karo dienomis vietos parti·

Tuo metu mirė vienas iš labiausiai gerbiamų bendruomenės narių - Ka-

žydų žudynių vietos. MtL (32, 405] rašoma, kad Tryškių miestelio žydai
sušaudyti vienoje vietoje - 1941 m. liepą prie Virvytės sušaudyta 40-70 v_~rų, o moterys ir vaikai nuve žti į 2agarę ir sušaudyt i kartu su kitų val:~'ų
žydėmis. Josifas Levinsonas Skausmoknygoje (24, 33] taip pat nurodo sias

gantonas. Laidotuvių brolijos (Chevrakadisa) seniū nas nusprendė jį ~a-

dvi vietas.

zanai ir policininkai suiminėjo komunistus, komjaunuolius
aktyvistus (50 , 65 ). Lietuvių nacionalistai

ir sovietinius

iš karto pradėjo terorą ir prieš

žydus , ne tik apiplėšinėjo, bet ir primu šdavo. Lydai nedrįso išeiti į lauką.

laidoti

žydų kapinėse, tačiau pats buvo baltaraiščių nušautas ir veliau

palaidotas kartu su Kagantonu.
1941 m . liepos vidu ryje žydams įsakyta palikti namus ; išvarytieji buvo
sugrūsti į grafo Pliaterio tvartus [56) (Tryškių dvaro daržinę (50, 66]). Vietove

Paminklas . Tryškių mieste lyje reikėtų važiuoti Klaipėdos gatve ik'. ga_lo.
Ties tiltu per Virvytę yra Džanerio stulpas. Už 50 metrų - žydų žudynių vieta. Čia pastatytas paminklas , užrašai dingę.

buvo aptverta spygliuota vie la ir saugoma lietuvių balta raiščių.
k' _
.
.
. .
· buvoats 11
1941 m. liepos 20 d. (kitur rašoma liepos paba1g0Je(50, 65]) vyrai
„
t i nuo

šeimų ir trumpam

0

uždaryti kitame dvaro pastate . ĮTryškius atva:~a~ė

trys naciai - du kariškiai ir vienas civilis. Tryškių dvare naciai žydus_s~s. ir:as
· grupes - suaugus1ŲJų
· · ir· va ikų.
·
•·
·c1J
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Į· d v1
VaJmaus
po 11
. suti·
• • · v1e
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Pranas (kitur rašomaAntanas) Girdvain is surado ses1s
kusius sušaudyti žydus, ir liepė jiems susirinkti prie Tryškių d~aro.

. tė ne

Lietuviai , kurie pažinojo žydus, parengė jų sąrašą ir ~!ekvieną k:i'.etydai
tik vardu, bet ir nurodydami profesiją, tarsi kviesdami l darbą
(maž·
buvo nuvaryti į Virvytės pakrantę, kur stovėjo Kagantono malu keturis

!~as

daug už 300 metrų nuo kelio į Telšius, prie jau paruoštos duobės). Tada p~ [l4l)
85
nuogus varė prie duobės ir šaudė. Iš viso sušaudė apie 7o- so (SO
žydų vyrų (50, 65- 66; 56].

metais
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ama,
.
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skyriai) irTalmud-Torą (žydų pradžios mokyklą) . Mie ste taip pat atsirado religinių ir socia linių institucijų, kokias tuo metu turėjo ir kiti miestai,

Po Pirmojo pasaulinio karo, nepriklau somos Lietuvos laikotarpiu, žydų
mieste gerokai sumažėjo.

1941 m. bir želi o 24 d. vokiečiai pasirodė Užventy je, tačiau iš tikrųjų

miesto kontrolė buvo perdu ota vietos lietuvių nacionalistams. Apie tris savait es žydai buv o ter orizuo j ami, mušami, apiplėšiami, žeminami , verčiami
dirbti p ačiu s bjauriausius darbu s.

1931 m. žydams priklausė Užvenčio odų įmonė, spirito gamykla,audi-

1941 m . liep os prad žioje [50, 64], vok iečių valdžia i įsakius, visi Užven čio

nių, metalo , darbo įrankių, šildymo medžiagų parduotuvės. Žydui A, Cvi-

žyda i baltarai ščių buv o suimti ir uždaryt i mieste lio pakraštyje, buvu sioje

kui priklausė du keleiviniai autobusai. 1937 m . mieste dirbo aštuoni žydų

spirito varyklos salyklinėje netoli Smilgevičiaus dvaro [20; 60]. Dieną žydai
buvo varomi gatvių šluoti , išvieč ių valyt i, o nakčiai uždaromi salyklinėje;
čia būdavo prileid žiama vandens, ir jie, iki kelių stovėdami vande nyje, mie-

amatininkai : trys siuvėjai, du batsiuviai , skardininkas, mėsininkas ir kiti.
1939 m. mieste buvo 17 telefono abonentų, iš jų šeši priklausė žydams.
1939 m. birželį Užventyje kilo didelis gaisras, kuris labiausiai palietė žy-

du s: sudegė sinagoga, Beit midrašas, Talmud -Tora, rabino namas ir penki
gyvenamieji namai. Apie 30 šeimų smarkiai nukentėjo. Įtarta, kad tai buvo
antisemitinis išpuolis.
1940 m. Užventyje buvo apie 1300 gyventojų (23,461]. Kitais duomeni-

mis, 1940 m. iš 900 Užvenčio gyventojų 100 buvo žydai (11%) [57]. 1941m.
Užven čio valsčiuje gyveno 30 žydų šeimų [50, 66].

Sovietams okupavus Lietuvą, Užventyje, kaip ir visame krašte,dauguma žydų įmonių ir parduotuvių buvo nacionalizuotos, sionistinių organizacijų veikla nutraukta, mokyklos hebrajų kalba uždarytos .

Žydų persekiojimų pradžia. 1941 birželio 22 d. Vokietijai įsiveržus į Sovietų Sąjungą, daug žydų pabėgėlių atvyko į Užventį iš netoliese esančių
vietovių, pavyzdžiui, Kražių ir Kelmės. Tarp jų buvo ir keli rabinai. Maždaug

tuo pačiu metu žydai bandė pabėgti į Sovietų Sąjungos gilumą, tačiau tik
nedaugeliui pasisekė pasiekti tikslą.
Vokietijai okupavus Lietuvą, Šiaulių apskrityje (Užventispriklausė Šiaulių
apskričiai), kaip ir kitose Lietuvos apskrityse, prasidėjo visuotiniai ir žiaurūs

gojo [43, 16 1- 164]. Suimtųjų stovyk los kom endantu buvo paskirtas Užvenčio partizanų būrio vado pavaduo tojas Juozas Čepauskas.
1941 m. liepos 30 d. (60] Užvenčio part izanai želvių miške (maždaug

už 2 kilometrų nuo miestelio) iškasė dide lę duobę, o liepos 31 d. [50, 66] iš
Šiaulių į Užventį atvyko keli vokiečių saugumo policijos karini nkai. Jie
ėmė vadovauti

egzekucijai. Užvenčio partizanų būrio nariai sunkvežimiu
ir vežimais nuvežė žydus , daugiausia seneliu s, moteris ir vaiku s, į Želvių
mišką ( Pašilvės miškeli, prie Užvenčio- Kelm ės vieškelio) [43 , 16 1] ir perdavė

šaudytojų komandai. Lydus šaudė 17 Užvenčio būrio narių ir keli vokie čių

gestapininkai.
Kaip buvo šaudomi žydai, pateikiame vieno žudiko pasakojimą iš Vaclovo Rimkaus knygos Kelmės kraštas: Aš betarpiškaidalyvavujuos sušaudant. Prieduobės atvesdavo7-8 žmones, ir mesjuos šaudėme. Ašasmeniškai

sušaudžiau tris žydus. Po to aš saugojau sušaudymovietą [43, 162]. Žydus
sušaudžius, patys žudikai užkasė duobe s - ir jiems atitek o aukų drabužia i.
Kaip rašoma knygoje Kelmės kraštas, buvo sušaudytos Bendeto Birgelio,
Joškio Dambės, Berelio Fridmano , Colo Grolmano , Geršino Kelmano, Abraomo Levino, Mendelio šepso, Zlotės Zinderienės ir kito s šeimos (43,314].
Neaišku tik , kodėl Rimkus [43, 161] rašo, jog žydus išvežė į Pašilvės mi š-

žydų persekiojimai. Iš žydų buvo atiminėjamos pilietinės teisės, jie buvo

kelį (prie Užvenčio-Kelmės vieškelio) ir, prižiūrint dviems vokiečių karinin -

uždaromi į laikinąsias izoliavimo vietas - getus , žudomi.

kams, 1941 m. liepos 15 d. suša udė.
Beje, baltaraiščiams buvo suruo štos vaišės, paskui, tą pačią dieną, apie

Užvenčio apylinkėse susitelkusio lietuvių partizanų būrio organizato·

riai ir vadai buvo Vilius Prancūzevičius (vėliau tapęs Užvenčio valsčiaus viršai·

partizanai suėmė ir sušaudė 17 sovietinių aktyvistų [50, 66]. šis būrys akty-

20 Užvenčio būrio narių su naciai s nuvažiavo į Šaukėnus ir ten sušaudė
suimtus vietinius žydus [50, 64] (žr.Šaukėnų va lsčius).
1941 m. rugpjūtį Užvenčio būrys du kartus važiavo į Šiaulius ir dalyvavo
vieto s žydų konvojavime , saugojime ir šaudyme Bubių miške (50, 67] (žr.

viai dalyvavo ir šaudant žydus ne tik Užventyje, bet ir Šaukėnuose; kartu

Bubių valsčius).

čiu) ir advokatas, atsargos leitenanta s Romualdas Kolokša [50, 66]. Būriui
priklausė apie 50 aktyvesnių partizanų. Pirmosiomis okupacijos dienomis

su kitais dalyvavo sunaikinant tagarės getą. Po karo sovietų saugumassu·

ėmė apie 20 Užvenčio būrio narių. Jie buvo nuteisti įvairiomis bausmėmis

Kitų Užvenčio žydų

(kai kurie net mirties bausme).

pervežti iš Užvenčio į tagarę [57]. Jų likimas buvo toks pats kaip ir kitų:

likimas . Kiti žydai (kelios grupės darbingų žydų) buvo

1941 m. spalio 2 d . visi nužudyti kartu su aplinkinių miestelių žydais.

Žydų vyrų žudynės. Gan plačiai vykusias žydų žudynes Užventyje ap·

rašė Arūnas

Bubnys straipsnyje
likimas• [50, 66- 67].

„Šiaulių

miesto ir

Šiaulių

apskrities žydų

Kai kurie , gelbėdamiesi nuo fašistinio košmaro, priėmė katalikų tikėjimą
ir tikėjosi išlikti gyv i. Tačiau neilg am. Po kelių mėnesių, 1941 m. gruodžio
8 d., Pašilvės miškelyj e (2elvių miške) buvo sušaudyti paskutiniai apie 20

-
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persikrikštijusių Užvenčio žydų ISO, 67]. Knygoje Kelmės kraštas aprašomas

vienas iš sušaudymo epizodų: Prieduobės krašto buvopastatytaCilė 0/švan-
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at okias, med žiai s apaugusia s sodyb as, į kurias, pasikinkęs arklį, iš Šiaulių
geto žydus atveždavo Alfon sas Songaila . Kartais kun igas Macijauskas

gienė su penkiais klykiančiais mažamečiais vaikais. Budelis
, čiupęs užkojyčių,

nus iųsdavo žmones pas savo brolį ūkininką Ju ozą Joną Macijauską, gy -

mažylius trenkė į eglės kamieną ir, sutriuškinęs jų galvytes, nusviedė į duobę,
o po to paklaikusiai iš skausmomotinai pervėrė durtuvu krūtinę 143, 162).

venusį Pakėvukų kaime .

Kolainiuos e jis išgelb ėjo Basią Braudienę iš Ke lmės bei dar keturias
moter is, pabėgusias iš Šiaulių geto : jos buvo aprengt o s vienuolių dra -

Žydų žudynių

vietos. Josifas Levinsonas Skausmoknygoje124,341teisingai nurodo dvi Užven čio žydų žudynių vietas : Pašilvės miškas (1941m.liepos 31 d., gruodžio 8 d.) ir !agarės miesto parkas (1941 m. spalio2 d.).

bužiais ir slapstomos nuošalio se sodybo se. Kartu su Kolainių sta či atikių
dva sininku Michailu Butu Macijauska s paslėpė stat omoje cerkvėje Sarą
O l švangaitę- Montvilienę ir jo s vyrą. Gydytojas Girbudas , kartu su ūkinin 

Nužudytųjų skaičius. Liudytojų parodymai

jo de šimti s žmo n ių.
2005-ųjų vasarį Jad Va-šem Teisuolių komisija paskelbė Pasau lio teisuoliais kunigą Polika rp ą Macijauską ( Maciejovskį ) ir gydytoją Petrą Gi r budą.
JEW 157] rašo, kad t ik nedaugelis iš Užven č io žydų, įsk aitant seseris

kais P.Klimu, VI. Šleževičiumi, Songai la įrengė slėptuves, kur iose išgelbė
apie nužudytų Užvenčio
žydų skaičių labai skiriasi - svyruo ja nu o 50 iki 150 žmonių . Dažniaus
iai
minima 50- 70. Kaip teigia Bubnys ISO, 66], tai yra todėl , kad 1941m. liepos
31 d. ne vi si Užvenčio žydai buvo sušaudyti. Kelios grupės darbingų žydų 1941 m. vasarą išvežtos į Šiauliu s ir !agarę. Bubnys straipsnyje .Šiaulių
miesto ir Šiaulių apskrities žydų likimas • ISO, 66] pastebi, kad šis skaičius arti tie sos. HLA 18, 168]rašoma, kad sušaudyta 50- 90 Užvenčio žydų. Broniaus
Kviklio knygoje Mūsų Lietuva 123,461J rašoma , kad Antrojo pasaulinio karo
meta is vokiečiai išžudė Užvenčio žyd us.
LYA
yra išlikęs 1965 m. birželio 7 d. aktas Nr. 9 [17], kuriame komisijanustatė, kad Pašilvės miške 1941 m. liepos mėn. ir gruodžio 8 d. čia buržuazinių

Rach elę ir Miriamą Davidovas , išgyveno ; viena s ūkini nkas jas slėpė pu s-

trečio mėnesio, vėliau jos pasiekė Šiaulių getą. Songaila išgelbėjo nuo

mirties 40 žydų 143, 163].
Regina Musnecki enė stra ipsnyje . Pagerbti išžudyt i m iestel io žmonės"
rašo, kad iš Užventyje tarpukariu gyvenusių apie 100 žydų, i šsigelbėjo
tik Leiba, Cha na ir Chaja Levinai , Beneienas Kelmana s su motina ir Elijus
Cvikas 134].

nacionalistų nužudyti gyvenę Užvenčio miestelyjeir apylinkėje žydų tautybės
piliečiai,

Užvenčio žydų sušaudy mo vietą rasti nesunku , nes j i yra prie
Užvenčio-Kelmės kelio, Pašilvės miške, už 3 ki l ometrų nuo Užven č io. Ant
juodos ak m e n inės plokštės nubraižyta
origina li schema, kaip nuvykti prie paminklo . !emaitijo je tokio s nuorodo s
kitur nerasime : 350 metrų tiesiai, paskui 250 me trų į kairę, toliau 230 metrų

viso 91 žmogus.

Paminkla i.

Knygoje Kelmės kraštas [43, 161- 164] rašoma, kad iš viso Pašilvės miške
1941 m. liepą ir gruodžio s d. sušaudyta s 91 žmogus : vyrai, moterys ir
vaikai.

Mažojilietuviškoji tarybinė enciklopedija ir Lietuviškojitarybinė enciklape·
dija [58] nurodo, kad 1941 m. hitlerininkai ir vietiniai buržuaziniai naciona·
listai netoli Užvenčio, Pašilvės miške, nužudė apie 1oo Užvenčio gyventojŲ,
iš jų 17 sovietinių aktyvistų. Paminklo užrašas skelbia , kad nužudyti 96Už·
venčio gyventoj ai.
JEW1571rašo, kad 1941 m. liepos 30 d. (6 Av, 5701), 91 žydas, kurių dau·
guma buvo iš Užvenčio, kartu su rabinais sušaudyti Pašilvės miške, už 3
kilometrų i pietryčius nuo Užvenčio.

Gelbėtojai. Kalbant ap ie Užvenčio žydų sunaikinimą, būtina prisimintiir
tuos, kurie juos gelbėjo 157]. Išgelbėti žydų tautybės asmenį nacių oku·
puotoje Lietuvoje buvo įmanoma tik sut arti nai ir pasiaukojamai dirbant

Pasiekti paminklą galima dviem
keliais. Pirmasis: važiuoti Užvenč ioPaminklas lelvlų m,tke nuiu dyriems
iyda ms

Kelmės keliu apie 500 metrų iki miško
pakraščio, toliau apie 350 metrų miško

pakraš čiu iki kelio ir Džanerio stulpo , rodančio, kad iki pam ink lo 230 met rų i de šinę. Antrasis : 350 metrų važiuoti nuo plento , toliau viduryje lauko

keliu kairėn dar 250- 300 metrų ir (nepasiekus ten esanti os sodybos), sukti

kelių žmonių grupei.

Kolainių klebo nas Polikarpas

vėl į deš inę.

Macijauskas (ant antkapio - MacieJov
skis),

kartu su savo draugu Užvenčio gydytoju Petru Girbudu Antrojo pas~ulini o karo metais tapo tikru žydų gelbėjimo orga nizator iumi Kelrnes
Užvenčio regione. Jie susitardavo su viet in iais ūkininkais, parinkdavo

per laukus dešinė n miško link , važiuoti dar apie 500 metrų iki Džanerio
stulpo , nuo jo dar 230 metrų žemyn nuo kalno žvy ruotu m iško keliu.
Čia aiškiai ma ty ti paminklo lentLĮ kaita: pirma sis paminklas buvo išlie tas iš betono ir ant jo lietu viška i užrašyta, kad čia žuvo 96 užventiečiai.
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Vėliau iš metalo nuk aldint os trys lentelės su tekstu lietuvių, hebrajų ir

jidi š (idiš) kalbomis: Čia 194l m. liepos mėn. ir gruodžio mėn. B d. nacisl
i·

niai budeliai ir jų talkininkai nužudė Užventyje ir jo apylinkėse gyvenus
ius
žydus -jų buvo 96. Metalo vagims pavogus šias lentel es, atstatytas užrašas
tik lietuvių kalba: Šiojevietoje 194 1 m. liepos ir gruodžio mėn. nacistai irJų
talkininkai nužudė 96 Užvenčio žydus.
Kaip rašo JEW[57), ilgą laiką po to , kai žydai buvo nužudyti , aplinkiniai
gyve ntojai ateidavo į m asinių žudynių vietą ieškoti vertybių bei auksinių
dantų. Tai tęsėsi ir po karo, taip pat sovietmečiu. lšlikusių žydų bendruomenės narių pa stangų dėka dalie s aukų kaulai buvo perkelti į Vilnių. Tai
atsispind i akte Nr. 9 (18),kur nurodyti liudytojai , kurie 1955 m. rudenyjeda-

lyvavo atkasantžydų palaikus. CvikasElija, Išo, Abromas ir kiti savogiminės
palaikusiš bendrosušaudytųjų kapo išėmė ir išsivežė į Vilnių perlaidojimui.
Antroji duobė, kurioje atgulė 1941 m. gruodžio 8 d. 18 holokausto au·
palikta .
2010 m. Volio Levino iniciatyva atidengtas naujas paminkl inis akmuo
žydų žudynių vietoje !elvių miške (34). Nacių metai s buvo išžudytavisa
jo giminė, pagal archyvin iu s dokumentu s, gyvenus i Užventyje nuo XVIIa.
pabaigos. Į paminklo atid arymo ceremoniją atvyko ir Jungtinių Amerikos
Valstijų ambasadorė Anne E. Derse, kraštietis, holokau sto tyrėjas prof. AI·
fonsas Eidintas, Izraelio amba sadoriau s Liet uvoje ir Latvijoje pavaduoto·
ja Liat Wexelman, Kelmės rajono meras K. Arvasevičius ir rajono Tarybos
narys P. Beresnevičius, Užvenčio seniūnas Kostas Virbalas ir kiti garbingi
svečiai. Paminklo atidengimo ceremonijoje dalyvavo ir žydų bendruome
·
nės atstovų iš Lietuvos ir Izraelio - Levinų, Kelmanų, Cvikų šeimų palikuo
·
nys. Naujasis paminklas pastatyta s šalia senoj o, taip išlaikyta ir holokaus
·
to vietos istorinė praeitis . Naujajame paminkle užrašai hebrajų ir lietuvių
kalbomis identiški: Geružodžiu paminės ju s Dievastarp pasaulioteisuolių.
kų,

Menant vyrus,moteris ir vaikus,Užvenčio ir jo apylinkių gyventojus,šiojevie·
toje nužudytus nacių ir jų vietinių bendrininkų 1941 m. liepos30d. ir 1941
m.
gruodžio Bd. Tesiilsijūsų šventossielos ramybėje.
Užventyje holokausto paminklu rūpintis tenka vietos seniūnui Virba·
lui, nes žydų mieste lyje neb eliko . Jie čia retsykiais atvyksta tik pagerbti ir
prisiminti išžudytų tautiečių. Seniūnui padeda mokyklos isto rijos mokytojai Jūratė Maziliauskienė bei Nemira Rimdeikienė. 2012 m., pagerbiant

281

SIAUlll)

APSKRITIES

VAKARINf

DALIS

Vaiguvos

valst,us

!ydų paproči u meno ra yra saugoma kaip priminimas apie Jeruzalės
šventyklą, bet žvakutės nėra deginamos . Kai kada septynšakė menora yra

painiojama su de vynšake Chanukos menora, kuri prime na žydų pergalę
pri eš Sirijos graik us, ir žvaku tės čia uždegam os tam t ikra tvarka.

1941 m . liepos 31 d . Paš ilvės miškelyje (2elvių miške) sušaudyt i Užvenčio
žyda i.
1941 m . spalio 2 d . dalis Užvenčio žydų sušaudyt i !agarėje, miesto parke, kartu su apl inkinių mieste lių žyda is.
194l m . gruodžio 8 d. Pašilvės m iškelyje ( 2elvių miške) sušaudyt i paskut iniai apie 20 persikrikštijusių Užvenčio žydų.

Vaiguvos

valsčius

Vaig uvo s (žyd. Vaigeve
) bažnytkaimis yra šiau rva karinėje !emait ijos dalyj e, netoli Knituvo s upe lio (dešinioj o Ventos intako), šalia Kelmė s-Užven
čio kelio, už 11 kilo metr ų nuo Užvenčio, ir maždaug už 55 kilometrų nuo
Šiaulių (23, 465).
Vaiguvo s žydų gyenima s ir ž ūtis ap rašyta Stanislovo Buchavecko
straipsnyje „ Kelmės ir Vaiguvo s valsčių žydų bendruomenės ir jų žūtis
1941
(5, 331-356) ir JEW[59).
Prieš Pi rmąjį pa sau l inį karą Vaiguvos žydai gyveno iš prekybos ir amatų,

m:·

daugiausia buvo siuvėjų. Siuvėjas dirbdav o visą savaitę neto liese esančiuo se kaimuose , o šeštadien į (per šabą) grįždavo namo. 1921 gaisras sunaik ino 22 žydų namu s.
Tarpukariu dauguma Vaiguvos žydų ūkininkavo. 1923 m. Vaiguvoje
gyve no 389 gyventojai , iš jų 118 žydų (30%) [23, 465; 57). Alfonsas Eidintas
[5, 337) pateikė kitus duomen is: 1923 m . iš 813 miestelio gyventojų 137buvo žydai. Dar 46 gyventojai buvo įsikūrę Vaiguvos dvaro sodyboje.1931 m.
miestelyje buvo dvi žydų parduotuvės: viena - maist o produktų, ant roj i tekstilės. 1937 m. darbavosi keturi žydų amatininkai : du siuvėjai, kepėjas ir
mėsininkas.

seniausių judaizmo simbolių, tačiau po šve ntykl os sugriovimo prarado

1940 m . valsčia us žyda i [5, 337) turėjo du malūnus, kelias kitas į m ones
ir parduotuves. Buvo dar ir kitų žydų amatininkų bei samdomų darbi ninkų. Mie stelyje stovėjo sena sinagog a. Pirmąsias bendr ojo lavinimo
žinias berniukai įgydavo joj e, o t oliau m okydavosi Kelmės konfesinėje
m okykloje . Mergaitės buv o lavinamo s nami e ir pradžios mokyk loje lie-

liturginę funkciją. Ist orikas Juozapas Flavijus teigė, kad romėnai Antrosi~S

tuvių dėstomąja kalba .

šventyklos menorą išgabeno į Romą, kur ji buvo saugoma iki barbarų uz·
kariavimų. Tora sako, kad Dievas perdavė Mozei m enoro s formą. Menora
vaizduojama Izraelio valstybės herbe.

Lietuva nu o 1940-ųjų vasaros buvo okupuota Sovietų Sąjungos. Lydams priklau siusios parduotuvės nacio nalizuotos , sionistinės ir ja unimo

holokausto aukų atminimą, rugsėjo 23 d. šatrijo s Raganos gimnazijos
mokiniai sudėjo iš akmenų menorą - septynšakę žvakidę, kokioje šven·
tykio s laikais buvo deginamos alyvuogių alieju s [61). Menora yra vienas

organizacijos uždaryto s.
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1941 m. vasarą Vaiguvos žydų bendruomenę sudarė mažiau nei šimtas
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Gelbėtojai. Spaudoje pasirodė daug stra ipsnių apie Mariją Rusteikaitę

asmenų. Eidintas teigia, kad Vaiguvoje gyve no apie l o žydų šeimų ir apie

(1892- 194 9) 19; 35, 2; 4; 631, Dievo Apvaizdos seserų kongrecijos įsteigėją,

70 žmonių, tačiau su vaikais ga lėjo būti iki 85- 90 žmonių (5, 346).

kuri Antr ojo pasaulini o karo metais Vaiguvoje išgelbėjo penkiolika žydų.
Bronislavos Zaleckien ės straip snyje „Tarnavimas visuomenei - tarnavimas Dievui " neteisinga i nurodyta , kad Rustei kaitė g elbėjo žydus Varšuvoje (63] . Iš tikrųjų ji gelbėjo žyd us Vaiguvoje. Pagalbos prašančiuosius
žydus lai kė dvaro rūs iuose, o vieną mote rį ir jos du krą ap ren gė vien uo lių
drabuž iais. Už žydų g el bėjimą Rusteikaitei po mirties skirti garbingi Lietuvo s ir Izraelio valstybiniai apdov anoj imai.
Vatikanas Mariją Rusteikaitę paskelbė Dievo tarnaite [9; 35; 63].

Žydų žudynės. Praėjus kelioms dienom s po to, kai l 94 l m. birželio 22d.

kilo Vokietijos ir Sovietų Sąjungos karas, vokiečiai užėmė Vaiguvą. Valdžią
iš karto perėmė lietuvių baltaraiščiai ir pradėjo priekabiauti prie žydų.
Nors buvo gautas raštas, kad visi žydai turi būti sutelkti vienoje vietoje,
tačiau tai nebuvo įvykdyta. 1941 m. birželio - liepos mėnesiais iki žudynių
Vaiguvos žydai gyveno savo namuose, nors buvo ir beteisiai (5, 346).
l 94 l m. rugpjū č io 21 d. (JEW- liepos pradžioje) (59) vakare žydai išnamų
buvo suvaryti į sinagogą. Nebuvo leista nieko pasiimti. Čia jie buvo laikomi
baisiomis sąlygomis, be maisto ir vandens.
JEW (591 rašo, kad 1941 liepos pabaigoje žydai perkelti kažkurnetoli Kelmės, tačiau Buchaveckas (5, 346 - 347], išsamiai nagrinėjęs Kelmės ir
Vaiguvos valsčių žydų bendruomenių li kimą, rašo, kad 1941 m. rugpjūčio
pabaigoje vieną vakarą visi žydai suvaryti į sinag ogą, o jau kitos dienos
rytą išvežti į Pušyną ir sušaudyt i.
JEW [59] ir Buchaveckas [5, 346 - 347] skirtingai nurodo žydų žudynių
dieną. JEW rašo, kad 1941 m. liepos 29 d. (5 AV, 5701 J visi Vaiguvosžydai,
kartu su Kelmės žydais nužudyti Pušyne esančiuose smėlio karjeruose.
Buchaveckas, išnagrinėjęs archyvuose esančius apklausos protokolus,
teigia, kad pirmosios masinės Kelm ės žydų žudyn ės įvyko 1941 m. liepos
29 d., o ant rosios (žr. Raseinių apskrities Kelmės valsčius) - l 941 m. rugpjūčio
22 d., kai kartu sušaudyti ir Vaiguvos žydai.
Buchaveckas(5, 346- 347] išsamiai aprašo ir Vaiguvos žydų žūtį.
1941 m. rugpjūčio 22 d. apie 70 žydų vyrų, moterų ir daugiau kaipketu·
riolikos metų jaunuolių, mobilizuotomis aštuoniomis ar dešimčia ūkininkų
pastočių išvežti Kelmės link, tiesiog į žudynių vietą. Vyresniojo sargybinio
pareigas ėjo KostasVaidila. Žydams, vadeliot ojams ir konvojuotojamsbuvo pasakyta, kad žydai vežami į darbus.
Neprivažiavus Kelmės, pastotes pasit iko du Kelmės baltaraiščiai ir pa·
siuntė vaiguviškius keliuku arčiau šaudymo vietos, prie žvyrduobių. Likus
ne mažiau kaip kilometrui iki žudynių vietos, Vaiguvos žydai buvo išlaipin·
ti iš vežimų, atimti jų daiktai, iš dalies nurengt i. Atlydėjusiems Vaiguvos
policininkams skirtas sargybinių vaidm uo. Vaiguvos baltaraiščiams teko
užpilti žemėmis duobes su lavonais. Pastotininkai turėjo laukti žudyn'.~
pabaigos iki vėlyvo vakaro. Paskutinis bendruomenės rabinasMošė LurJe
nužudytas kartu su kitais Vaiguvos žydais (59].
.
Vaiguvoje be tėvų likę 17 žydų vaikų iš pradžių buvo palikti prižiū'.ėtl
dviem seserims Faivelsonaitėms, tačiau 1941 m. rudens pradžioje išveztrl
Žagarės getą, kur kartu su kitais vaikais 1941 m. spalio 2 d. nužudyti (5,347:
59]. Taipokupantai likvidavo Vaiguvos miestelio žydų bendruomenę (44l•

Paminklai (pav. žr. prie Rasein ių apskrities Kelmės valsčiaus). Nužudytiems
Vaiguvos žydam s, kartu su nužudytais Kelm ės žydais pastatytas paminklas Paverpenio kaime (žr. Rase in i ų apskrities Kel mės valsčius).
Valstybi nio Vilniaus Gaono žydų muziejaus duomenimis, žydų žudyn ių
vieta ir kapas yra Kelmės sen., Paverpenio k. .ŠVdalis, 0,Bkm į .ŠRnuo .Šiaulių
Naudvario ir Kelmės-Verpenos kelių kryžkelės, 0,56 km į PR nuo Siaulių-Nau
dvario kelio (33].

1941 m. rugpjūč io 22 d. prie Kelmės sušaudyti iš Vaiguvos pastotėmis at·
vežti apie 70 žydų.
1941 m spalio 2 d. Žagarėje sušaudyti 17 Vaiguvos žydų vaikų.
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Batakių valsčius

Iki Antrojo pasaulinio karo Tauragės apskritį sudarė šie valsčiai: Batakių, Eržvilko, Gaurės, Kaltinėnų, Kvėdarnos, Laukuvos
,

Žemaičių Naumiesčio, Skaudvilės, Šilalės (su Upyna ir Pajūriu),
Švėkšnos, Tauragės, Vainuto ir Žygaičių. Žemaičių Naumiesčio, Švėkšnos ir Vainuto valsčiai tarpukariu buvo glaudžiai
susiję su Šilutės apskrities žydų žudynėmis. Nepaisant to, šie
valsčiai bus aptariami čia, prie Tauragės apskrities.

Batakių miestelis įsikūręs Ančios (Šešuvies
dešiniojo intako) dešiniajame
krante, už 18 kilometrų į šiaurės rytu s nuo kelio Ryga-Tilžė, už6 kilometrų
į pietvakariusnuo Skaudvilės.
Tarpukariu Batakiai buvo seniūnijos centras. Miestelyje gyveno nedaug žydų; kai kurie iš jų vertėsi žemės ūkiu; keletasužsiėmė smulkiu
verslu. Prie miestelio esantis ma l ūnas priklau sė žydui 5. Mendeliui.Batakiuose buvo sinagoga. 1939 m. miestelyje buvo 12 telefonų, vienaspriklausė žydui. 1940 m. miestelyje gyveno apie 260 gyentojų, iš jų apie 10
žydų šeimų [5].

Dabar Tauragės apskrities valsčiai įeina į keleto rajonų sudėtį:

Tauragės rajonui priklauso Batakių, Gaurės, Skaudvilės, Taura·

Batakių žydų žudynės. Jau pirmąją

gės, Žygaičių valsčiai, Jurbarko - Eržvilko, Šilalės - Kaltinėnų,
Kvėdarnos, Laukuvos, Šilalės, Vainuto, Šilutės - žemaičių Naumiesčio, Švėkšnos. Tauragės apskričiai priklausė ir Tauragės

ną vokiečių kariuomenė įžengė į Batakius.Netrukusprasidėjo akcijosprieš

miestas.

ar antrąją SSRSir Vokietijoskarodie-

žydus[5].
Remdamiesišaltiniais [S;14; 33, 209] bei po karo Ulme, Vokietijoje,vykusio Tilžės gestapo teismo proceso protokolais {HlA [33, 209), taip pat knyga KZ-Verbrechenvordeutschen Gerichten[58], kurioje liudytojaipasakoja
,
kaip buvo nužudytos Batakių žydės, sudarėme žydų žudynių eigą.
Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejausinternetiniamepuslapyje
prie straipsnio .Masinių žudynių vietos" [86] rašoma, kad 1941 m. liepos
24 -25 d. nužudyti septyni vyrai (žydaiteksteneišskirt
i) prie pabūklo ar aviacijos sviedinio išmuštos duobės; sušaudytųjų kūnai sumestiį 6,5 x 5,5 metro bei apie 0,5 metro gylio duobę ir užversti storužemės sluoksniu.Niekur
kitur liudijimų apie šį įvykį neradome, todėl gali būti, kadčia nužudytitik
s_ovietiniai aktyvistai. Sušaudymovietos Kultūros paveldoregistrenumeris Nr. l 1OO:lydų žudynių vieta ir kapai: Batakių sen.,15m į PRnuo [senojo.Aut.]Skaudvilės-Batakių kelio, Tauragės miškų urėdija, Skaudvilės g-ja, 84kv.,
G_ryblaukio miškas (nepažymėta paminkliniuakmeniu),
Batakių, Eržvilko,Skaudvilesgyventojai [86]. Dabaršioje vietoje pastatytaspaminklas
.
Batakių vyrai nužudyti anksčiau už moteris(kaipbeveikvisada), tačiau jų

žudynių vieta ir laikas nežinomi. Vienaiš versijų, kad taip pat Batakiuose
arbaGryblaukyje.
'.941 m. rugsėjo 6 d. Tauragės apskritiesviršininkasVladasMylimas išleido Įsakymą, visus apskritiesžydus izoliuoti vienoje vietoje[81, 69; 83, 2771·
T~uragės apskrities valsčių moterys ir vaikai buvo suimti lietuvių pagalbinės
.. _bei Lauksargių pasienio policijoss~rgyb
tapininkų..ir
suv p. 1·ICIJos
_os g_es
ežt, l Batakių geležinkelio stoties sandėlius šalia miestelio, kur stoveJO

?
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trys sovietų kariuomenės nebaigti statyti namai. Čia buv o apgyvendinti
keli šimtai žydų moterų ir vaikų ne tik iš Batakių, bet ir iš šalia esančių Upynos ir Skaudvilės miestelių bei pabėgėliai iš kitų vietų. Kalinius saugojo
lietuvių pagalbin ė policija [33, 209).
LYAesančiame LKP(b) Tauragės apskrities komiteto surašytame akte191
teigiama : [... ) kada buvo masiniai šaudymai pri eš tai į Batakių valsč. buvo

atvežta iš Skaudvilės ir Eržvilko valsčių į Batakių valsčiuje esamusbarakus
prie geležinkeliostotiesapie 1150 Tarybų Sąjungos piliečių, kurie buvoiškitų
valsčių, į Batakių valsč. sušaudytųjų skaičių neįtraukti.

Dainotas Habdangas rankraštyje mini Gerviečių stovyklą (getą) (Gervie
čių kaimasyra netoli Batakių), kur buvo laikomo s žydės (28). Šioje stovykloje

niekas jų akylai nesaugojo , tačiau žydės net nemėgino bėgti. Autorius rašo: Nebėgo, matyt, dėl kelių priežasčių: arba neturėjo kur bėgti, arba daugelis
žydžių netikėjo,

kad jas ir vaikus nužudys. Kai kurios žydės netgi manė, kad
lietuviai, norėdami pasisavinanti jų turtą, jeigu jos pabėgtų, tyčia skleidž
ia
kalbasapie žydų žudymą. Kitos bijojo bėgti - gal čia buvo ir religinių motyvų
(nuo Dievo volios nepabėgsi).

Lauksargių pasienio policijos sargybos vadas Schwarzas pasiūlė Tilžės
gestapo SSšturmbanfiureriui Hansui Joachim ui Bohmei susprogdinti nebaigtus namus [33, 209), bet šis bijojo sugadinti geležinkelio stotį., Schwar
zui buvo pavesta organizuoti žydų moterų ir vaikų sušaudymą.
Motery s su vaikais, kaip rašo JEW[SJ,buvo nužudyto s 1941 m. rugpjūtį
Batakių miške, apie 18 kilometrų nuo Tauragės ir už s kilometrų nuo Batakių. Kaip minėta, Tauragės apskrities vir šini nkas 1941 m. rugsėjo 6 d.
išleido įsakymą [81, 69; 83, 277 - 279] visus apskrities žydus izoliuoti vieno·
je vietoje, tada žydai ir buvo suvaryti į Batakius ( stovyklą, getą). Tik vėlia u
sušaudyti. Taigi žudynių data - 1941 m . rugsėjo pradžia , t. y. po rugsėjo
6 dienos .

Dar tiks liau rašo Vikipedija[89]: 1941 m. rugsėjo 8 d. greta Mažintų kaimo,
Gryblaukiomiške, apie 60metrų nuo Skaudvilės-Batakių kelio,lietuvių baltaraiščiai ir nacių budeliai išžudė apie 1800 Skaudvilės, Gaurės ir Batakių žydų,
daugiausiamoterų ir vaikų.
Straipsnyje .Masinių žudynių vietos" [86] rašoma, kad 1941 m. rugsėjo
8 d. Gryblaukiomiškenužudyta 1800moterų ir vaikų iš Skaudvilės, Gaurės, Ba·
takių ir apylinkių gyventojų (Kultūros paveldo registro vertybės numerisNr. 199).
Dabar jau galime tik sliai pasakyti, kad Batakių/Gryblaukio miške žydės
ir žydų vaikai iš Batakių stovyklos (geto) šaudyti ne tik 1941 m. rugsėjo 8 d.,
nes Eržvilko žydės ir vaikai sušaudyti rugsėjo 1s d. [5]. Tą pačią dieną sušau·
dytos ir Skaudvilės moterys su vaikais (apie 800 asmenų). Vadinasi, Batakių/
Gryblaukio miške žydės su vaikais šaudytos ne vieną kartą: rugsėjo 8 d. (iš
Batakių ir kitų valsčiaus vietų) ir rugsėjo 15 d . (iš Eržvilkoir Skaudvilės).
Tai patvirtindama JEW[l 7) rašo: Duobėsjau buvo parengtos2 km atstumu
į dešinę nuo Tauragės-Skaudvilės kelio, kur buvo jau anksčiau šimtainuiu·
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dytų. Eržvilko žydai taip pat čia buvo nužudyti. Šias duobes pri simena ir į
tėvų žemę iš Izrael io atvykęs Josefas Ben Jakovas, kuriam pavy ko pabėgti

iš sušaudymo vietos: Dvi ilgos ilgos duobės jau rudeniniais gvazdikaispražydusios [103].
HLA [35, 20 8], taip pat Vilniau s Gaono žydų muzi ejaus internetin iame
straipsnyje „Masinių ž udyn i ų vietos • (86] nurodytas datas, kad žydų žudynės galėjo vykti rugpjūčio pabaigoje arba rugsėjo pradžioje (už 2- 3 km
nuo Ba takių, pelkėtoje vietoje), dabar ga li me patik slinti: žydų žudynės vyko
194 1 m . rugsėjo 8 ir 15 dieną .
Moterų su vaikai s ž udynių detalės šiek tiek atsiskleidė Ulm o teismo
proc ese pr ieš Tilžės gestapą, vykus iame 1958 m. [5; 58). 2:udyn es vykdė
gestapo pareigūnai ir lietuvių paga lbi nė policija . Moterys buvo priverstos
iškasti 1oometrų ilgio duobę. Prie duobės jo s buvo varomos grupėmis: alkano s, ištroškusios, išsigandusios . Prieš nu šaunant buvo išrengiamos . Per
teisminį nagrinėj imą buvo rodoma nuotrauka , kurioje Lietuvos pol icinin kas viena ranka velka nuogą moterį už plaukų, o kitoje laiko gin klą.
Vikipedija (23) pateikė šiek t iek kitok ią informaciją. Rugsėjo pradžioje
Maži ntų kaimo miške buvusios iškasto s trys duobės. Į šią vietą iš stovyk los
suvežti vaikai ir moterys . Kruviną e gzekucij ą vykdę vietiniai ir iš greti mų
mies telių atvykę baltara išči ai ; vokiečiai tik stebėję ir fotografavę. Budeliai
buvę girti [33, 209).
Api e šį įvykį Schwarzas raportavo Bohmei, o šis raportą persiu nt ė
RSHAir operatyvinės grupės A vadui SSbrigadenfiurer iui Franzui Walteriui
Stahleckeriui.
Nužudytųjų ska ičius

ir ž udynių vieto s. Batakių ir Gryblaukio miške
buvo nužudyti žydės motery s, vaika i ir seniai iš įva irių Tauragės apskri ties valsč ių. Remdamiesi turimais duomenimis [5; 33; 82 ) bei archyv ine
medžiaga, pabandykime suskaičiuoti, kiek nužudyta asmenų ir iš kokių
jie vietovių .
1945 m . kovo 16 d . LKP(b) Tauragės apskrities komitet o akte (73] rašoma:
1945metų kovo 16d. Batakių valsčiaus vykd. komiteto komisija (...J sustatėme
šį aktą tame, kad okupacijos metu Batakių valsč. išžudė vokiečių okupantai,

Šilų miške [šile. - Aut.L Tarybų Sąjungos piliečių vyrų, moterų ir visokio amžiaus vaikų sušaudant iš viso 75 asmenis [išskirta aut.) ir išvežė į Vokietiją vyrų
ir moterų virš 10 asmenų. Šį aktą patvirt ino Batakių valsčiaus vykdomojo
komiteto pirmininka s, sekretorius ir nariai (vienas). Tame pačiame akte rašoma: Kada buvo masiniai šaudymai, prieš tai į Batakių valsč. buvo atvežta
iš Skaudvilės ir Eržvilko valsč. į Batakių valsčiuje esamus barakus prie geležinkelio stoties apie 1150 Tarybų Sąjungos piliečių, kurie, kadangi buvo iš kitų
valsčių, į Batakių valsč. sušaudytųjų skaičių neįtraukti.

Beje, vokiečių okupacijos m eta is sudarytame Tauragės apskrities Batakių valsčiaus žuvusių gyventojų sąraše ( 130] kitoje lapo pusėje rank a pa-
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rašyta: Darsušaudytiyra iš kitų vietų: Skaudvilės, Gaurės, Batakių, Eržvilkoir
Upynosir rašomąja mašinėle - iš visosušaudė apie 800žm. !domiausia
, kad
skaičius 800užbrauktas,o viduryje lapo ranka į rašyta iš Skaudvilės ir Eržv
ilko valsčių 1150 pil[iečiųJ. Mūsų nuomone, šis įrašas ranka apie Batakiu
ose
sušaudytus Skaudvilės ir Eržvilko žydu s vėlesnis, jo tikslas: 1) patikslinti
su šaudytųjų skaičių - 1150arba 2) galbūt sąmoni ngai padidinti nužudy
tųjų skaičių, nes 1945m. kovo 26 d. LKP
(b) Tauragės apskrities komiteto
sekretorius P.MurauskasTauragės apskrities partinės organizacijosdarbo
ataskaitoje CKsekretoriui Antanui Sniečkui [71] rašė, kad komisijų ir aktyvo darbo pasėkoje [ ...) nustatytosšios masinių žudynių vietos:Skaudvilės ir
Batakių valsč. ribose, Gryblaukio miške sušaudyta 827žmonės. Pateik
tasis
skaičius 827vietoj 800yra patikslintas ar padidintas? Vadinasi,yradu Ba
takiuose nužudytų žydų skaičia i: 827 ir 1150.Remdamiesi 1945m. kovo
16 d. LKP(b
) Tauragės apkrities komiteto aktu [73), turėtume prie 115
0 iš
S kaudvi lės ir Eržvilko atvežtų žydų pridėti 75 Batakių žydus ir šisskaičius
padidėtų iki 1225.
Dabar aišku, kaip Batakių / Grybl aukio žudynių vietoje esančiame paminkle atsirado 1800 sušaudytųjų, nors MtL [83,407)rašoma tik apie1300
asmenų. Matyt, per nesusipratimą prie 1150iš Skaudvilės ir Eržvilkoatvež
tų ir sušaudytų žydų (perimtų iš JEW[17] 1000sušaudytųjų) dar pridėti užbraukti 800žydų; todėl ir išėjo, kad sušaudyta 1800asmenų (norsturėjo būti
1950). Jeigu ir sakytume,kad iš Skaudvilės ir Eržvil ko atvežta ir sušaudyta
1150žydų, tai prie šio skaičiaus pridėjus 75 žydus iš Batakių, susidarytų
1225sušaudytieji.Taigi skaičius 1800yra nepagrįstas.
Nepagrįsti duomenys ir HLA[33, 209): Tą dieną buvo nužudytanema·
žiau 500žydų moterų ir vaikų, Kai kurie šaltiniai teigia, kad aukų galėjo būti
apie 1500-1800. Vikipedija [89] rašo,kad iš viso nužudyta apie 1800žydųii
Batakių stovyklos ir keliasdešimt Eržvilko žydų 1941m. rugsėjo 8 d.greta
Mažintų kaimo, Gryblaukio miške,apie 60 metrų nuo Skaudvilės-Batakių
kelio, lietuvių baltaraiščiai ir nacių budeliai išžudė apie 1800Skaudvilės,
Gaurės ir Batakių žydų, daugiausia moterų ir vaikų.
Straipsnyje.Masinių žudynių vietos· [86] irgi pateikiamastoks nužudy
·
tųjų skaičius (1800
), MtL [83, 407]- 1300nužudytųjų.
Batakių /Gryblaukio žudynių vietoje yra dvi duobės [103]. Gryblaukio
miške 1941 m. rugsėji nl!žudyta 1000moterų ir vaikų [103).o iš JEW
l1121
žinome, kad nužudyta800žydų iš Skaudvilės, taigi iš Eržvilkomoterų ir vai·
kų galėjo būti ir 200.Vadinasi,vienoje vietoje nužudyta apie 1000asmenų
iš Skaudvilės ir Eržvilko.
1945m. kovo 26 d. LKP(b) Tauragės apskrities komiteto pirmininkoMu·
rausko ataskaitoje [71), rašoma, kad Skaudvilės valsč., Pužų kaimomilke
išžudytaapie 252žmones. Tai atrodo realus sušaudytų žydų vyrų skaičius
Pužų miške,tik vėliau jis padidintas iki (apie)300 asmenų. Vadinasi,Skaud·
vilės vyrų ir moterų išvežtaį Batakiusne 800,o tik 750.
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MtL [83, 407] rašoma, kad 1941m. rugsėjo 8 d. Bata kių miške(šalia) antro•
je vietoje nužudyta apie 300moterų - tai iš Batakių stovyklossurinktosžy•
dės. Upynos žydės, kaip rašoJEW[146J,sušaudytos toje vietoje, kur sovietai
vėliau suskaičiavo 300 asmenų. Taigi galime teigti, kad antrojoje vietoje
nužudytos moterys iš Batakių ir Upynos,o kaip matysime vėliau, Gaurės
žydės sušaudytos kartu su Skaudvilės moterimis ir vaikais.
nužudytųjų skaičius pagal vietoves. 1945m. kovo 16d.
LKP(b) Tauragės apkrities komiteto akte [73] rašoma, kad Batakiuose sušaudyti 75 asmenys, o vo kiečių okupacijos metais sudarytame Tauragės
apskrities Batakių valsčiau s žuvusių gyventojų sąraše [130), kad sušau•
dytieji yra iš Skaudvilės, Gaurės, Batakių, Eržvilko ir Upynos.Skaudvilės
moterys ir vaikai sušaudyti kartu su Upynos moterimis ir vaikais,todėl į
skaičių 1150patenka ir Upynos žydai. Vien Batakių ir Gaurės žydų galėjo
būti 75 asmenys.Tačiau , jeigu sutiksime su rankaprirašytu skaiči umi 11so
(atvežtieji iš Skaudvilės ir Eržvilko),tai tiek asmenų sušaudyta iš Batakių, Gaurės ir Upynos.
Batakiai. Prieš karą Batakiuose gyveno apie 10 žydų šeimų (apytikriai
60- 70 asmenų) [5). LKP(b) Tauragės apskrities komiteto akte [76] rašoma,
kad Batakiuosesušaudyti 75 asmenys, tači au ne visi žydai. Sąraše [130) iš·
vardytos tik 33 žuvusiųjų pavardės ir pažymėta, kad 1941 m. birželio 22d.
(dataaiškiainetiksli) Gryblaukio miške žuvo 11asmenų, o akto skiltyje Užką
nužudė parašyta - žydai; 1941m. rugpjūti - 14asmenų, taip pat pavadinti
žydais. Vadinasi, aštuoni buvo sovietiniai aktyvistai. Pateiktosdatos ne·
atitinka tikrovės, todėl jų nenagrinėjame. Vikipedija(Batakiai) [5] rašo, kad
Batakiuose per 1941- 1944m. Vokietijos okupaciją nužudyta keliasdešimt
žydų. Mūsų nuomone, sušaudyti 25Batakių žydai.
Gaurė. 1941m. rugsėjo 8 d. Gaurėje nužudyta keletasžydų šeimų (žr.

Patikslintas

Gaurės valsčius).

Upyna. 1941m. rugsėjo 15 d. kartu su Skaudvilės moterimis ir vaikais
sušaudytos ir Upynos moterys su vaikais.Mūsų skaičiavi mais, Upynoje nu·
žudyta apie 50- 80 vyrų (žr. Skaudvilės valsčius, Upyna).
Tauragės apskrities Batakių valsčiaus gyventojų, vokieči ų okupacijos
metais išvežtų i Vokietiją, sąra še [130) yra 11asmenų ir prie jų pažymėta ,lietuv iai", nors 1945m. kovo 16d. LKP(bl Tauragės apkrities komiteto akte
[73)- l o asmenų .
Taigi sušaudytos Batakių, Upynos, Gaurės bei šalia esančių apylinkių
moterys su vaikais sudarė ne daugiau kaip šimtą asmenų: Upynosmoterys
(apie50- 80 moterų suvaikais,žr. Skaudvilės valsčius, Upyna)bei iš kitų Tauragės
val sčių (žr. Gaurės valsčius, Gaurė). Iš BatakiLĮ - 25moteryssu vaikais, nesvyrai buvo jau sušaudyti.
BatakiLJvalsčiaus miesteliuose gyveno ne tiek daug žydų, todel 300
su šaudytųjų, kaip rašoma MLL [83, 407] (toks s kaičius ir kituoseleidiniuose
),

t
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yra per did elis, je igu tu rėsime ome nyje Ta uragės apskriti es pa rtinės or-

kai: st ikl ius, dailidė, siuvėjas, kirpėjas, mėsininkas ir laikrod inink as. 1939 m.

ganizacijos atas kaitą Ant anu i Sniečkui - 827 žmonės (žydai kartu su sovie
-

mi estelyje buv o 23 telefon ai, keturi iš jų prikla usė žydams.
1923 m . Eržv ilke bu vo 62 sodyb os ir 484 gyvent oj ai, o Eržvilko kaim e - 12

tin iais aktyvistais).
Tačia u, remi ant is vokiečių o kupa cijos m etais Tauragės apskrities Batakių valsčiaus žuvusių gyventoj ų sąrašu, reali ausia, kad Batakiuose buvo
sušaudyti 1225 žydai iš Skaudvilės, Gaurės, Batakių, Eržvilko ir Upynos.
Mūsų numa ne, ant paminkl o užrašytas nužudytų žydų skaičius (1800
žmonių) y ra gerokai padidinta s ir neatitinka realybės.

sodybų ir 126 gyv ent oja i. Tarpuk ariu Eržvil ke gyve no apie 40 žydų šei mų 
galėjo būti api e 200 žydų (17].JEW (17] rašo, kad pri eš Antrąjį pasaulinį karą

daug elis žydų em igr avo į užsienį ir mi este galėjo būti tik kokios 45 žydų
šeimo s; 1941 m. Eržvilk e gyve no 150- 180 žydų (1936 m. - 574 gyventojai).
Prasidėjus Voki etijo s ir SSRS karu i, jau pirm osios dienos vakare vokiečiai
įsiveržė į Eržvilką .

1

Daugeli s žydų bandė pasitraukt i į kaimu s, tačiau po ke-

Paminklas. Apie 1965 m . sušaudymo vie-

lių dienų grįžę rad o

toje buv o supilti du antkapiai ir aptverti
betoniniu apvadu . 1988 m. Tauragės miškininkai pa statė informacinę lentą. 1990 ar
1991 m. Batakių seniūnija pastatė paminklą

įvairioms reikmėms.

Gryblaukyje, netoli Batakių kaimo. Jamejidiš (idiš) ir lietuvių kalbomis užrašyta: Sioje
vietoje 1941m. hitleriniai žudikai irjų pagalb
i-

se [17], aptvertuose spygliuota viela . Kiekvien ą rytą žyd ai turėjo susirinkti
turgaus aikštėje ir čia gaudavo nurodymu s, kokiu s darbus atlikti : plikomi s
rankomis valyti tualetus, užkasti žuvu sius Raudonosios armijo s karius,
plauti grindis ir kita. Juos saugojo lietu viai iš pagalb inės poli cijos.
Gydytojo Mirono Ginko prisiminimų knygoje api e Eržvilko žydu s rašoma: Sinagogoje uždaryti vyrai, moterys, vaikai per tuos karščius negauna net

ninkai nužudė 1800žydų moterų ir vaikų.
Paminklas žydžių ir vaikų tudynlų vietoje
Batakių l Gryblauk io mi! ke

namu s apiplėštu s. Geresnius namus pas iėmė vokieč iai

Pirmiausia , kaip ir visoj e Lietuvoj e, bu vo susido rota su Eržvilko sovietiniai s aktyvistais [18], paskui imtasi žydų. Sugrįžę žydai bu vo surašyt i ir
uždaryti sinagogoje . Po dviejų d ienų apgyvendint i sept yniuo se namuo-

lašo vandensatsigerti [23, 47].
Batakių vyrai nužudyti anksčiau už moteris , tačiau jų žudynių vieta ir laikas

nežinomi (galbūt taip pat Batakiuose/Gryblaukyje).
1941 m. rugsėjo 8 d. maždaug 75 žydės su vaikais iš Batakių, Gaurės ir
surinkti eji iš įvairių aplinkinių kaimų nužudyti vienoje vietoje kartu suaštuoniais sovietin iais aktyvi stais.
1941m. rugsėjo l 5 d. apie 1150 žydžių su vaikais iš Eržvilko, Skaudvilės ir
Upynos sušaudyto s antroje vietoje .
Batakių / Gryblaukio miške iš viso nužudyti 1225asmenys.

Eržvilko valsčius
Miestelis įsikūręs kelių Jurbarkas-Skaudvilė, Tauragė-Vadžgirys, Žindaičiai-Nemakščiai kryžkelėje, Šaltuonos de šiniajame krante , kuri ją įteka
tik 5 kilometrų ilgio Eržvilkų upeli s. Mie stelio priklausomybė buvo nepa·
stovi , tai jis priklausė Raseiniams, tai Tauragei; dabar - Jurbarko rajonuL
Dauguma miest elio žydų užsiėmė smulkia prekyba , tačiau beveik visi turėjo sklypelį žemės, galvijų ir arklių - savo gyvenimą siejo su kai~~Daugelis jų buvo atkeliavę iš Rusijos dar caro laikais, įsitvirtinę ir pradeJę
savo verslą. Lydai virė smalą, dengė stogus, išdirbdavo kailius, mūrijo. Turėjo mokyklą, sinagogą, ritualinę pirtį, lentpjūvę. Iš 1o miestelio parduotu·
vių aštuonios priklausė žydam s. 1937 m . Eržvilke buvo šeši žydai amatinin-

Kaip rašo JEW [17], Eržvilko žydų žudynių eiga buvusi tokia:
1941 m. rugpjūčio 21 d. keturi jauni žydai, sovietin iai akty vistai, sušaudyti kartu su keturiai s komuni stai s lietu viais [18].
1941 m. rugpjūčio 28 d . į getą atvežti keletas žydų iš aplinkinių kaimų
ir kartu su mie steli o žydais vyrais, kurių buvo 31, uždaryt i sinagog oje. Jie
buvo kankinami visą naktį- priv ersti daryti fiziniu s pratimu s. Kitą rytą pu snuogiai buvo perve sti per miestelį į karjerą, iš kurio būdavo imamas smė
lis. Nors 42 policininkai buvo pas iruošę vyru s šaudyt i, tačiau egzekucij a
atidėta keletui savaičių, nes vokiečiai negalėjo atvyk ti fot ografuot i.
Pasklido gandas , kad žydai bus perkelti į Batakių stovyklą, maždaug už
18 kilometrų nuo Eržvilko . Sargybinia i liepė pasiimti kuo daugiau daiktų.
1941 m. rugsėjo 15 d . visi Eržvilko žydai buvo susodinti į vežimus, paim tu s iš aplinkinių ūkininkų, ir nuvežti į polic ijos būstinę, kur buvo iškratyti : atimti pinigai bei vertybės, o paskui nuvežti i Batakius. Čia jų laukė
sunkvežimiai , kuriai s jie buvo gabenami į Gryblauk io mišką, esantį už 22
kilometrų į šiaurės rytus nuo Tauragės. Duobės jau buvo parengtos už
dviejų kilometrų Į dešinę nuo Tauragės-Skaudvilės kelio, kur j au anksčiau
vyko žudynės. Eržvilko žydai irgi nužudyti čia. Tai patvirtina vokiečių oku pacijos metai s Tauragės apskriti es Baltakių valsčiuje žuvusių gyventojų
sąrašas [130]: tarp kitų valsčių, iš kurių buvo atgab enti ir nužudyti žydai ,
paminėti ir žydai iš Eržvilko . Josifas Levinsonas Skausmo knygoje [64, 26]
rašo, kad Eržvilko žydai nužudyti Gryblaukio mi ške.

1111111
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1941 m. rugsėjo 15 d. apie l 50- 180 (apie200) Eržvilko žydų nužudytiBa
takių / Gryblaukio

miške.
Eugenija Krencienė knygoje Mūsų būties vieta Skaudvilė (51, 82] patiksli
no: Nužudžiusžydus iš Batakių stovyklos,mašinomis buvo atvežtosžydės su
vaikaisiš Eržvilkoir sušaudytos.
22 Eržvilko žydus išgelbėjo lietuviai (17).

Gaurės valsčius
Gaurės miestelis yra ant aukšto Šešuvieskranto, toje vietoje, kuri ją jteka
Įkojis, už 12 kilometrų i rytus nuo Tauragės.

Apie Gaurės miestelio žydų profesijas nėra duomenų, tačiau galime
jsivaizduoti, kad miestelio žydai gyveno jprastą gyvenimą, panašia
i kaip
ir kaimyninių miestelių. Kai kurie turėjo mažus sklypelius, laikė karvę ar
ožką. Turtingesnieji turėjo ir arklj. PriešPirmąjj pasaulinj karą Gaurės žydų
bendruomenė turėjo sinagogą ir išla ikė rabiną.
l 923 m. Gaurės miestelyje buvo 28 sodybos ir 148 gyventojai,dvare32 gyventojai (56, 157). JEW (20) rašoma, kad, 1936 m. duomenimis,Gaurėje iš 180 gyventojų 17 buvo žydai, tačiau prasidėjus Sovietų Sąjungos
ir Vokietijos karui liko tik keletas žydų šeimų. Jos buvo nužudytosGryb·
laukyje kartu su iš Batakių stovyklos atvežtais žydais (žr. Batakių valsčius).
VLE(21) rašo, kad vokiečių okupacinės administracijos nurodymuišžudyta
dalis Gaurės gyventojų.

Kaltinėnų valsčius
Kaltinėnai

- viena iš seniausių 2emaitijos gyvenviečių, esantiuž 37 kilo·
rytus nuo Tauragės ir už 21 kilometro i pietus nuoVarnių.
1931 m. Kaltinėnuose žydams priklausė dvi smuklės, trys parduotuvės:
viena tekstilės, antra - odos, trečia - maisto. lydai vertėsi vilnų karšimu
,
šukavimu; jiems priklausė du malūnai. 1937 m. miestelyje dirbo du žydai
mėsininkai, kepėjas ir skardininkas.
1923 m. Kaltinėnuose buvo 103 sodybos ir 600 gyventojų, 130išjų buvo
žydai (20%) (48). 1939 m. - jau apie 800 gyventojų (56, 183).
Prieš Antrąjį pasaulinj karą Kaltinėnuose gyveno apie 15-20 žydų šei·
mų. Mūsų skaičiavimais, gal ėjo gyventi per 160 žydų. Nors ir negausiben:
druomenė turėjo rabiną lcchaką Eliezerį Višnevskį. Jį ba ltaraiščiai nužude
1941 m. liepą kartu su žydų bendruomene (50).
metrų i šiaurės

Žydų vyrų žudynės. Antrąją karo dieną,

1941 m. birželio 23 arba24 d_-,

vokiečiai užėmė Kaltinėnus. 1941 m. birželio 29 d. į miestelį atvykoesesi
·

297

TAURAGES

APSKRITIS

Kalt1nen,

1 valst,us

ninkų,

kurie kartu su baltaraiščiais surengė reidą po namus, surinko visus
žydus vyrus nuo penkiolikos metų ir suvarė į turgaus aikštę [48).
Paskuijauni vyrai, kartu su kitų miestelių, kaipVainuto,Laukuvos,vyrais
buvo perkelti į Macikų darbo stovyklą (48].
Tikslių duomenų, kiek Kaltinėnų jaunų vyrų atrinktai Macikų darbo stovyklą, nėra. Palyginę su kitais valsčiais galime spėti, kad galbūt galėjo būti
atrinkti 30-40 žydų, o kiti - apie 50 - sušaudyti prie 2emaičių Naumiesčio,
Šiaudviečių dauboje. Dar Kaltinėnų žydų galėjo žūti rugpjūčio, spalio ir
lapkričio mėnesiais, kai Macikų darbo stovykloje vyko atrankos ir vyresnius bei silpnesnius sušaudydavoŠiaudviečių dauboje.Šieskaičiai didelės
jtakos bendram nužudytųjų skaičiui neturi.
Ka ltinėnų žydų likimas smulkiau aprašytasskyriuje . Kai kurių Tauragės
apskrities valsčių jaunų žydų vyrų likimas. Macikų darbo stovykla". 1943 m.
liepos pabaigoje iš Macikų stovyklos vyrai buvo perkelti į Aušvicą (Osve
ncimą), vėliau - į Varšuvą, paskui - į Dachaukoncentracijosstovyklą, kur juos
išlaisvino amerikiečių kariuomenė. lšlaisvinti buvo ir gyvi išlikę keturi Kaltinėnų žydai (48).
Moterų ir vaikų žudynės. Kaltinėnų žydės ir vaikai, kurie liko miestelyje,

dirbo įvairius darbus, daugiausia pas ūkininkus. 1941 m. liepos pradžioje
jie buvo surinkti į vieną vietą - kelis namus. Valentinas Brandišauskas(81
rašo: Apie 70 likusių žydų rugsėjo 4 d. buvo perkelti į Kražių gatvę. Čia j uos
saugojo ir kontroliavo baltaraiščiai, kurie žiauriai su jais elgėsi. Daugelis
moterų buvo išprievartautos, paskui žiauriai nužudytos (48].
Rimantas Zizas (168, 73), remdamasis LCVAprotokolais, rašo,j og 1941
metų rugsėjo 4 dieną Kaltinėnų valsčiaus viršaitisTauragės apskritiesviršininkui pranešė, kad Kaltinėnų miestelyjeyra 70abiejų lyčių žydų, kuriešiandien,
t. y. rugsėjo 4 d., perkelti į Kražių gatvę ir apgyvendinti„ blogiausiosepatalpose'; taigi izoliuoti nuo vietos gyventojų. Esą anksčiau to padaryti nebuvo
įmanoma, nes tos patalpos buvo užimtos vietos gyventojų, kuriems reikėjo
parūpinti tinkama s gyventi sąlygas. Tačiau grįžęs iš Šiauliuose vykusio visų
Šiaulių apygardos apskričių viršininkų pasitarimo dėl žydų (1941 m. rugsėjo
4 d.) (121) viršaitis žydus atskyrė.
1941 rugsėjo 16 d. žydai buvo atgabenti į Tūbinių mišką, maždaug už
7 kilometrų nuo Šilalės, kur moterys su vaikais buvo nužudytos kartu su
kitais žydais iš regiono (Kvėdarnos, Pajūrio, Šilalės ir kt.). Sovietmečiu skelbta
(kadir MtL (83, 407]), jog Tūbinių miške yra du kapai: 700 moterų ir 500 vyrų.
Nužudytųjų skaičius. Kaltinėnuose nužudytų žydų skaičius maždaug

sutampa su Kaltinėnuose gyvenusių žydų skaičiumi.
Žinoma, kad 1941 m. rugsėjo 6 d. 70 abiejų lyčių žydų (moterys ir vaikai)
buvo suvaryti į getą, paskui sušaudyt i. Vadinasi, jaunų vyrų atrankoje į Ma-
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Kv ė d a r n o s v a l st , u s

cikų darbo stovyklą turėjo dalyvauti apie 100 vyrų, kurių vieni buvo pa-

12 iš jų vertėsi žemės ūkiu. Mi estelyj e buv o tu rtingų prekia utojų mišku.

siųsti i darbo stovyklą, kiti sušaudyti Šiaudviečių dauboje prie žemaičių

Kiti pr ekiavo lin ais, pa ukščiais ir grūdais; kai kuri e buvo amatini nkai.
1923 m . Kvėd arnoje žydai turėjo mėsinę, t ris tekstilės parduot uves, du

Naumiesčio.

Kaip buvo nužudyti Kaltinėnų ir kitų valsčių (Šilalės, Kvėdarnos) žydės ir
vaikai Tūbinių mi ške, plačiau skyriuje „Lydų žudynės Tūbinių miške'.
Dokumentuose pateikiami skaičiai kartais gali neatitikti tikrovės. LYA
saugomoje Vokiečių piktadarystėms tirti ir nustatyti Tauragės apskrityje komisijos pirmininko

P. Murausko ataskaitoje „Suvestinės žinios apie

padarytas piktadarystes TSRSpiliečiams vokiečių fašistinių nusikaltėlių

restoranu s, geležies dirbi nių ir į ra nki ų pardu ot uves, galanterijo s ir namų
ūkio reikmenų, įvairių pre kių parduot uves, vaisti nę. 1937 m. miestelyje
buvo 12 žydų amatininkų: try s kepėj ai, try s si uvėjai, du mėsi nin kai, kepurininka s, kalvis, m etalo apdirbėja s ir ki rpėjas. Iš 20 miestelio telefonų tik
vienas priklausė žydam s.
Kvėdarnoje žydai turėjo religi nę mokyklą (Talm ud-Torą), tr is chederius

Tauragės apskrityje" [165] rašoma, kad Kaltinėnų valsčiuje sušaudyti tik

(pradžios mokyklas), biblioteką, Lydų liaudi es ban ką, įvairių labdaros or-

28 asmenys . Kad būtų aiškiau , pateikiame visą išrašą (l lentelė):

ganizacijų, draugijų. Viena iš aktyviausi ų Lietu voje jaunimo organizacijų

mieste buvo BneiAkiva.
1 lentelė. S u vesti nės žiniosapie padarytaspiktadarystesTSRS pi l iečiam s vokiečių
fašistin ių nus ikaltel ių Ta u ragės

Sušaudyta Visožuvo
Kalti nė nų va l sči us

Šilalės valsčiu s

28

28

1300

1309

Kvėdarnos val sčius

262

Laukuvosvals čius

206

Kaip rašo Bronius Kviklys knyg oje Mūsų Lietuva[56, 211], ne mažą Kvė
darnos gyventojų dalį sudarė žydai , kurie čia laikėsi savo senųjų tauti nių
bei religinių tradicijų: vilkėjo tam tikrus drabuž ius, augino ilgas barzdas,

apskrityje*

262

Kiekišvarytų ivokiškąją
vergiją pagal sąrašą

žandenas ir kita . Buvo ir sinagoga .
Knygos Kvėdarna (serija„Lietuvos valsčiai") [54] sudaryt ojai skyrė menką
dėmesį ne tik Kvėdarnos žydų žudynėms, bet ir neaprašė jų gyvenimo

3
279
206

Kvėdarnoje bei jų įtakos.

1923 m. Kvėdarnos valsčiuje gyveno 8023 žmonės, iš kurių 394 buvo žy-

dai, 54 lenkai, devyni rusai, 48 vokiečiai ir penki latviai bei du sveti mšaliai
[54, 177]. 1939 m., kaip rašo Kvėdarna [54, 177] ir JEW[53], Kvėdarnoje gyveno
11oo gyventojų, iš kurių 350 buvo žydai (32 %).
Sovietų valdžios laikotarpiu

* LMAVB, f. 159-1, l. 8.

(1940- 1941) žydų sionistų veikla buvo už-

drausta. Kai kurios žydų parduotuvės nacionali zuoto s [53].
Kaip matome, Kaltinėnuose nužudytų žydų skaičius labai nedidelis,
kažin ar tai atitinka realybę.

Paminklas,

Kaltinėnų valsčiaus

žydams Tūbinių miške pastatytas pa-

minklas (pav. žr. žemaičių Naumiesčio ir Šilalės valsčiai).

Kvėdarnos valsčius
Kvėdarna (žyd. Chveidan)įsikūrusi prie nedidelio Geniotalio upelio (kairysis
Jūros intakas). lydų bendruomenė Kvėdarnoje žinoma nuo XVIIamžiaus
.
1662 m. miestelyje gyveno septyni žydai: trys vyrai ir keturios moterys,ne·

skaitant vaikų. Kaip liudija 1765 m . įrašai, 186 žydai mokėjo mokesčius, 0
pajamų daugiausia gaudavo iš prekybos ir amatų [53].

Dėl Pirmojo pasaulinio karo padarinių (1915 m.) daugelis žydų bėgo
iš kaimų i miestą. Tik keletas po Lietuvos nepriklausomybės paskelbim~
grįžo. Išrinkta žydų bendruomenės valdyba buvo aktyvus žydų gyveni·
mo iniciatorius. 1915 m. žydų bendruomenę sudarė maždaug 80 šeimŲ,

Žydų žudynės. Vokietijos ir SSRSkaro pradžioje , bombarduojant miestelį
(1941 m. birželio 22 d.) [54, 120], daugelis žydų paliko Kvėdarną ir apsistoj o
aplinkin iuose kaimuose . Vėliau grįžę rado namus apiplėštus.
1941 m. birželio 29 d. į Kvėdarną atvažiavo esesininkų išvežti žydų darbams į Vokietiją. Jie sutelkė savisaugos būrį (58 asmenis), kuriam vadovavo
Petras Kaziulis ir Vladas Mylimas.
Dar tą pačią dieną esesininkai, kartu su baltaraiščiais, surinko vi sus
vyresnius kaip 15 metų žydu s turgaus aikštėje. Či a buvo rabinui nukirpta
barzda ir jos plaukai išbarstyti ; minia, ką tik išėjusi iš bažnyčios, tai suti ko
plojimais . Aikštėje atrinkti vyrai buvo išvežti i Maci kų darbo styovyklą
(žr. Kai kurių Tauragės apskrities va lsč ių jaunų žydų vyrų likimas. Macikų darbo
stovykla).
Savisaugos būrys ne tik suiminėjo buvusius sovi etų aktyvi stu s, siuntė
į Tauragę, bet ir šaudė. Iš viso areštuota apie 70 asmenų. Kai kurie paleisti dar Kvėdarnoje, kiti tardyti Tauragėje, kai kurie sušaudyti. Iš Kvėdarnos
valsčiaus sušaudyti tik tie , kurie buvo įtarti skundę žmones raudonarmie čiams (1941 m. birželio 24 d. nukankinti 12 asmenų) [54, 120].
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Kvėdarna [54, 125] rašo, kad 14 žydų sušaudyti

Kvėdarnoje (įvardyti

kaip soviet iniai aktyvistai), visi kiti - Tūbinių mi škelyje. HLA [33, 198) rašo.
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Nužudytųjų skaičius. Kvėdarnoje gyveno 350 žydų, kurie visi buvo nužudyti , t ikriausiai 100 vyrų ir 250 moterų bei vaikų.

ma : Kvėdarnos žydų kapinėse (data neaiWJsušaudyta ir palaidota 14 senyvo

Kvėdarna [54, 121] rašo, kad iki 1941 spalio Kvėdarnos žydai išžudyti.

amžiaus žydų ir neįgaliųjų (vienažydė Taubė buvo nušauta Kvėdarnos mieste
lio

Klaidingą informaciją pateikė VLE[55], kad 1941-1942 m. vokiečių okupa-

gatvėje). Api e tai yra ir Rimanto Zizo straipsny je [169, 7 1). Tą patvirtina ir

cinės adm ini st rac ijois nur odymu nužudyta apie 600 Kvėdarnos gyventojų

KGBįgaliotinio Šilalės raj o nui ka p ito no Šil g ali o 1963 m. sausio 31 d. raš-

(dauguma žydai). nek žydų Kvėdarnoje negyveno . Net priskaičiavus visus

ta s, kad Kvėdarnos žydų ka pinėse sušaudyta 14 žydų. Visi jie buvoseniai

sovieti niu s aktyv istu s tiek nesusidarytų. Kaip rašyta anksčiau, Kvėdarnoje

ir invalidai [49 ].

gyveno api e 350 žydų.

Visi jauni Kvėdarnos žydai žuvo Macikų darbo stovykloje arba Vokietijos

Nacia ms sunaikinu s vietos žydų bendruomenę, Kvėdarna neteko apie

kon cent racijos st ovy klose, o moterys su vaikai s - Tūbinių miške.

400 gyventojų (liko 846 moterys ir tik 388 vyrai). Vo kiečių piktadarys tėms tirti

194 1 m. liepos pradžioje Kvėdarnos žydės ir vaikai buvo perkelti į ke•
li s namus, i vadinamąjį laikinąjį getą, kurį saugojo baltaraiščiai. Jie elgėsi
žiauriai : daugelis mote rų buvo išprievartautos ir tik tada nužudyt os.

ir nu stat yti Tauragės apskrityje komisijo s pirmininko P. Murausko pateik-

194 1 m., tuoj po Sukot (palapinių statymo - kučkų) šventės, moterys ir

rašoma, kad Kvėdarnos valsčiuje sušaudyti 262 žmonės ir 279 išvežti į Vo-

tam e dokumente „Suvestinės žinio s apie padarytas piktadarystes TSRS
piliečiams vokiečių fašistinių nusikaltėlių Tauragės apskrityje" [119; 1201

vaikai bu vo nu vest i į mišką netoli Tūbin ių kaimo ir sušaudyti dviejoseiš

kietiją. Į išvežt ųjų sąrašą įtraukti ir visi į Vokietiją pasitraukę lietuv iai. 262

anksto paruo štose duobėse: viena 300 metrų į šiau rę nuo kaimo, kita - 350
metrų į pietvakar ius. Čia paskutinę poilsio vietą rado ir žydai iš aplinkini4
Šilalės, Kaltinėnų ir kt. miestelių (žr. Šilalės valsčius).

sušaudyti ej i - gana tiks lu s sušaudytų Kvėdarnos žydų skaičius.

Toros ritinys išliko , nes buvo paslėpta s kunigo Alek sandro Mylimo na•
muose . Po karo grįžo tik nedaugeli s įvairiomis aplinkybėmis išlikusių vie·
to s žydų (53) .

statyta s pamink las (pav. žr. 2emaičių Naumiesčio ir Šilalės valsčiai).

Kunigas Kazimieras Puleikis. Diskusijų ir prieštaravimų kelia Kvėdarnos

1941 m. birželio 29 d. esesinin kai, kartu su baltarai ščiais surinko visus žy-

kunigo Kazimiero Puleikio (gimė Kvėdarnoje) asmenybė.

dus vyru s nuo 15 metų (80- 120 asmenų), iš jų 30-50 p erkėlė į darbo stovyk-

Kvėdarna [54, 188] rašo: Naciai areštavo kunigą K. Puleikį už tai, kadvie·

šai pasakė, kad už žudynes teks atsakyti prieš Dievą.

1942 m.

sušaudyta
s.

Viktorija Sakaitė straips nyje „ Lietuvos dvasininkai - žydų gelbėtojai" [109]
bei knygoje Tie, kurie gelbėjo 1941 - 1944. tydų gelbėjimas Lietuvoje[139]
taip pat rašo, kad kunigas Puleikis dėl pagalbos žydams žuvo Kauno
IX forte.
A. Streikus straip snyje „Bažnyčios inst itu cija nacių okupacij os laikotar·
piu Liet uvoje " (118] rašo: Dar trys kunigai buvo sušaudyti: bendradarb
io·

Paminklas. Nužudytiems

Kvėda rnos valsčiaus žydam s Tūbinių miške pa-

***
lą Macikuose prie Šilutės, o apie 50-70 sušaudė Šiaudviečių dauboje prie

2emaičų Naumiesčio.
194 1 m. Kvėdarnos žydų mot erys ir vaikai buvo nuvesti į mišką netoli
Tūbinių kaimo ir sušaudyti dviejose iš anksto paruošt ose duobėse: viena

už 300 metrų į šiaurę nuo kaimo, kita - 350 metrų i pietvakarius. Čią paskutinę poilsio vietą rado ir žydai iš aplinkinių miestelių bei kaimų.

Iš Kvėda rnos sušaudyti 262 žyda i. Į šį s ušaudytųjų skaičių įei na ir sovietiniai aktyvistai.

vimu su sovietų saugumu apkaltintas Kazimieras Pu/eikis, žydų sušaudymą
viešaipasmerkęs Ignas Ragauskis ir KostasDaukantas.
Abejotina gelbėtojų sąraše skelbiama informacija apie kunigą Puleiki,
esą dėl pagalbos žydams jis žuvęs IX forte . Labiau tikėtina, kad jis sušau
·

dytas dėl bendradarbiavimo

su NKVD. 1941 m. Puleikis padėjo sulaikyti

kunigus , bandžiusius nelegaliai pereiti Vokietijos sieną (prasidėjus karuiJie
atgavo laisvę - Alfonsas Sušinskas,P.Petraitis) (118].
1943 m. lapkričio-gruodžio mėn. Kauno IX fort e buvo deginami sušaU·

dytųjų palaikai. Vienoje iš duobių lavonų degintojai (daugiausia Kauno geto
kaliniai) aptiko žmogaus kunig o drabužiais palaikus. Galimas daiktas,kad
tai ir buvo kunigo Puleikio palaikai (Chaimo Bargmano nuomone).

Laukuvos

valsčius

Laukuva - senas istorinis :2emaitijos miestelis maždaug už 40 kilometrų į
šiaurę nuo Tauragės.

Tarpukariu Laukuvos žydai daugiausia vertėsi prekyba. Pagrindinis
kelias nuo Kauno į Klaipėdą ėjo per Laukuvą, tai buvo labai svarbu ekonomikai. 193 1 m. duom enimis , Laukuvoj e buvo septyn ios parduotuvės;
šešios iš jų priklausė žydams (86 %) [61]. 2ydams taip pat priklausė vilnų
šukavimo cechas, kepykla ir keturi malūnai. Miestelyje gyveno tik keletas
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žydų amati ninkų. Ap linkiniuo se kaimuo se ket u ri o s ar penkios žydų šei-

Remi anti s literatūra [6 11 ir liudytojų parodymais (Doros Kaganaitės·Tallat

mos užsidirbd avo pr agyve ni m u i iš žemės ūkio. Pa blog ėjus Laukuvos žydų
eko n o min ei padėčiai , d aug el is išvy ko į Pietų Afriką, Ameriką ir Palestiną
(Izraelį). 1939 m. Lau ku voje iš 20 t elefon o a bonentų šeši priklausė žydams.

Kelpšienės [47)), Lauku vo s žydės ir vaikai 1941 m. liepos 8 d. buvo suvaryti į

Lydų vaik ai p apr astai ga ud avo gerą išsilavin imą; daugeli s j ų tęsė studijas
Telšiuos e j ešivoj e (rabin ų mokykloje) ar hebrajų gimnazijoj e bei kitur. Lauku vo s bibli ot eka tu rėjo apie 500 knygų he brajų ir jidi š kalb o mis.
Kaip rašo JEW[61 l, 1941 m . Lauku voj e gyve no 300 žydų, ta či a u net puiki ai išleistoj e knygo j e Laukuva [62 , 924 1jie neminimi , lyg čia jų visai nebū

sinagogą, o 194 1 liep os 12 d. sunk vežimiais nuvežti į Gerulių stovyklą, tad

Lauku voje likę žyd ai vy rai turėjo būti sušaudyti Šiaudviečių dauboje prie
2emaičių Naumiesčio iki 194 1 m. lie pos s di enos.
S uėmu s ir išgab enu s vyrus (vienus i darbo stovyklą, kitussušaudyti), mies-

t elyj e liko mot erys ir vaik ai bei vienas senas vyras. Dėl jų likimo literatūroje

t ų bu vę.

yra painiava : Laukuvo s moterų ir vaikų žūties vieta nurodoma ir Tūbinių
mi škas, ir Te lšiai. Lite rat ūroje [11; 33, 140; 41; 127; 138] rašoma, kad Viešvė 
nų stovykloj e žydai buvo t elkiam i iš keli ų Te lši ų apskrities valsčių, tarp j ų

Žydų žudynės. Lauku vo s žydų žūtis yr a glaudžiai susiju si su visa Telšių

minimi ir žyd ai iš Lauku vos valsčia us. Josifo Levinsono Skausmo knygoje
[64, 29] rašoma , kad Laukuvo s žydai nužudyt i prie Gerulių kaimo bei miške

apskrit imi.
1941 m . birželio 24 d . vakare , praėjus dviem dienoms nuo karo pradžios,
vokiečių ka riuomenė įžengė į Laukuvą. Nedel siant buvo paskelbt a, kadvi•

si žydai , kuri e pabėgo į aplinkiniu s kaimus , grįžtų namo. Tačiau grįžę rado
namu s apiplėštus. Lyd a m s bu vo įsakyta ne šioti geltoną Dovydo žvaigždę.
Jie bu vo siunčiami darbams: laidoti žuvusių sovietų karių, kritusių arklių,
valyti vokiečių tran sporto priemonių, taip pat išviečių ir rinkti šiukšlių. Įsi·
veržę į rabino Kaplin skio namus vokiečiai jį sumu š ė, bandė nurauti barzdą,
tačiau rabino dukro s pasiūlė ji ems žirkle s ir vokiečiai pasitenkin o barzdą
nukirpę [61).

prie Viešvėnų kaimo . HLA [33, 198- 199] hol okausto vietos Šilalė l aprašyme
nurodyta , kad Laukuvo s žydai nužudyti Tūbi nių miške.
Liudytoja Kaganaitė -Tallat Kelpši e nė [47] tai p pat teigė, kad Laukuvos
žydė s ir vaikai , i š buvę g ete keturia s paras (t. y. 1941 m. liepos 12 d.), sunkvežimiais buvę nuve žti į Gerulių stovyklą; vėliau kai kuriosja unos merginos
pateku sios į Tel šių getą. Tai kai kam kėlė abejo nes. Antai Rimantas Zizas
[169, 7 1] rašo, kad Laukuvos žydai (vyrai?)iš sinagogosišvaryti į Telšių getą.

Laukuvoje , kaip ir kituose Tauragės apskrities miesteliuose , sekmadienį,

Iš tikrųjų ne vyrai, o mot erys su vaikai s, ir ne į Telšių getą, bet į Gerulius.
KGBįgaliotinio Šilalės rajonui leitenanto Veličkos 1965 m. vasario 3 d.
rašte [50) nurodyta , kad 1941 m. Laukuvoj e sukilėl ių bū rį sudarė 94 žmonė s . Būrio nariai suvarę vi sus Laukuvo s ir aplinkini ų vietovių žydus į Lau-

1941 m . bir želio 29 d ., vokiečiai, kartu su lietuvių pagalbine policija , surinko

kuvos sinagogą; JEW [61] - 1941 m. liep os 8 d . moterys ir vaikai skubiai

visus žydus vyru s nuo 15 metų į vieną vietą, iškratė ir sunkvežim iais išvežė
į Macikų stovyklą, buvusią maždaug už 20 kilometrų nuo Šilutės (tadaHeydekrug). 1943 m. liepą išlikę gyvi Macikų stovyklos kaliniai buvo perkelti i
Aušvi cą (Osvencimą), vėliau išsiųsti į Varšuvą, čia išliku sieji išsiųsti į Dachau.

suvaryti iš namų į sinagogą. Ten j ie buvę saugomi keturias die nas nežmoni škomis sąlygomis . KGB įgaliotinio rašte [50) taip pat nurodyta, kad iš si-

nk keturi Lauku vos žydai išgyv eno ir buvo išlaisvinti amerikiečių kariuo·
menės. Josifas Aronovičius tik po dviejų mėnesių, prižiūrimas prancūzų,
atsigavo ir išgyveno (žr. Š ilalės va lsčius).

Mūsų manymu , naciai tik jaunu s ir stiprius vyrus atrinko į Macikų dar·
bo stovyklą, o n etinkami darbui buvo nužudyti. Kiek buvo vyrų, galime
tik spėti: iš 300 žydų apie 100 buvo vyrai, iš kurių vokiečiai galėjo atrinkti
30- 40 į darbo stovyklą; kiti turėjo būti sušaudyti , tačiau apie jų likimą nie·
ko konkretaus nepavyko sužinot i. Galbūt juos sušaudė Šia udviečių dau·
boje prie Lemaičių Naumiesčio.

JEW[171] apie 1941 m . liepo s 19 d . rašo ma : Tq dienq seniir sergantys iš

ž . Naumiesčio ir kaimyninio Vainuto buvo priver sti išsikasti didelę duobę,
nusirengti, ir tada buvo nužudyti Lietuvos policininkų Saudvyčių dauboje.
Sunkvežimiais [netinkami darbui. - Aut. ) žydai iš Pajūrio, Švėkšnos, Veiviriėn~,
Rietavo [Rietavo žydai nužudyti ne 2emaičių Naumie styj e. - Aut.l, Kvėdarnos 11
Laukuvos buvo atgabenti į šiq vietq ir čia visi buvo sušaudyti ir palaidoti.

nagogo s Laukuvos žydai išsiųsti į Telšių rajo ną ir te n sušaudyti. JEW[61l
patik slina : 1941 m. liepos 12 d. sunkvežimiai s jie perkelti į Geruli ų stovyklą, maždaug už 10 kilometrų nuo Telš ių, kur buvo moterys su vaikais iš
aplinkinių miestų.
Kaga naitė-Tallat Kelpšienė [47] pasakojo : Sekmadienį, lygiai ui savaitės
nuo karo pradžios, atvyko dvi mašinos: viena pilna kareivių esesininkų su diržais „Gott mit uns• [Dievas su mumis. - Aut.), kita - tuščia, ir ėmė vaikščioti po
žydų namus. Kuržydų namai - rodė vietiniai baltaraiščiai. Iš pradžių moterys
buvo įsitikinusios, kad vyru s išvežė darbams į Vokietiją, nes sunkvežimiai

pasuko Klaipėdos link. nk vėliau, jau būdamos Geruliuose, suprato, kad j as
nuo vyrų atskyrė ir jų likimo ni ekas nežino. Ar dalis vyrų buvo sušaudyta,
ar juo s vi sus išvežė į Macikų darb o stovyklą, nėra aišku. Beje , žydus vežė
vi enas sunkvežimi s, o papra stai į sunkvežimį tilpdav o 30-40 asmenų. Taigi
api e 30- 40 vyrų buv o išvežta į Macikų stovyklą, o kur dingo kiti, iki šiol
neat sakyta .
Kaganaitė-Tallat Kelpšienė toli au pasakojo : Po kelių dienų mus visus iš-

varė į sinagogą, leido kai kq pasiimti. Sinagogojeišbuvome porą dienų ir po
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304

Ale~sandra
Cha,masBARGMANASH O L O K A U S T A S
1 VITKUS.

2EM A l Tl JO JE

to dviems sunkvežimi ais išvežė į Telšius. Sinagogą saugojo ti k baltaraiščiai,
nebuvo nei vieno vokiečio.

Beje, dviem sunkve žimiais galėjo išvežti tik api e 120 - 150 žydų, nes tik
t iek galėjo sutalpinti.
Kaganaitė-Tallat Kelpšienė patikslino ir tai , kas literatū roje supainiota:
visi buvo išvežti į Gerulius . Mus išvežė iš Laukuvos, - pasakoj o liud ytoja, dviem sunkvežimiais į Gerulius. Daug jau buvo žmonių Geruliuose . Ir pagrindina i buvo moterys , vaikai: berniukai ir mergaitės. Kaip vėliau sužinojome,
Rainiuose jau vyrai buvo sušaudyti [iš Telšių. - Aut.), o mūsų vyrus išvežė.
Iš liud yt ojo s Kaganaitės-Tallat Kelpš ienės taip pat sužinoj ome, kodėl
Laukuvos žydės su va ikais buvo vežamos į Gerulius, o ne į Tauragę (47;
62, 29 8). Už 5 kilometrų į pietus nuo Laukuvos prie Padievyčio ežero Tallat
Kelpšos turėjo dvarą, prie kurio buvo Padievyčio piliakalnis. Ant šio piliakalnio rinkdavosi Alfonso Jurskio (tarnavo elektrotechnikos batalione, tu rėjo
pulkininko leitenanto laipsni, dėstė Vytauto Didžiojo universitete) irTallat Kelpšų
giminės bei svečiai. Tuomet inis Laukuvos seniūnas Tadas Tallat Kelpša iš
Tauragės gavo laišką, kad prie Padievyčio kaimo bus sušaudytos visos žydės. Tada seniūnas nuėjo pas pašto viršininką (62, 339) ir paprašė, kad šis
ant laiško voko uždėtų antspaudą apie vėlesnę laiško gav imo datą. Paskui
nuvyko į Telšius ir paprašė, kad ten priimtų žydes iš Laukuvos . Taip ir atsitiko - Laukuvos žydės su vaikais buvo nugabentos į Gerulių getą prie Telšių,

nes tuo metu Tauragėje geto dar nebuvo .
Įdomus dar vien as Kaganaitės-Tallat Kelpšienės [47) papasakota s epizodas. Po karo ji buvu si apklausta sovietų saugumo. Jai padavę popi eriaus
lapą ir ten reikėję surašyti visus žinomus asmenis, pabėgusius į užsienį. Kai
ji papasakojusi , kodėl pateko į Telšius ir kaip Tadas Tallat Kelp ša padėjo žydams, saugumo leitenantai Nemikina s ir Kostenko atėmę popieriaus lapą
ir pasakę: Tokių parodymų mums nereikia. Mums reikia kaltinamųjų par ody·
mų. O kad jis jums padėjo - tokių parodymų mums ner eikia .

Kaganaitė-Tallat Kelpšienė šiek tiek papasakojo ir apie gyvenimą Geruliuose : Geruliuose labai skausm inga i mus priėmė. Pamatė, kad dar at ~ažiuoja žmonių, kurie ta ip pat kentės, taip pat bu s uždaryti [ .. . J Mu s pata l~,n~
didelėje daržinėje iš karto, o pasku i m es pradėjome eiti pa s ūkininkus d,rbtt
ir parsinešdavome šiek tiek maisto . Vieni sargybiniai leisdavo pra eiti su tuo
maistu, o kiti - ne.

Pasak Kaganaitės-Tallat Kelpšienės, taip tęsęsi apie porą savaičių, pasd 'd " J·ame barakui buvusios perkelto s į kitą baraką. Čia buvę geriau, nes I zia
erke naktimi s ateidavę vokiečių ir baltaraiščių, kurie išsivesdavę jaunas m
gaites„šokiams''. Vėliau literatūroje tai pavadinta „mirtie s šokia is".v,enarn:
·• k.1ų spektaklių" te ko pabuvoti ir mūsų liu
· d ytoJa_i
· ·. Susikibusio
Is to k',ų „so
. •.
kai
rankomis jos turėJ·usios šokti rateI1
· vokiečiai raginę šokti vis greiciau, .
.
,
..
b - tų vIkun nors suk lupdav usi, tą nušaudavę. šaukti niekas negaleJO, nes u
sas i šša udę.
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Liudytoja toliau pasakojo apie Gerulių stovykloje vykusią šaudymoakciją: Artėjo rugsėjo 1-oji. Mes jautėme, kad kažkas bus. Vieną vakarą praėjo
vyrai su kastuvais ant pečių, temstant, pro mūsų taip vadinamąjį „mažąjį baraką "[ .. .J Ryte, tik prašvitus , mus visus suvarė į aikštę. Aikštėje liepė atsiskirti

nuo 15iki 30 metų moterims į vieną aikštės pusę, o į kitą- sustotij aunesnioms
kaip 15ir vyresnesnioms kaip 30 metų moterims.

Liudytoja (47) prisim i nė, kaip viena jos tėvo pusseserė su maža10 mė
nesių mergaite priėjusi prie baltaraiščių viršininko Mikuckio, priglaudu-

si vaiko burnytę prie jo blizgančių rudų aulinių batų ir pasakiusi:Ponuli,
kaip vaikelis nori gyventi. Nori kartu su manimi išeiti. Leiskmums
išeit i kartu. Mikucki s atitraukęs koją ir spyręs mergaitę, tada, paėmęs už
rankutės, sviedęs į šoną. Mama klykdama puolusi prie vaikelio, bet jis jau

pažiūrėk

buvęs miręs.

Kaganaitė-Tallat Kelpšie nė prisimin ė ir dar vieną žiaurų akcijosepizodą.

Į aikštę buvusi atvaryta suplėšytais drabužiais mergaitė Brankė Onja (ji su

liudytoja mokėsi toje pačioje mokykloje) ir čia pat prie visų nušauta.
Atrinktos moterys buvo kolona varomos į Telšius. Paėjusios kelis kilometrus išgird o šūvius ir supr ato, kad visas likusias Geruliuose sušaudė.
Taigi 1941 m. rugpjūčio 30 d. (47 ] vyresnės moterys ir vaikai buvo nužud~ti Gerulių stovykloje. Remianti s liudyt ojo Jakovo Gurvičiaus par~dyma,_s
[25], Simono Dovidavičiaus [16) ir Arūno Bubnio [11, 141] straipsniais, reikia sutikti , kad masi nės žydų žudynės Gerulių stovykloje įvyko 1941 m.
rugpjūčio 29-30 die nomis. Remiantis sovietin iais šalti niais [6l l.' 1580.~Y.d
b d
e kapuose (ir Telšių valscius.
rų, moterų ir vai kų buvo palai ota en ruos
·
Rainiai).
• li !šių getą Jis buvo aptver·
Likusios mot erys ir merginos nuga b ent os Į e
·
.
.
. 1 !ydės apgyvendintos gete
tas lentų tvora vi ršuje apvesta spygliuota v,e a.
. . b
,
.
.
t i - J·uos saugoJOtik a1esančiuose nameliu ose. Gete buvo vieneri var a
k .
. . .• . . b t k da tačiau vakare tos, urios
taraiščiai. Iš geto mo terys galeJO ise,ti e a '
•
'kščioti
.
.
.• .
.
• dėms buvo uzdrausta va,
dirbo mi este, turedavo gr1ztI. Po mie stą zy
D do žvaigždes.
.
. .
•. .
..
risisegti geltonas ovy
šahgatv1a1s, ant drabuz1ų JOSt ureJO P
. .
J·uos galėdavo
kdavo ūki n i nka i , ir pas
Iš geto moteris paimti dar bams at vy
.. d
•r net įduodavo
1
išbūti net kelias dienas. Paprastai ūkininkai pamait,n avo
maisto par sine šti į getą.
d.
šaude·Rainiuose.Buvo
. .
· · · ė·Tq ,eną
Kaganaitė-Tallat Kelpš1~ne [4~] pn s,m,n ·
džio d. per geto likvida24
did e/i speigai, virš 30 laipsnių šalčio. 1941 m. gru~ . . VLE1631rašoma, kad
R • · ų gyvenv1eteJe.
.
vimą visos jos b uvo sušaudyto s aini
• d . Septyniosmoterys ir
• dyt ·1Laukuvos zy ai.
1941 m. rugpjūtį prie Telšių nuzu
. •.
.
. t' retuvių valst1ecių.
.
s
vienas vaikas išgyveno pas1ep 1 1
.
. Gerulių stovyklą, vieno
.
.
• d.
aika,s pateko l
.b
'k
Taigi iš Laukuvos visos zy es su v
G džio mėnesi eve,
.
' l ! ši ų getą. ruo
buvo čia sušaudytos , kitos išvarytos ! e
visos sušaudytos Rainių m iškelyje.
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Nužudytųjų skaičius. JEW rašo, kad 1941 m. Laukuvoje gyveno 300 žydų, mūsų nuomone , šis skaičius padidintas , nes Laukuvos žydus naciai
vežė vienu sunkvežimiu, o moteris su vaikais į Gerulius - dviem, taigi
galėjo būti tik apie 180 žydų. Kai kurie Laukuvos žydai pasitraukė su Raudonąja

armija.

Vokiečių piktadarystėms tirti ir nustatyti Tauragės apskrityje komi sijos

pirmininko P. Murausko ataskaitos„Suvestinės žinios apie padarytas piktadarystes TSRSpiliečiams vokiečių fašistinių nusikaltėlių Tauragės apskrity je" išraše [119] rašoma, kad Laukuvos valsčiuje sušaudyti 206 žmonės. Tai
tiksliau atspindi sušaudytųjų Laukuvos žydų skaičių, nes vieni vy rai buvo
išvežti į darbo stovyklą, kiti - sušaud yti (?), o moterys ir vaikai išgabenti į
Gerulių stovyklą (pav. žr.Telšių valsčius).

1941 m. birže lio 29 d. vokiečiai, kartu su lietuvių pagalbine policija, surinko
visus vyrus nuo 1s metų ir išvežė vienu sunkveži miu į Macikų stovyklą.
1941 m. liepos 8 d. moterys ir vaikai buvo skubiai suvaryti į sinagogą.
Paskui dviem sunkvežimiais išvežti į Gerulių stovyklą, maždaug už 10 kilometrų nuo Telšių, kur buvo suvarytos ir moterys su vaikais iš aplinkinių
vietovių. 1941m. rugpjūčio 30 d. vyresnės moterys ir vaikai nužudyti.
Jaunos moterys ir merginos nugab entos į Telšių getą. 1941 m . gr uodžio
24 d. per geto likvidavimą beveik visos sušaudytos Rainių gyvenvietėje.
Iš Laukuvos valsčiaus sušaudyti 206 žydai (vyrai, moterys ir vaikai) ir dar
apie 30-40 vyrų išvaryti į darbo stovyklą. Taigi iš viso Laukuvos valsčiuje

žuvo apie 250

žydų.

TA UII A GfS

AP SKR I T I S

Skaudv,l~s

va l H,us

tremti į Rusiją per Pirmąjį pasaulinį karą. Taip atsitiko, matyt, todėl, kad,
kaip rašo JEW [112] , Skaudvilės žydai gyveno netoli Vokietijossienos(Rytu
Prūsija), be to, 1915 m . Skaudvilės žydų bendruomenė paprašė Vokietija~
žydų organizacijos pagalbos pabėgėliams iš Tauragės, kurie čia rado prieg lobstį, ma isto ir drabužių. Tačiau kai kurie iš jų, įskai tant ir pasiturinčiu s
žydu s, išsikėlė kitur.
Po Pirmojo pasauli ni o karo daugelis žyd ų grįžo į Lietuvą. Jie ir toliau
gyveno iš smulkiosios prekybos bei prekių sandėliavimo, taip pat iš prekybos grūda is, ga lvijais ir paukščiais. Dešimt žydų šeimų vertėsi žemės ū kiu,
dvideš imt buvo amatininkai. Kai kur ie dirbo mažame saldainių fabrikėlyje.
Intensyviausia komercinė veik la vyko prekybos dieną (antradieniais).Turgų,
prekybą iš miesto centro perkėlus į pakraštį, daugelio žydų padėtis pablogėjo: kelios šeimos ir jaunimas emigravo į užsienį [112].
1931 m. Skaudvilėje buvo 43 į monės, iš jų 40 (93%) priklausė žydams
[112]; iš buvusių m ieste 1O fabrikų aštuoni priklausė žydams: dvi kepyklos,
elektrinės, sald ain ių ir šokolado fabrikas, antkapių dirbtuvės, plytų gamykla, vilnų karšykla ir lentpjūvės. 1937 m. miestelyj e dirbo 28 žydų amatininkai [112]: penki mėsininkai, ketur i kepur ininkai. du batsiuviai, trys kepėjai,
du krosnininkai, du skardin inkai, du aulininkai , stiklius, audėjas, kirpėjas,
kalvis, dizaineris, katilų prižiūrėtojas ir siuvėjas. Nuo 1925 m. Skaudvilėje
dirbo ir gydytojas (lcchakasZaksas). Mieste veikė popu liarus žydų bankas
Folksbank. Jis buvo svarbus ekonominei veiklai (56, 168]. 1927 m. bankas
turėjo 152 nariu s. Daugelis miesto žydų gaudavo finansinę paramą iš giminaičių

užsienyje.

Skaudvilės žydų

religin is gyvenimas telkėsi sinagogoje (~:it_midr~š~l,
kur miesto žydai meldėsi daugiausia vasarą [56, 168; 112]; turejo ,r maz~ą
.
.
.
..
. S 1· s Zakso Ganaaktyvios
sinagogą, Įkurtą rabin ų Ehjahu Bero Kaco ir au 1au
·
..
. .. A troj·o pasaulinio karo
buvo žydų kultūrinės ir socialinės organizac1JOS
. n
.•.
pradžioje kaip pabėgėliai į Skaudvilę atvyko daug studentų iš Baranovi_c ,ų
. .
b'nas Abraomas Samu,as
(tada Lenkija, dab. Baltarusija). Su jais buvo ir JŲ ra 1 _ . .

1

Skaudvilės valsčius
Skaudvilės miestelisįsikūręs prie srauniosAnčios upės, jos dešiniajame kran·
te, prie senojo,akmenimisgrįsto, Rygos-Siaulių-Tauragės kelio, 25 km į šia~rės rytus nuo Tauragės, - ta ip aprašo Skaudvilę Bronius Kviklys knygoje
Mūsų Lietuva (56,

165].
.
Nepriklausomos Lietuvos laikota rpiu (19 18- 1940), nors Skaudvilė ir
nukentėjo nuo 1922, 1931 ir 1937 m. gaisrų, miestas kiekvieną kartą ~tsistatė ir plėtėsi. Nors žydai Skaudvilėje apsigyveno t ik XVIII a. vid ~ryje;

tačiau labai greitai užėmė vyraujančią padėtį. Didžiosios

Lietuv~s zyd: .
Skaudvilę vadino Skudvil, o 2emaitijos - Skudvil. lydams priklause smu_
lės abiejose pagrindinio kelio pusėse, taip pat mieste buvusios įmone_s.
• d
· ·1rklių kurie
Dauge l.1szy
ų gyveno iš smulkiosios prekybos, bet buvo ir P
' •.
0
prekiavo galvijais ir paukščiais. Keletas šeimų pragyveno iš žemės uk'.
. ..
.
• d . nebuvo ,
Pnesinga,
nei daugelio kitų Liet uvos miestų, Skaudvilės zy a,

š:

Hiršovičius. Skaudvilės žydai juos šiltai priėmė ir jais rupinos,.

. .
. .. mai ir 1362 gyvent0Ja1,
buvo 182 gyvenam ,eJ1 na
.• 2000
12] rašo kad 1940 m. is
1940 m. - apie 1500 gyventojų [112]. JEW [1
'
. . mda·
•
. 5 "'-) Eugenija Krenc1ene, re
Skaudvilės gyventojų 1000 buv o zydai ( o.,.,·
.
.
pražydai sudare apie 80
masi Dainotu Habdangu, teigi a, kad 1939 m.
. beveik 2000
.
'š
o 1
·estelio gyventoJŲ
centų Skaudvilės gyventojų, t. Y- 1 280 ~
. . Habdangas paėmė iš
1923 m. miestelyje

buvo žydai [51, 79]. 1937 m. žydų

gyventoJŲ skaičių

CVA[15, 26].
. ·t per Skaudvilę kažkaip
A
k
d .. ·e frontas nusm o
ntrojo pasaulinio aro pra z10J
. . 'k /iai pataikė į bataliono

st
nepastebimai. [ ... ] tiesiog atsi_tiktinum~s- faši ~~~r:ovoviešbutį, vaistinę ir
štabo būstinę Tauragės gatvėje, sudeginobuvus~. k Habdangas [29] ap·
· kraštotynnin as
·
d ar k eletq šalia esančių namų, - taip
.
usios medžiagos ir
„

ra surinkęs ga

rašė karo pradžią Skaudvilėje. Be to , JISY
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apie žydų naikinimą Skaudvilės apylinkėse hitlerinės okupacijos metais.
Pasinaudosimejo 1991 m. laikraštyje Tauragiškių balsas(291 paskelbtamedžiaga bei rankraščiu Nauji duomenysapie žydų naikinimą Skaudvilės apylinkėse hitlerinės okupacijosmetais[28].
1941 m. birželio 22 d. vokiečiai įžengė i Skaudvilę. Birželio24d. į Skaudvilę pradėjo grįžti ir pabėgėliai. Pirmąją karo dieną į artimiausius kaimus
buvopasitraukę beveikvisiskaudviliškiai[...] negrįžo tik Abramsonai.Jiegal
vieninteliaiiš visų žydų blaiviaiįvertino padėtį ir pabėgo iš miesteliosunkveži
miu draugesu tarybinių karių šeimomis,- rašė Habdangas straipsnyje„Viskasprasidėjo šitaip... " [29]. Tačiau vėliau jis prisiminė, kad ir batų pardavė
jas SeikasPropasspėjo pasitraukti iš Skaudvilės [26, 4].
Krencienė knygoje Mūsų būties vieta Skaudvilė taip aprašo pirmąsias
karo dienas:Skaudvilė hitlerininkų buvo užimta 1941 m. birželio 23dieną [iš
tikrųjų 1941 m. birželio 22 d. - Aut.]. Miestelyjeapsigyvenovokiečių kariškiai.
MiestokomendantasvokietisRichterisiš lietuvių sudarė pagalbinę policiją,
kuri turėjo savoštabą ir vadą pavardeLiepa.tmonės juos vadino baltaraiš-
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Ir išlingavo nelaimingųjų minia. Kolonaslinkor
.
,aurages
gatve n • k .
~~~~
- ~~
Žinoma, keturis kilometrus tikrai niekas1·4 neve· · n
.
ze. rasmerktŲJų kol
stovyklą pasiekė tik po gerosvalandos_ taip Habdan [ b . ona

• .
•
'
gas 30] a,gė žydų
zyg,o aprasymą. Stovykla buvo įrengta caro laikų paštostot •
.
'd
k'
t „ k l
. . .
.
YJe,
kur apie
uz arą ,emą s oveJo e etas munn,ų be, medinių pastat At
•
·d ·
d' .. d .. .. •
ų. varytuszyd us uz are me 1ne1e awneJe.ls lauko ir vidauspuse
·s buvo pastatyta
sargyba.

Skaudvilės žydų vyrų žudynės. Skaudvilės žydų žudynės išsamiaiaprašytosJEW[l12]. Iš pradžių buvo nužudyti keli žydai (tikriausiaisovietiniaiakty·
vistai).Poto keletą savaičių buvo, galima sakyti, ramu. 1941 m. liepos 2l d.
18 val. (29; 115] visiemsmiestogyventojams buvo įsakyta susirinkti vadina·
majame Arklių kieme (arklių turgavietėje), Krencienės teigimu [51, 81], Kundročių gatvėje. Čia baltaraiščiai, vadovaujami Liepos, iškart atskyrė žydus
nuo lietuvių. Lietuviamspaliepė eiti į dešinę aikštės pusę, žydams - i kairę.
Nežydaibuvo išsiųsti namo,o žydai surikiuoti kariška tvarka ir laikomi kie·
me (gal apie300 žydų, lietuvių buvo daug mažiau,gal net šimto nebuvo) f291·
KomendantasRichterisperskaitė potvarkį, kad žydai paimami darbams
ir nuo šiol turėsią gyventi specialioje stovykloje Pužų kaime [51, 8l] . T~da
baltaraiščiai žydussusodinoį vežimus,irjie buvo nuvežti 4 km už mieStO r'.~ų,
į ~užų mišką, - rašoJEW[112], Habdangasteigė, kad privalėjo_ ei_ti _pesCI;;
3
mis. Žydusapspitogaususbaltaraiščių būys. Grubiai šaukdami,nkiav~
žmonių minią po penkis(...JAbelį išimtieskeliu buvo leistaneštineštuvais.
[...]ir šis[Liepa.- Aut.] surikobaisingulyg perkūnas balsu:
,
,.
. t rau puzŲ
- Klausytmano komandos.Kolona,žygiuote mars Į plentą " 0 1

Kitą dieną (26 Tamuzo, 5701, t y. 1941 m. liepos26 d.) [112]jie visi buvo
nužudyti už kilometro į dešinę nuo dabartinioKryžkalnio-Tauragės kelio.
žuvo ir paskutinis Skaudvilės rabinasAbraomaslcchakasPerelmanas.
Tris
dienas baltaraiščiai medžiojo tuos,kurie pabėgo arbaslapstėsi, sugautieji
buvo nužudyti.
Habdangas (30] straipsnyje„Vyrų stovykloje" detaliaiaprašė žydų vyrų
žudynes:Pužų stovykloje žydai išbuvę ne vieną parą, kaiprašoJEW[l 12), 0
tris paras be maisto ir vandens.
Trečią parą, t. y. 1941 m. liepos24 d. 10 val.ryto, gavę išTilžės telefonogramą [30], kad 12 valandą atvyksspecialikomanda
, į Pužų stovyklos kiemą susirinko apie 30 baltaraiščių. Atrinkti 10 žydų vyrų buvonuvaryt
i į už
600 metrų nuo stovyklos žaliuojantį eglynėli kastidviejų metrų gyliogriovio. Kai duobė buvo iškasta,kasėjus sušaudė atvykusispecialioji
komanda
ir kai kurie vietiniai baltaraiščiai, vadovaujamiLiepos.Paskuiiš stovyklos
buvo vedami po 10 žydų. Habdangasrašo, kad vedė po 20 žmonių 128],
prie duobės jie buvo nurengiamiir nuogišaudomi.Taipvisą pavakarę buvo
šaudomižydai, - rašo Habdangas[28].
Remdamasisliudytojų pasakojimais, Habdangas
pateikė keletą šių šiurpių žudynių detalių: pirmąjį sušaudė Skaudvilės žydų mokyklos
vedėją Ošr'.·
ną. Pasakojama,kad Ošrinaspaklausęs budelių, kodėl šaudožmones
, ard_el
to, kadjie komunistai,ar kadjie žydai[...J Budeliaiatsakė, jo~ šaud~
.tode".
kadjie žydai, o už tai, kad Ošrinasišdrįso paklausti,
jį sušaude
p,rmqJI
: Zose
Gedvi/ienė papasakoio kad žydų dvasininkas(rabinas)
[Rub
inšteinas.
- Aut.)
' '
/' · .. 'lkte
atsisakė eiti į sušaudymovietą (apie 600-700m) [.•.JTuometbu~e'.~1l/ vid .
• d ·1„ t ·sakee1t1
- ar e1
vilko ir daužė šautuvų buožėmis, kol užmuše.Ko e JISa s,
senatvės ar iš baimės ar protestuodamas
- pasakotoja
nežino[281· .
.
'
'
.... •
b' · · užkasė duobę ir pas,Kai vyrai buvo sušaudyti,baltara1sc1a1sargy ,ma, .
.
'k
(l 'k odžiusi1edusirkt.).
dalijo jų drabužius bei asmeniniusd a, tus ai r
'
• dyti
. . • dų vyrų buvonuzu
d
Taigi 1941 m. liepos 24 d. 200-300 Skau v,1eszy
.
.
.
• d
menuo(1941 m. rug
Pužų miške. MŽL [83, 40 7] nurodytas tik susau ymo
kras
·tyJ·erašo
•
H bdangasran
'
pjūtis), JEW [112] - 1941 m. liepos 22 diena. a
„
mo_birželio
.
'd b tikslidatanezmo
kad vyrai buvo sušaudytiper vieną dieną'' a ar . .
[ patikslino
,
.
.. k'
savo straipsniuose301
.
pabaigaar liepospradžia),tac,au ,tuose
„
kaibuvoatvesti
kad vyrai nužudyti 1941 m. liepos24 d., t. Y·po tnJŲ parų,

kryptimi.

i stovyklą.

čiais [51, 81].

Skaudvilės žydų žudynių

vietos Josifo Levinsono Skausmoknygoje[64,

32] nurodytos dvi: Pužų miškas, už 4 kilometrų nuo Skaudvilės, ir Gryblau-

kio miškas,už 22 kilometrų i šiaurės rytus nuo Tauragės. (Šivietavadinama
ir Batakių mišku.lMŽL[83,407] rašoma,kad Skaudvilės valsčiaus žydai žudyti
net keturiosevietose:Pužų miške; Gryblaukio miške; Batakių miške ir Petkalnio kaime. StefanijaMažutienė prisiminė: Pužuosešaudė vyrus, žyde/kas
šaudė Gryblauk
io miške[111].
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HlA pateikia ištrauką iš knygos KZ-Verbrechen vor deutschen Gerichten
[58): 1941m. birželiopabaigoje buvo nužudyti žydai (skaičius nežinomas
) prie
Skaudvilės. tudynėse dalyvavo vokiečių gestapo ir SD kariai. Nėra tiksliai aišku, iš kurjie buvo, tačiau tikėtina, kad tai buvo Tilžės gestapo būrys (Skaudv
ile
buvoapie 10km nutolusinuo25km ruožo, kuriameTifžės gestapasir veikė/. 1941m.
rugpjūčio mėn. toje pat vietojenužudyta dar 300vyrų [33,202].
Šioje knygoje tik vienas teiginys teisingas, kad tai buvo Tilžės gestapo
būrys, nes visi jauni vyrai žydai nužudyti 1941 m. liepą, o 1941m. rugpjūti
visuose miesteliuosejaunų vyrų jau nebuvo.
Moterų

ir vaikų

žudynės.

Sušaudžius vyrus motery s ir vaikai dar apie

savaitę, gal kiek ilgiau, gyveno namuose. Lietuviai ragino slėptis, palikti

namus, tačiau žydės iš namų n ėjo.
Tolesnį žydų likimą tiksliname remdamiesi JEWir Habdango pateiktos
informacijossugretinimu. PasakJEW1112
1,kiek vėliau pagyvenę vyrai, moterys ir vaikai buvo vežimais nuvežti i Batakių miestelio geležinkelio stoti,
kur stovėjo penki dideli ne visiškai įrengti sandėliai. Čia buvo įsteigtas getas. Jaunosir sveikos moterys buvo išsiųstos dirbti pas ūkininkus žemės
ūkio darbų už maistą.
Habdangas[30]: Maždaugpo savaitės nuo vyrų sušaudymo okupantų potvarkiu į Skaudvilę nuo ankstyvo ryto ėmė dardėti vežimai. Vienas, du, trys,
dešimt, penkiasdešimt, šimtas. [... ] Viso trys šimtai penkiasdešimt penki vežimai. Čia jau autoriaus literatūrinė fantazija: esą Skaudvi lėje gyvenusios
355žydų šeimos.Pirmiausia, tiek vežimų tikrai nebuvo galima surinkti, antra, vyraijau buvo sušaudyti.Autorius nori įtikinti, kad Skaudvi l ėje gyveno
apie 2000žydų, o Vikipedija[113]rašo,kad 1938m. Skaudvilėje iš viso buvo
2800gyventojų. Krencienė knygoje Mūsų būties vieta Skaudvilė (51, 79)rašo,
kad 1939m. žydai sudarė apie 80 procentų gyventojų, t. y. iš 2800miestelio
gyventojų beveik 2000buvo žydai (ši skaičių pateikiaHabdangas(15, 26]);JEW
[112): 1940m. iš 2000Skaudvilės gyventojų 1000buvo žydai (50%).Taigi,
kaip matysime vėliau, Skaudvilėje gyveno šiek tiek daugiau nei 1000žydų.
Patysgeriausiir didžiausi dvikinkiai vežimai atriedėjo prie žydų gydytojų
Kaco, Dulnickio, Šmito namų. Trysšimtai penkiasdešimtpenki vežimaipajudėjo iš Skaudvilės - Batakių stotieskryptimi, - toliau aprašo Habdangas[271
žydų moterų ir vaikų kelio nę i Batakius.
Krencienė knygoje Mūsų būties vieta Skaudvilė [51]vaizdžiai aprašopaskutini žydžių atsisveikinimą su Skaudvile: Kai vežimų virtinė su 1700žmonių
[skaičius Habdango
. - Aut.] ir jų turtu pajudėjo iš Skaudvilės Batakių link, žydės
ir jų vaikaiskarelėmis mojavo pasilikusiemslietuviams. Visisuprato, kad šis
atsisveikinimas
- paskutinis (51, 79].
Habdangas aprašo ir trumpalaikį žydų getą: Nelaimingieji buvo apgyvendinti netoli Batakių geležinkeliostoties. 1940- 1941m. čia buvo tiesiama~
siaurasisgeležinkelisŠilalės link. Buvo supilta daugiau kaip kilometraspy/l-
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Skaudvilės

val1(1u1

mo, sudėti pabėgiai ir bėgiai. Maždaug už 600m nuo plačiojo geležinkelio
,
prie siauruko, stovėjo 5 dideli, dar nevisiškai įrengti sandėliai: buvo tik pamatai, sienos, stogas, grindy s - trūko langų, durų, lubų. Sa/iastovėjo nedidelis,
j au įrengtas namas. Visišie pastata i buvo skirti įvairioms prekėms perkrautiiš
plačiojo geležinkelio į siaurąjį l 15,29]. Moterys su vaikais buvo atgabentos
ir apgyven dinto s „ Mirt ies stovykloje" - Batakių geležinkeliostotyje,kurgana
sausojepamiškėje stovėjo šešididžiuliai nepilnai užbaigtibarakai.Kiekviename jų buvo maždaug po 182asmenis,iš viso per 1000:šešiasdešimt šeimų, tai ne juokai . Kiekvienoje šeimoje po 2-3- 4 žmones.Taigi iš visobarakeapie
180.Ojei tiksliai tai 182(15].
Habdangas (271smulkiai aprašė, kaip žydai Batakių . mirties stovykloje" kovojo dėl išgyvenimo : dėl duonos gabalėlio, dėl vandens, dėl ugnies.
Vienos žydės puolė į depresiją, kitos stengėsi išgyventi, trečios kovojodėl
savęs ir kitų . Viską reikėjo derinti su komendantu Zybertu.
Alekso Dabulskio knygoje Dainoras Habdangas: kūryba ir draugų prisiminimai yra jo paties pateikta s nužudytų žydų skaičius - 1300,paimtasiš
MtL 115; 83, 407]. Gaila, kad laikraštis Tauragiškių balsas, nors ir ra šęs, kad
bus tęsinys, sustabdė šios žydų tragedijos aprašymo publikaciją. Tęsinio
neradome ir minėtoje knygoje Dainotas Habdangas: kūryba ir draugų prisiminimai [15, 104]. Tikriausiai medžiaga yra dingusi.
Krencienė [51] aprašo, kaip vyko žudynės Batakiuose:Komendantas
Richteris ruošėsi egzekucijai. Gryblaukio miškebuvo iškastos3 didžiulės duobės. Rugsėjo 8 d. [JEWduomenimis, rugsėjo 15 d.;112] iš Tauragės buvoatsiųsti
sunkvežimiai nelaimėliams nuvežtiį paruoštą sunaikinimo vietą. tydėms buvo paaiškinta, kad norima jas nuvežtiį naują stovyklą Adakave[53, 82].
Habdangas, remdamasis liudytojų pasakojimais,taip pat pateikė keletą
detalių iš šių šiurpių moterų ir vaikų žudynių : Skaudvilietė ReginaKirkilienė
(gim. 1923m.) pasakojo apie savo draugę, pionierių vadovę, Gitą Goldšteinaitę, bandžiusią pabėgti nuo duobės krašto. Betjai nepavyko- nušovė. Anot
skaudviliečio Jono Gerulio, du žydus Batakių baltaraiščiaijau po masiniosušaudymo varėsi į Skaudvilės areštinę (kiti teigia, kadtenbuvusivienajaunažydė).
Matyt, tie žydai buvo pasprukę nuo masinių žudynių. Budeliai,varydamijuos
vieškeliuiš Batakių į Pužus,liepė bėgti, o bebėgančius nušovė (28).
Skaudvilės žydų

sušaudymo viet a. 1941 rugsėjo 15 d. [112) (23 Elulo
,
5701), visi žydai (seniai, moterys ir vaikai; apie 800 žmonių) buvo sušaudyti
Gryblaukio miške, kuris yra už 22 kilometrų i šiaurės rytus nuo Tauragės.
Devynio s moterys, pabėgusios per žudynes, pasislėpė pas ūkininkus ir
liko gyvos. Liko gyvas ir šešiolikametis berniukas NachumasLevis, pabė
gęs Iš Batakių stovyk los, o vėliau (antrą kartą) ir iš Skaudvilės policijosnuovados (Nachumo Leviopasakojimas ChaimuiBargmanul
).
Rimantas Zizas [171, 71] straipsnyje.Šilalės krašto žydų tragedija' (1671
rašo, jog 1941rugpjūčio 5 dieną Skaudvilės valsčiaus viršaitis Tauragės op-

zrd
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XXa. dešimtojo dešimtmečio pradžioje
Pužų miške, masinių žudynių vietoje,buvo

či uojami.

pastatytas paminklas su užrašuhebrajų ir
lietuvių kalbomis: 1941 metaishitleriniai
žmogžudžiainužudė 300žydų-vyrų. Ištikrų
jų nužudyti 252žydai.

Nužudytųjų skaičius. JEW(112]rašo, kad 1940

m. iš 2000Skaudvilės gyventojų 1000buvožydai(50%)
. Taigidaugiaužūti Skaudvilėje negalėjo. Sutikus,kad išSkaudvilės i Batakiusišvežta apie 800moterų, vaikų ir sen ių, tai
Pužų miškebuvo nužudyti200jaunų žydų vyrų.
1945m. kovo 26 d. LKP(b) Tauragės apskrities komiteto pirmininkas
P.Murauskas,siųsdamas Tauragės apskrities partinės organizacijos darbo
ataskaitą [71] CK sekretoriui Sniečkui, jau rašė: Skaudvilės valsč., Pužų km.
miškeišžudytaapie252žmones. Tai, atrodo, realus Pužų miške sušaudytų
žydų vyrų skaičius. Tik vėliau jis buvo padidintas iki (apie)300asmenų. Vadinasi, Skaudvilės vyrų ir moterų išvežtai Batakiusne 800,o apie 750 .
Habdangopateiktasnužudytų Skaudvilės žydų skaič ius [30] nėra tikslus.Skaudvilės žydesir vaikusišvežusiBatakius,Skaudvilė liko tuščia lygpo
maro.Jukiš 2800gyventojų 2000 buvožydų. Iš pradžių išėjo trys šimtai žydų
vyrų, o dabar 1700moterų, paauglių ir vaikų.
AleksasJokūbauskas liudijo: Po 1941metų liko gal kokiosšešiosar aštuoniosžydų šeimos.Visi kiti buvosušaudyti(111].
Habdangasatkreipė demėsi iri tai, kad Batakiuosebuvo žydų ne tik iš
Skaudvilės, bet ir iš Batakių (100- 200asmenų) bei Eržvilko (keletasšimtų).
Batakiuosebuvę šešibarakaiprigrūsti maždaugpo 200asmenų (182asmenys), taigi daugiaunei 1oooasmenų negalėję juose tilpti [26,3].
AlgimantasMiškinis VLE(114]rašo: 194107- 08 nacių Vokietijosokupacinės valdžiosįsakymu Pužų ir Gryblaukiomiškuosenužudyti Skaudvilės žydai
ir sovietiniaikolaborantai(daugiaukaip1300žmonių).
Jau anksčiau skyriuje.Batakių valsčius" rašėme, kad 1941 m. rugsėjo
15d. apie 1150žydžių ir vaikų iš Eržvilko, Skaudvilės ir Upynos sušaudyti
antrojoje vietoje, o iš viso Batakių arba Gryblaukio miške nužudyti 1225
asmenys.

Paminklas. Važiuojant keliu Kryžkalnis-Tauragė, pravažiavus Pužų gy·

venvietę, už jos reikėtų sukti dešinėn i žvyrkeli ir už 500 metrų vėl suktii
dešinę. Privažiavusmiškelį toliau eiti pėsčiomis apie 500metrų. Kitoje miš·

ko pusėje (pamiškėje) yra sušaudymo vieta ir paminklas.
Habdangasrašo,kad pokario metaisSkaudvilės žydų žudynių vieta b~~o aptverta metalinetinklo tvorele, suformuoti du kapų kauburėliai.
hau_~etalinė tvora pakeistaneaukšta betonine, galiausiai kapai apleiS!I.
AznehsLevis (112]1 k · ..
· · kapą.
.• . .
, an ęs1s oa 1989m. rudenį, sunkiai rado masini
Paaiskejo,
kadanksčiau čia apsilankęs rabinasChaimasšteinas paS!atė pa·

ve,-

e

valst,us

minklą ir tvorą. Ant paminklobuvoužrašas
,
kad čia sušaudyta200vyrų iš Skaudvilės
dėl to, kadjie buvo žydai.

skritiesviršininkuipranešė, kad Skaudvilėje irjos apylinkėse abiejų lyčių žydų
nėra. čia neatitinkadatos, nesmoterys ir vaikai buvo sušaudyti tik 1941m.
rugsėjo 15-ąją. Matyt, uždarytiejiBatakių mirties stovykloje nebuvo skai-

Habdangoteigimu, Skaudvilėje gyvi išliko tik 15-20žydų (28].

Skaudviles

***
Paminklasnužudytiemsžydams
Puiųmi!ke

1941m. liepos 24 d. 252Skaudvilės žydai
vyrai nužudyti Pužų miške.
1941rugsėjo 15d. 750(apie 800) Skaudvilės senių, moterų ir vaikų sušaudytaBatakių arba Gryblaukio miške.

Upyna
Upyna (žyd. Ofian)yra žemaitijos regione, maždauguž 30kilometrų į šiaurės rytus nuo Tauragės ir 20 kilometrų i rytus nuo Šilalės. TaimažasSkaudvilės valsčiaus miestelis prie šunijos ir Upynalės upelių santakos
.

l

1923m. Upynoje buvo 54 sodybos ir 284gyventojai (56, 178],JEW[146]
rašo, kad 1923m. čia gyveno kelios dešimtysžydų šeimų, vėliau - 20-JO
šeimų. Vieniemsžydams priklausė mažosparduotuvės, kiti užsiėmė žemės
ūkiu. Beveikkiekvienas namasturėjo pagalbini ūki, be daržoir vaismedžių
sodo, turėjo ir karvę. Malūnas ir lentpjūvė priklausė Rozenfeldų šeim~i.
1937m. buvo keturi mėsininkai siuvėjas ir batsiuvys.Iš keturių mieS!ely
je
buvusių telefonų, nei vienas n~priklausė žydams. 1939m. Upynos žydai
turėjo mokyklą. Paskutinismiestelio rabinasbuvo lcchakasJofė (1461- .
· d· · · · ·1 ·giai apraše
Upynos žydų bendruomenės gyvenimą ganava1zz1a1ir l ai
. . •
kraštotyrininkė Marijona Čilvinaitė straipsnyje.Upyna mano atm'.ni~e
[l 4J.Tokio aprašymo, deja, neradome Danutės Mukienės S!raipsnyje' est
maitijos miesteliai. Upyna" (96].Internete neradomeir Upynosho!oka~ o
•
.
k
"e
Petkalmo
ka
ime,
1rn e( ' os
aprasymo.HLA(33,2021yra tik tiek, kad ~pyn~sapy.
buvo sušaudytaapie 100vyrų. nksli data ,r aplrnkybes
nezmom ·
k'
.
.
•
b· · r0 23 d. vo 1eAp1eUpynos holokaustą JEW[146]taip raso:1941m. ,rze' d d m,·
•·
· · kaimusne eI5 0
c,ų
kariuomenė įsivertė į Upyną. tydai, kuriepobego
l
'
. .šk r.• .
.
. .
• · ·estokontrolę " 1 a
gf/zo l savo namus. Lietuvosnaoonahsta, peremem,
. . . .. •
. r t -moter,s,s,verzeJ
to pradėjo persekioti žydus. Vokiečių lydima1auna ,e uv~ b. . barzdą ir
~abmo
· lcchako Jofės namus ir jį sueme
• ·. .,,
l'·
moter,·snurovera ,nu,

314

Aleks.indras
VITKUS.
Cha,masBARGMANAS
H O LOK A U S T A S

2 E M A l T l JOJ

E

pistoletusužeidė kojas. Net rabino kaimynas (e/ceris atsisakė j am padėti. Vė
liau nukentėjęs rabinasbuvonuvežtaspas gydytoją į Skaudvilę ir ten kartusu
vietosžydaisnužudytas.
Pirmąją Antrojo pasaulinio karo savaitę baltaraiščiai sudegino sinagogą su Taros ritiniais bei knygomis. Lietuvos policininkai bet kada galėjo
įsiveržti į žydų namus ir paimti ką panorėję. Jie taip pat ištuštino žydų parduotuves. Naktimispolicininkai, norėdami įba uginti, šaudydavo po žydų
langais. Kiekvieną dieną žydai buvo verčiami dirbti įvairius darbus.
Antrąją karo savaitę pasirodė esesininkaiir įsakė visiems žydams nuo
13 metų ir vyresniemssusirinkti lietuviškoje mokykloje. Pabėgėliai iš aplinkinių rajonų, Tauragės ir kitų miestelių taip pat buvo sugrūsti į tą patį
pa statą; iš viso apie 70 žmonių [146]. Iš ten jie buvo gabenamai į darbus, o
vakaregrąžinami atgal. Įkalintų vyrų žmonoms buvo leista atnešti maisto. Vokiečiai išplatino gandus, kad vyrai greitai bus perkelti į kitą vietą.
1941 m. liepos 22 d. Lietuvos pagalbinė policija paėmė visus vyrus iš mokyklos ir pėsčiomis nuvarė Skaudvilės kryptimi. Po kelių va landų vietos
lietuviai grįžo į Upyną nešini kastuvaisir žydų drabužiais. Liudytojai sakė,
kad žydai buvo nužudyti,o prieš sušaudomi priversti nusirengti ir daryti
,,fizinius pratimus".
Kaip rašoMtL [83, 4071, Upynosžydų žudynių laikas - 1941-ųjų antrasis
pusmetis[datanetiksli.- Aut.l Petkalniokaime, 1,5 km į pietrycius nuo Upynas
miestelio.Zizas(168, 71], remdamasisMasinių žudynių Šilalės raj. Petkalnio
k. 1941 m. vietosnustatymoaktu Nr. 71 (85] patikslino, kad Upynoje sušaudyta apie 100 vyrų ( 100tarybinių piliečių (vyrų)).
Tą patį vakarą miestoseniūnas (originalemeras
) žydėms pranešė, kadjos
turi pasirengtiryte palikti miestą, būsiančios nugabentos pasvyrus. Tą vakarą moteryskepė duoną, pakavodaiktus. Viskasvyko tamsoje,nes buvo
uždrausta deginti šviesą. Lietuvos ūkininkai iš apylinkių aplankė žydų namus ir pasisiūlė pasaugoti jų turtą, kol karasbaigsis.
Moterys ir vaikai buvo įsodinti į vežimus, kurie vyko į Batakius. Pakeliui
vežimų vilkstinė buvo sustabdyta, ir baltaraiščiai galėjo paimti iš žydų viską, ką panorėję. Batakiuosemoterys su vaikais buvo apgyvendintos šalia
geležinkelio stotiesnebaigtuose statyti dviejuose namuose.Čia jau buvo
suvarytosžydės su vaikaisiš Skaudvilės (žr. Skaudvilės valsčius), Batakių ir
pabėgėliai iš kitų miestų - iš viso keli šimtai žmonių.
Vaikystės dra ugę šioje stovykloje apla n kė berniukas iš Upynos apylin~~s Motiejus Martišius (106]. Vėliau šį pasimatymą ir kitu s įvyki us j is aprase apsakyme. Nuotrauka~ kurį pasirašė pseudonimu M. Ramū nas (vėliau
leido apsakymą skelbti tikruoju vardu - mokytojasMotiejus Martišius): Išėjau
[iš_Upynos
. - Aut.]. Ėjau per mišką, perėjau šunijos krantus [ ...J Pasiekiau_Lamius
Antag/uonį [...] ligai stovėjau prie spygliuotos vielos, su nen':1u
klausiau moterų, senelių, vaikų aimanavimo... Po daugelio metų autorius
pasakojo: Važiuodamasiš Skaudvilės į Batakius, beveik visuomet pasuku

!...]
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per ši'.ą• kur yra 1941m. sušaud~ųj~ k~pinės. (...] čia visadaapytamsė miško prteblanda, nes kapus apsto1us1os
išskėstašakės egle
·s be • 1. . d
. .
.
.
, rze /01, rebulės. Rodosv1sa1ramu, tik retkarc1aisdve/ktelilengvutismiškokva ai ._
1
sotintas vėjėlis, o medžiai visš~iok_~cia,
gaudžia. Sustoju. Nusiimukep~;~
V1s 1 Jie buvo nužudyti rugpjūtį (ir. Batak
i

valsčius) ir palaidoti masiniuosekapuoseBata:
kių miške,apie 18 kilometrų nuoTauragės Ir už
3 kilometrų nuo Batakių, ant Ančios kranto.
Sutikus, kad tarpukariu miestelyjegyveno
20-30 žydų šeimų (apie 120-180 asmenų) ir kad
sušaudyta 70-100 vyrų, moterų ir vaikų susidarytų apie 50-80 .
Moterų

ir vaikų žudynių data ir vieta, Upynos moterys su vaikaisir pagyvenę vyrai buvo
sušaudyti kartu su Skaudvilės žydais(1941 m.
rug sėjo 15 d.).
Vyrų žudynių

vieta. Įvažiavus

į Upyną

nuo

Skaudvilės pusės ir nusileidus nuokalvelės, ties

Paminklasnužudytiems
žydamsPerkalnia kaime

ženklu, žyminčiu kelio atstumą 19 kilometrų,
reikėtų sukti dešinėn. Įvažiavus į pievą, už 400
metrų matyti senosiosžydų kapinės. Prie pat
masinių žudynių vietos yra Džaner
io stulpas
.
2:udynių vietoje pastatytaspaminklas
suužrašu
hebrajų ir jidiš kalbomis.

*:f::~
· ·r

· ·-aplinkinių

1941 m. liepos 22 d. apie 70 žydų vyrų iš Upynos,pabegeiai is

.

• d . p tk 1n·1
0 kaime(šaliaUpynos).
raJonų, Tauragės ir kitų vietovių susau ytI e a
. .
. •k tv žti 1
· Batakius
1rsu1941 m. rugsėjo 15 d. apie 50-80 moterų ir vai Ų a e
šaudyti.

Šilalės valsčius
. . didelių Ašučio, Balčios
ilale (žyd.Suen
glaudžiasi prie Lokystosupes ir ne .
t - pietryčius
.
· ·r 16 kilome rų 1
upelių, už 27 kilometrų į šiau rę nuo Taurages1

š• .

nuo Kvėdarnos [56, 190].
.b
alsc-·iaus
centras.
. .
. . š'lale
uvov
1
XIXa. pabaigoje ir XXa. pirmoJoJepuseJe. š• .. buvoir nemažažy1
l9 39 m. čia gyveno 1400 gyventojų. Tarpukariu ila eJe
dų bendruomenė, turėjo net mūrinę sinagogą.
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JEW[123] rašo, kad tarpukariu Šilalėje gyveno 70 žydų šeimų. 1931 m.
Šilalėje buvo 28 parduotuvės ir jmonės, 23 iš jų priklausė žydams (82%).

1937 m. miestelyje dirb o 14 žydų amatini nkų: keturi siuvėjai, du katiliai,
du šaltkalviai, du mėsininkai, du laikrodininkai, vienas akmentašys ir vienas kirpėjas. !ydų liaudies bankas (Fofksbank) buvo svarbus ekonominiam
Šilalės gyvenimui. 1939 m. miestas turėjo 37 telefonu s; maždaug trečda
lis priklausė žydams. 1925 m. buvo du žydai odonto logai. 1944m. rudenj
Šila lės apylinkėse [56, 193] vyko nuožmūs sovietų ir vokiečių kariuomenių mūšiai. Todėl beveik nebeliko sen ųjų žydų parduotuvių su durimis iš
abiejų gatvių

(iš kampo).
Kaip pateikia JEW[1231,1939Šilalėje gyveno 1300asmenų, iš jų 350žydų (27%).Antrojo pasaulinio karo pradžioje kai kurios žydų šeimos bandė
pasitraukti i Rusiją kartu su sovietų kariuomene, tačiau nedaugeliui pavyko, nes ginkluoti lietuvių baltaraiščiai blokavo išėjimus iš miesto. Vokiečių
kariuomenė jžengė i miestą jau kitą dieną (1941m. birželio23 d.). Prasidėjo
žydų areštai.Įtartieji bendradarbiavę su sovietais buvo suimti ir nužudyti
žydų kapinėse.

Šilalės žydų žudynės. lydų žudynės, jų eiga beveik neatsispindi Si/a/ės
valsčių viršaičių ir policijosnuovadų viršininkų pranešimuose)š vietų" Taura
gės apskritiesviršininkuibei kitomsapskritiesvaldžiosinstancijoms [instituci-

joms. - Aut.], - taip apie Šilalės krašto žydų tragediją rašo istorikas Rimantas
Zizasstraipsnyje.Šilalės krašto žydų tragedija" [168,71].
Peržvelgęs literatūrą, ypač Stasio Biržiškos [71prisiminimus, Zizas aprašė Šilalės žydų likimą nacių okupacijos metais: Silalės žydų žudynės
(akcijos/ prasidėjo labai greitai, tačiau jų datos šaltiniuose ir istoriografijoje
nėra aiškios- pateikiami prieštaringi duomenys. Šilalės žydai buvę žudomi keliosevietose. MtL (83, 407), Skausmoknyga [64,331,HLA (33, 199- 201]
rašo, kad Šilalės žydai sušaudytidviejose vietose: Šilalės žydų kapinėse ir
Tūbinių miške.
Sovietinių aktyvistų

ir žydų suėmimas. Biržiška (7, 234] rašo, kad pirmiausia Šilalės komendantas Juozas Sungaila suėmė visus sovietinius
aktyvistus (apie60 asmenų): [...]jau buvo suimta apie 60 visokių sovietinių
pareigūnų - kaimoįgaliotinių, paruošų agentų ir t. t. Visivyrai žydai suvaryti i
sinagogą, o jų vaikaisukeltiį kelisnamusLokystos gatvėje. TikgydytojasZaksas tebebuvolaisvas.Zizas1168,70]rašo,kad į Lokystos gatvės namus buvo
suvaryti ne tik Šilalės vyrai, moterys su vaikais, bet ir Laukuvos bei kitų
miestelių žydai, bet tai visiškai nesutampa su mūsų turimomis žiniomis
(žr.Laukuvos
valsčius).
Pasakojama
(7,234],kad tuo metu, kai Šilalės sinagogoje buvo daug žy·
dų vyrų, A. Auškalnis (kiturJ. Remelkis
. - Zizas(168,70)) įmetė į ją rankinę gra·
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natą, nuo kurio s žuvo pora žydų, o keli buvo sužeisti, tačiau jis patsgreitai

dingo iš Šilalės. Zizas [168, 70], remdamasisKGBdokumentais,rašo,kadįją
įmestos l ar 2 granatos, žuvo 9 ir sužeista

10žmonių. KGBšaltinio duomenim
is
apie Silalės sukilėlius, granatas į sinagogą sumetęs J. Remeikis
.

Šilalė - pirmoji žydų žudynių vieta . Panašiai apie žydų suėmimą ir žudynes rašo JEW [120], tačiau čia aprašyto s tik sovietinių aktyvistų žudynės.
Anot JEW[120], 1941 m. liepos 7 d. lietuviai įkalinę daugiau nei 100žydų
vyrų sinagogoje . Kai kurie iš jų buvę nužudyti rankinėmis granatomis,
įmestomis į si nagogą; likusieji kitą dieną buvę nuvestiį žydų kapinesir nužudyti, naciai egzekuciją fotografavę. Sinagogospatarnautojas(šamesas)
jkandęs vienam iš sargybinių į gerklę.
Apie pirmąsias žydų žudynes Biržiška [7, 235] rašo:[ ...] vieną dieną - tai
buvo liepos pirmoje pusėje [ ...] penki vokiečiai surinkovisusvyrusžydus,nepalikę nė gydytojo Zakso [gyventojai pra šė vokiečių, kad jj, kaip gydytoją, dar
paliktų. - Aut.], ifovedė už miestelio, liepė išsikasti duobę ir visussušaudė. lš
viso tą dieną buvo sušaudyti apie 135 asmenys.
Zizas [168, 70- 71J atkreipė demėsį i datą: Biržiška[7,234] rašo, kadtai įvy
ko liepos pirmojoje pusėje, ką patvirtina ir JEW[123] - liepos7d.,Zizas[168,
70- 71J, kad tai galėjo jvykti liepos pabaigoje ar rugpjūčio pradžioj e.
Atrodo, kad Biržiška [7, 234] pasakoja apie du skirtingusįvykius: pirmu
atveju , pasak jo, buvo suimta 60 aktyvistų ir visi žydai suvarytiį sinagogą,
JEWl 123]- apie 100, o Zizas [84, 68; 168], remdamasisMasinių žudynių Šilalėje 1941m. aktu Nr. 70 rašo, kad - 112asmenų (tarybinių piliečių- vyrų).
Šis skaičius pateko ir į MtL [83, 407]: rašoma, kad buvusiamežydų kapinių
rajone - buvusios Komjaunimo gatvės gale, apie 50 metrų į šiaurę nuo Šilalės-Pajūrio vieškelio - nužudyta 112vyrų. Biržiška[7,234] pateikė svarų
argumentą: tik gydytojas Zaksas tebebuvolaisvas. Matyt, turėta omenyje,
kad ji s taip pat buvo laikomas sovietiniu aktyvistu ir išsigelbėjo tik todėl,

kad buvo gydytojas.
Antruoju atveju Biržiška (7, 235] prisiminė, kad surinkovisusvyrusžydus,
nepalikę nė gydytojo Zakso (nežiūrint gyventojų pastangų jį paleisti/, ir visi 135
buvo sušaudyti už miestelio. Šiuo atveju gydytojas Zaksas buvęs suimtas
jau kaip žydas. Greičiausiai ir šie vyrai buvo sušaudyti žydų kapinėse, nes
niekur neminima kita žydų žudyni ų vieta.
Beje, į MtL [83, 407] suvestinę papuolė tik sovietiniaiaktyvistai(112 asmenų, nors,kaip rašyta, aktyvistų buvę tik 60), o sušaudytiiš viso 135 žydai,(23
asmenys dingo).
Pirmuoju atv eju buv o suimti 60 sovietinių aktyvistų, kuriuossinagogoje buvo bandoma susprogd inti granatomis. Antruoju atveju,kaip rašo
Biržiška (7, 235], jau buvo suimt as ir gydytojas Zaksas,nors gyventojai
prašė jį paleisti. Visi suimt ieji už miestelio sušaudyti.Čia Zizas(168,70- 71]
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pamėgino Biržiškos at siminimu s apie 60 sovietini ų aktyvi stų sujungt i su
l3S-iais sušaudyta is žydai s. Tikriau sia i 60 sovietinių aktyvistų buvo sušaudyti kartu su kitai s mi est elio žydai s, taip ir su sida rė 135 asmenys .
Gana plačiai apie Šilalės žydų vyrų žudyn es, remianti s šaltiniai s, aprašom a HLA [33, 20 11. Pateikiame ištrauką su kom ent arai s: Liepo s pradž ioje [nors Zizas [16 8, 70) su šia data nesutinka , ta čiau iš tikrųj ų žydai vyrai buvo
sugrūsti

i sinagogą kaip t ik liepos pradžioj e. -

Aut.] mi est o ir valsčiaus žydų

vyrų areštus ir suvarymą į sinagogą vykdė baltaraiščiai, vado vaujant vietos
policija i. Suimti eji pirmiau sia būdavo atvesdinami pri e valsčiaus raštinės ir

čia registru ojami . Po to ji e būdavo uždaromi sinagogoje . lydų suvaryma s
šūviai. Baltaraiščių vada s įsakė budintiems balta raiščiams skubiai bėgti prie sinagogos
ir sulaik y ti neva iš sinagogo s b esiveržiančius žydus. Atskubėję baltaraiščiai
pradėjo šaudyti į sinag ogo s langus , nors sinagogo s dury s ir langa i buv o
uždar y ti ir jokių bėgan čių žydų n esimatė [tada i sinagog ą ir buvo jmestos
granatos. - Aut.). Ryte iš sinagogos buvo išnešta apie 10 nužudytų vyrų lavonų. Užmuš tųjų kūnus patys žydai sukrovė į vežimą ir nuvežė užkasti į žydų
kapine s. Tą pačią ar kitą dieną (buvo liepos pradžia) į Šilalę iš Tauragės lengvuoju automobiliu atvažiavo keli gestapininkai [pasak Zizo [168 , 70) , tą pač ią
dieną, kai buvo užpulta sinagoga, Ši l alės žydų kapin ėse vyko žydų šaudymas.

į sinagogą truko kelias dienas . Vieną naktį mieste pasigirdo

Sužeistieji keturi žydai vyrai sušaudyti kitą dieną. - Aut.]. Visi sinagogoje buvę
žydų vyrai baltaraiščių buvo nuvaryti į už Šilalės esančias žydų kap ines. Ten
prie duobių žydai buvo išrengiami , nuvedami ir sušaudomi . šaudė voki ečių gestapininkai. Vietiniai baltaraiščiai buvo apsupę žudynių vietą. Iš viso
buvo sušaudyta apie 135 žydų vyrus. Nužudytųjų drabužiai buvo sukrauti i
vežimą ir nuvežti į Šilalę. Po vyrų sušaudymo žydų moterys su vaikais buvo
iškelti į Šilalės dvarą.
Taigi pirmosios žydų žudynės įvyko 1941 m. liepos 8 d. (liepos 7 d. žydai
buvo suvaryti i sinagogą), prie miestelio sušaudyti 135 žydai vyrai, tarp kurių
buvo ir 60 sovietinių aktyvistų.

Šilalė - antroji žydų žudynių vieta. Pačia didžiausia Šilalės žyd ų žūties
vieta tapo Tūbinių mi škas, už 7 kilometrų nuo Šilalės, už 300 metrų į šiaurę
ir už 350 metrų į pietvakariu s nuo Tūbinių kaimo.
Biržiška [7, 235 1 toliau rašo: Po vyrų sušaudymo , žydės moterys su vaikais liko miestelyje ir tik vėliau buvo iškeltos į Šilalės dvarą, iš ku r vėliau ;~gabentos i Tūbinių mišką ir sušaudytos. Zizas (84 ; 168 , 70): Pirmoje vietoje
sušaudyta apie 700, antroje - apie 500 „tarybinių piliečių : be abejo , žydų
(remiantis Masinių žudynių Šilalės raj. Tūbinių miške 1941 m. vietos nustatymo
aktu Nr.69 (87]).
JEW1123] patikslina šių žudynių pradžią: Motery s ir našlaičiai vaikai buvo patikti gyventi mieste labai sunkiomis sąlygomis iki rude ns. HLA [3 3, 2 1
rašo: Šilalės žydų mo terys ir vaikai buvo sušaudyti apytikriai 1941 m. rugseJO

~?

Dabartinės SI/a/ės rajono ribos su holokausto paminklais

mėnesį Tūbinių miške , moterims buvo įsakyta pa likti žemės ūkio darbus /pa-

grindinai bulvių rinkimas), įsakyta pa siimti pinigus, gerus drabužius ir vertingu s da iktus su savimi . Po to j ie buvo nugabent i kartu su vaikais ir daiktais iki
Tūbinių miško. Jie visi buvo nužudyt i nac iam s fotografuoj ant. Lavonai buvo
sumesti į iš anksto paruoštas duobes.
Kaltinėnų ir kitų va lsčių žydži ų ir vaikų žudynės Tūbinių miške, remiantis HLA [33 , 2001 autorių pateiktu pri e Šila lės l skyriaus F. Judvyčio apklausos
protokolu , ta ip pat JEW (123] bei Zizo [ 168, 72] pateiktais buvusio Laukuvos

nuovados policininko
1.

par odymais , atrodytų taip:

Žudynių išvakarėse Šilalės valsčiaus policijo s nuovados vi~š!ninkas
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buvo Juoza s Sungaila . 1941 m . spalio 14- 15 d · sio uri
. .
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Tub1nių miške sušaudant 2000 žmonių, tarp JŲ mo
•
(68 , 16].
_. .
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.
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. . .
•
tas pranese, JO9rei e
Kitą dieną susirinkusiems pohcininkams Mintau
.
. mis•kam
Tūbinių miške žudyti žydus . Policininkai buvo suskirstyti P~~eigo. -·n·•inko
k vos pol1c1JOSvirsi
varyti, kam saug oti, o kam šaudyti. Taip pat Lau u k . d !yvauti Tūbinių
A. Norkaus nurodymu buvo atr inkt i penki policinin ai a
miške „tarybinių piliečių" šaudyme [68, 1251.
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KGBįgaliotinio Šilalės rajonu i kapitono Šilg alio [49 ] 1963 m . sausio 3 1 d.

sėjo 16 d . kartu su kitų valsčių žydėmis, manytina, kad ir Šilalės žydės su

raštas yra netiks lus. Pirm a, nur odyta d ata neat itinka laiko , kada buvo su-

vaikai s iš Šilalės dvaro (laikinojo geto) buvo atgabentos ir sušaudytos tai
pat 1941 m . rugsėjo 16 dieną.
P

šaudyti žydai. Tikriau siai tai įvyko rugsėji, o ne 194 1 m . spa lio viduryje .
Antra, nurodytas Tūbinių mi ške nužudytųj ų skaičiu s (200 0) taip pat per didel is. Niekur kitur neradome to kios nuorodos . Nurodytas laikas - 194 1 m.
spalio 14-15 d. - taip pat gali būti netiks lus.

Nužudytųjų skaičius. MtL (83, 407] rašo, kad nužudyta 700 moterų ir
500 vyrų (iš viso 1200 asmenų). Šiuo s skaičius kartoja visa sovietinė lite-

3. Tūbinių miške buvo iš anksto iškastos duobės dviejos e vietose: viena

ratūra, pakartojo ir 2011 m . išleista s HLA [33, 199). 1944 m. • Suvestinėse

už 300 metrų į šiaurę nuo kaimo, kita - už 350 metrų į pietvakarius [123].

žin iose apie padarytas piktadarystės TSRSpil iečiam s vokiečių fašistinių
nusi kaltėlių Tauragės apskrityje " (77] rašoma, kad Šila l ės valsči uje sušaudyta 1300 asmenų.

Tūbinių kaimo gyventojos 8. Dapkienės liudijimu [168, 731, pirmiausiai Tū
binių mišką buvusi atvežta nedidelė grupė vyrų. Jiems liepta iškasti dvi

duobes . Vykstant žudynėms uždar ytas judėjimas keliu Ši l alė-Tūbinės.
4. Žudynėms buvo pasitelkti ne tik Šila lės, bet ir Kvėdarnos, Laukuvos

Mūsų nuomone, 1941 m . rugsėjo 16 d. iš Šilalės dvaro (laikinojo geto) apie
250 Šilalės žydžių su vaika is (tiek jų buvo likę) nuvaryta į Tūbinių mišką ir

bei kitų valsčių policininkai. Kaip buvo rengiamo s žudynės, smulk iau
papasakojo Laukuvos valsčiaus nuovados policininkas L. Vaitkevičius

nužudyta kart u su kitų valsči ų žydėmis ir vaikais.

[168, 42]: [ ... ] rytą atvyko policininkai iš Kvėdarnos, Šilalės ir kitur . Visi jie tri-

mi ške.

Plačiau apie Tūbinių miške nužudytųjų skaičių žr. Žydų žudynės Tūbinių

mis sunkvežimiais (automa! inomis) nuvežti į Tūbinių mišką. Buvę suvežta 8090 policininkų iš 4-ių valsčių. Šilalės poli cijos viršininkas perspėjęs, kad, jeigu

kas nor s iš policininkų atsisakys šaudyti arba leis kam nors - suaugusiam ar
vaikui - pabėgti, pats bus sušaudytas kartu su žydais. tudynių vietoje buvę
2 civili ais drabuž iais apsirengę vyrai kalbėję vokiškai . Jie prie š žudynes instruktavę, kaip reikės šaudyti žydus. Čia žudynėms ėmė vadovauti Kvėdar

nos valsčiaus policijos nuovados viršin ink as Bemotas.
5. Laukuvos valsčiaus nuovados po licinin kas Vaitkevičius [168 , 721 liu-

Paminklai. Pirmoji žudynių vieta . Šilalės Stepono Dariaus ir Stasio Girė
no gatvės (buvusioje Komjaunimo) gale, prieš pat sankirtą su keliu Kvėdar
na-Šilutė yra rodyklė į masinių žudynių vietą. Paminklas stovi senųjų žydų kapinių teritorijoje . Ant pamink lo užrašas j idiš (idiš), hebrajų ir lietuvių
kalbomis : Šioje vietoje hitl erini ai žudikai ir jų vietiniai pagalbininkai 1941m.
nužudė 112 vyrų, moterų ir vaikų. Lietuviškai dar pridėta: tydų masinių žudynių vieta.

dijo, kad aštuntą valandą ryto, atvažiavus pirmam sunkvežimiui su žydais,
Šilalės polic ijos viršininkas įsakęs policininkam s, turintiems „stiprią šird(
išlaipint i žydus po vieną, nurenginėti ir šaudyti. tydai vežti iš Šilalės ir Kaltinėnų. Laukuvos žydų nebuvo. Iš viso buvę atvežta 30 sunkvežimių žmonių.
Šaudymas truko nuo B valandos ryto iki 10 valandos vakaro.
vir šininko žodžiais, sušaudyta apie 800 žydų.

Š ilalės policijos

6 - HLA[33, 200 ], LYAdokumentuo se [68, 135] rašoma, kad šaudo ma buvo

ir kitą dieną. Aukos buvo Kaltinėnų, Kvėdarnos, Laukuvos, Pajūrio ir Šilalės
žydai [ 33,2 00), nors Laukuvos žydės su vaikaisbuvo sušaudytos Telšių ap·
skrityj e (žr. Laukuvosvalsčius).
.. 7• 1945 m. sovietų Ypatingoji komisija [33, 2001 nustatė, jog nacių okupaCIJOS metais Šilalės

krašte sušaudyta 1300 žmonių.
8· Vietinių valstiečių buvo išgelbėti šie žydai [123] : Reuvenas Zelikma·
nas, H~d~sa Miler ir Sara Grosman. Jos sesuo Cipora Grosman rado prie·
glob st1vienuolyne, perėjo į krikščionybę, tapo vienuole.

Žudynių data . Mum s prieinamoje literatūroje bei šalti niu ose neradome,
kada buvo sušaudyti Šilalės žydės ir vaikai. Tačiau žinant , kad Kaltinėnų
bei Pajūrio žydės su vaikais, kaip rašo JEW [48; 1021, sušaudyto s 194 l m. rug·

Pam/nklasnutudytlems žydams

SI/a/ės kapinėse

1
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Dlanerio stulpasTūbinių II mifke,
rodonriskryprį moterų su valkais
suwudymo vieloslink

7LMAlTlJ OJ E

Ulrafas ant pamink/a lydų tudynlų vietoje
Tublnių II mHke

Antroji žudynių vieta. Iš Šilalės važiuojant Laukuvos link, neprivažiavus
maždaug vieno kilometro iki Tūbinių, reikėtų sukt i į kairę; paėjus apie 100
metrų matyti paminklas su užrašu: Šiojevietoje hitleriniai žudikai ir jų pagalbininkai 1941m. nužudė virš500žydų- vyrų, moterų ir vaikų.
Trečioji žudynių vieta. Važiuojant iš Šilalės Laukuvos link , privažiavus
Tūbinių miestelio ženklą ir pasukus keliuku į dešinę Džanerio stulpas rodo
200metrų iki paminklo. Anksčiau buvo užrašas:Šioje vietoje hitleriniai žudikai ir jų pagalbininkai 1941m. nužudė virš 700žydų - vyrų, moterų ir vaikų,
dabar užrašonėra - tikriausiai pavogtas.
Kaip rašoJEW(123],paminklas buvo pastatytas masinių kapų vietoje su
užrašu,kad čia, Tūbinių miške, yra fašistų nužudytų 500 tarybinių piliečių
kapai. HLA (33, 199] rašoma, kad paminklas pastatytas 1964 metais. Šiuo
metu dvi žudynių vietos pažymėtos paminklais, kur viename iš jų nurodyta, kad sušaudyta 500asmenų, kitame - 700.

Pajūris
Pajūris (iyd. Payure),
kitaip dar vadinamas Valavičių, arba :2:vingių, Pajūriu, -

miestelis Šilalės rajone, prie kelio Šilalė-Šilutė, kairiajame Jūros krante,
apie 40 kilometrų nuo Tauragės [56,195].Mišku apaugu sios kalvos aplink
miestelį vasarą traukia poilsiautojus.
žydai miestelyje daugiausia vertėsi prekyba ir amatais. Beveik kiekviena šeima netoli namų turėjo pagalbinį ūkį, kur augino daržoves ir vaismedžius.Kai kurie ūkiai sudarė vištienos gamybos kooperatyvus. 1931 rn.
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žydams priklausė trys odos parduotuvės, dvi kepyklosir vaistinės. Miestelyje gyveno ir keli turtingi medienos pirkliai. Aplinkiniuose kaimuoseirgi
buvo keletas žydų, kurie vertėsi žemės ūkiu. 1937m. Pajūryje buvo 12žydų
amatininkų: du siuvėjai, du mėsininkai, du kepėjai, du dailininkai, virvių
sukėjas, fotografas, knygrišys ir skrybėlaičių modeliuotoja.
!ydų liaud ies banko (Folksbank
) Šilalės skyrius aptarnavoir Pajūrio žydus. !ydų vaikai įgydavo pradinį išsilavinimą hebrajų mokykloje.Kai kurie
mokėsi religinėje pradžios mokykloje - chederyje. Daugumaberniukų toliau mokėsi Kelm ėje ar Telšiuose.
Miestelyje žydai turėjo bib lioteką, kuri buvo atvira visuomenei.Dauguma Pajūrio žydų prijautė sionistams. Pajūryje stovėjo medinė sinagogasu
nuostabiu altor iumi (Aron-kodeš).PaskutinisPajūrio rabinas buvo Jehuda
Osovskis [102].
1923m. gyventojų surašymu, Pajūryje gyveno 499gyventojai, išjų 280
(58%) žydai. Daugelis žydų iš Pajūrio emigravoį Pietų Afriką, 1941m. gyveno tik apie 120žydų (apie30 šeimų) [102].
1941m. birželio 22d., Vokietijos kariuomenei įsiveržus į Lietuvą, kai kurie
žydai pabėgo į Tenenius (apie6 km),kur gyveno du žydų ūkin inkai (Feigesir
Zalcmanas
), kurie su šeimomis vėliau buvo nužudyti vietoje.Į kaimą atbėgę
žydai buvo balta raiščių įkalinti tvarte ir čia laikomi keletą dienų be maisto
ir vandens. Vėliau nugabenti į Kvėdarną ir nužudyti kartu su vietos žydais
Tūbinių miške. JEW rašo, kad tai įvyko 1941m. birželio 29 d. (4th ofTamuz.
5701) [102].
Ši data yra reali, nes tą dieną į Kvėdarną išvežtižydų darbamsį Vokietiją
atvažiavo esesini n kų. Jie suorganizavo savisaugos būrį, kuris ne tik suiminėjo buvusius sovietinius aktyvistus, siuntė į Tauragę, bet ir šaudė ne tik
Kvėdarnoje, bet ir Tūbinių miške [53](žr.Kvėdarnos valsčius).
Rimantas Zizas straipsnyje .Šilalės kraštožydų tragedija" pateikė Šilalės
policijos nuovados viršininko 1941m. liepos 31d. raportą [168,72), kad 1941
metų liepos mėnesį, naktį iš 24į 25-qją, apie 24valandą, nežinomiasmenys
iš
pistoleto ir šautuvo apšaudė ir 2 rankinėmis granatomisapmėtė Pajūrio apsaugosbūrio sargybiniusAntaną Seputį ir F.Stankevičių, saugojusius
Pajūrio
dvarelentiniame barakeuždarytusPajūrio miestelio ir apylinkių žydus- iš viso 55asmenis:moteris, vaikusir 4 vyrus.
Sprogusigranata lengvai sužalojoA. Sepučio koją, ir šis,palikdamassargybospostą, čiupo granatą, kuria buvoginkluotas,įmėtė į baraką, kadlikę be
apsaugosžmonės .neišsibėgiottt Sprogusi granata vietojeužmušė kilusią iš
Kaltinėnų miestelio 14 metų žydaitę Esterą Svarcaitę, sužeidė Lėją Bederienę
(50m./, Bliukq Bederaitę (23m./ [ ...J (visos15Pajūrio miestelio/.
Iš viso sužeidė
penkias moteris.
Pajūrio žydai buvo suvaryti į Šilalę ir 1941m. rugsėjo 16 d. nužudyti kartu su kitais žydais Tūbinių miške,prie kelio Šilalė-Tūbinės.
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Švėkšnos valsčius
Ašsuprantu,kad Švėkšna buvomaža Lietuvosdalis, bet tai davė man daug,iš Estheros Herschman-Rechtschafner rankraščio Svekshna.Our Town.
Švėkšna - senas ir garsus 2emaitijos miestelis prie nedidelio Švėkšna
lės {Ašvosdešinysisintakas) bei Šalnos {Švėkšnalės intakas) upelių. Miestelį

puošia neogotikinio stiliaus bažnyčia, dvaro rūmai, park as, gimnazijos
pastatas. Nepriklausomybės metais miestelyje veikė pradinė mokykla,
,,Saulės" gimnazija , ligoninė, evangelikų bažnyčia, žydų sinagoga , kooperatyvas, keliolika parduotuvių, pi eninė, elektr os jėgain ė, trys malū
nai ir kita [31, 172-1 82].
Po 1925 m . gaisro Švėkšna tapo europietišku miesteliu . Čia buvo trys
malūnai, dvi lentpjūvės, elektros jėgainė, žemės ūkio draugija , dvi vilnų
karšyklos, keliolika amatų dirbtuvių, apie 20 parduotuvių, vaistinė, gaisrininkų draugija, įvairių organizacijų ir kita . Turint omenyje, kad parduotuvės, lentpjūvės, malūnai ir karšyklos daugiausia priklausė žydams, jų tikrai

buvo nemažai.
!ydų bendruomenė Švėkšnoje buvo gausi jau XVII- XIX a. - apie 1000
narių [56,2221,turėjo sinagogą, mokyklą, organizacijų ir aktyviai dalyvavo

miestelio gyvenime. 1940 m. Švėkšnoje gyveno apie 2000 gyventojų, iš jų
apie 500žydų (25%) [125].
1940m. Lietuvą okupavus Sovietų Sąjungai, parduotuvės ir gamykl os,
kurių daug uma priklausė žydams, buvo nacionalizuotos. Visos sionistų ir
jaunimo organizacijos išformuotos, hebrajų švietimo įstaigos uždarytos.
Prekių tie kim as sumažėjo, o kaino s šoktelėjo į vi ršų. Vidurinė klasė, kuriai
priklausė ir dauguma žydų, žengė žingsnį atgal, pragyvenimo lygi s pamažu smuko.
1941m. naciai išžudė gausią Švėkšnos žydų bendruomenę ir sunaikin o
jų kultūros vertybes [56, 227]. Švėkšnos, kaip ir visos Tauragės apskrities
holokaustas, skiriasi nuo kitų Lietuvos vietovių holokausto. Švėkšnos žydų
bend ruomenės sunaikinimą, reiktų sąlygiškai pada lyti į dvi grupes: pirmo ji grupė - žydai, kurie buvo suvaryti į getą ir vė l iau nužudyti ; antrąją grupę
sudarė tie žydai {daugiausia vyrai), kurie pateko į darbo stovyklą {dauguma
jų žuvoįvairiomis aplinkybėmis).

Pirmoji grupė. lzraelietė tyrinėtoja Esthera Herschman -Rechtschafner
rankraštyje Svekshna
. Our Town {Švėkšna. Mūsų miestas) [31J rašo, kad vo kiečiai jau pirmąją karo dieną buvo Švėkšnoje. Samu elis Ošerovičius {vė

liau 5amuel5herron)[101l patikslino, kad birželio 22-qjq, sekmadienį, apie 3
valandą, prapliupo šūviai už mūsų miestelio. Tada gyvenome tik už penkių

mylių nuo pasieniozonos.Miestelyje tuoj įsikūrė lietuvių partizanų štabas.

2ydams buvo įsakyta atiduoti radijo imtuvu s, dviračius, aukso ir sidabro
dirbinius, uždrausta vaikščioti šaligatviai s, ant krūtinės privalėjo nešioti
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Dovydo žvaigždę. Lydų vyrai buvo priversti dirbti jvairius darbus, o moterys plauti jstaigų duris, grindis ir valyt i savivaldybių tualetus.
Pirmosiomis aukomis Švėkšnoje, kaip ir visoje Lietuvoje, tapo sovietiniai aktyvistai. 1941 m . birže lio 26 d. sugautas, nužudytas ir palaidotas

Švėkšnos kapinėse Švėkšnos rajon o komunistų partijos sekretorius Izraelis
Geselis. Ošerovičius [101J rašo, kad baltaraiščiai prikimšdavosavoaukomsį
gerklę grūdų, ir šios uždusdavo.Tačiau šio įvykio komentar e [101]yra prierašas: Šitaip Švėkšnoje buvo nužudytas tik vienasžydas- MaušasŠapiro, aršus
komunistas, vienas veikliausių sovietų valdžioskūrėjų Švėkšnoje. Prasidėjus
karui, jis bandė iš Švėkšnos pabėgti, bet buvo atpažintasir nužudytas.
1941 m. bir želio 28 d., šešt adienį, partizanai suėmė sovietinius aktyvistus , komjaunuolius du brolius Jechielį ir Leizerį Laconus bei tris merginas:
Zeldą Lurjė, Blumą lckovič ir Aidą Lacon. Šios merginos dirbo rusų štabe
sekretorėm is . Jos buvo nužudytos parke, o brol iai išsiųsti į darbo stovyklą
{t. y. pateko į antrąją grupę) [31, 172].
1941 m. birželio 27 d. atvyko SS ir SD daliniai , vadovaujami dr. Scheu
[31, 172] iš Šilutės. Jis turėjo du tik slu s: pradėti žydų naikinimą šiame regione ir atrinkti žydus , tinkamus vergų darbui Vokietijoje.
1941 birželio 27 d., penktadienį, apie 200 Švėkšnos žydų vyrų {nuo 10
metų) buvo atskirti nuo šeimų ir suvaryti į sinagogos kiemą [31, 174].
Čia pateikiame Herschman -Rechtschafner rankraščio Svekshna.Our
Town [31, 174- 176] platesnę ištrauką, kuri buvo išspausdinta Petro če
liausko sudarytoj e knyg oje Švėkšna atsiminimuose2: Paskuigrupelėmis jie
[žydai.- Aut.J turėjo eiti į koridorių. Tenprie ilgų stalų sėdėjo esesininkai,o kiti
stovėjo laikydami supintas virves.lydai buvo pasitikti tų virvių kirčiais.
lydai , dar tebesantys kieme, manė, kadjie girdi kariamų žydų riksmus.Prie
pirmojo stalo jie turėjo atiduoti savopinigus, o laikrodžius,vestuviniusžiedus
ir kitus vertingus daiktus - prie antrojo stalo. Kiekvienuatveju,pavyzdžiui,jei
jie ne kareiviškai prieidavo prie stalo, ar nedėmesingai stovėdavo laukdami
eilės, jie buvo lazdomis ir virvėmis sumušamiiki kraujo. MejerisMulevičius
/MeirMulevic)buvo sukruvintas,o IzaokuiMarkoševičiui /lsaacMarkosevic
) buvo
išmušti dantys. Prie trečiojo stalo žydai turėjo atiduoti savoasmensdokumentus ir atsakyti į klausimus. Jie visi buvosuregistruoti.Tuometvietinisdaktaras,
lietuvis Bieliūnas, apžiūrėjo juos, nustatydamas,arjie pajėgūs dirbti. Daktaras
suprato, kad nedarbingi neišgyvens,tad sakė, kad visisveikiir tinkami.
Už didžiojo koridoriaus buvo mažesnis, kurisvedė į moterų skyrių antrame
aukšte. Čia sėdėjo lietuvis kirpėjas Ivanauskas
, žinomaskaipžydų nekentėjas
ir parti zanas.Jisplaukt/ kirpimo mašinėle ant kiekvienogalvosiškirpo kryžių.
Jis taip pat nukirpo religingt/ žydt/ barzdas.
Tada vyrams buvo įsakyta lipti aukštynį moterų skyrių. 55 kareiviai, stovėdami ant laiptų abiejosepusėse, lipančiuosius žiauriai mušė lazdomis. Vyresnio amžiaus žmonėms, kurie negalėjo labai greitai lipti, teko daugiausia
smūgit/.
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Patekusiems į moterų skyrių, vyrams buvo įsakyta stovėti eilėje ir atlikti
pratimus. Tuometu buvosiekiamajuos nuvarginti ir išvengtigalimo pasipriešinimo. Atliekant šiuospratimusjie buvo mušami. Sportiškos išvaizdos Nafta/isZivas(NaphtaliZivJ buvo pasirinktas vadovu. Jis turėjo atlikti sudėtingus
pratimus, o kiti privalėjo juos pakartoti. Kam tai nepavykdavo padaryti, arba
kasnebeturėdavo jėgų tęsti, buvo mušamasiki sąmonės netekimo. Tadaant
jo užpildavošalto vandensir pradėdavo iš naujo. Ši kankynė truko tris valandas,j oje turėjo dalyvautiir seni, ir silpni.
Pavakaryvokiečiai pradėjo kitą žaidimą. Jie nuvedė grupes žemyn į kiemą, sustatė juos viduryjeir šaudė viršjų galvų. Po to j ie sakė tai darę, norė
dami įvaryti „žydamsbaimės ~ Ypač žiauriai buvo elgiamasi su senu rabinu
Šalom-IzaokuLevitanu(Shalom-/saac
Levitan).
Laukebuvo karšta, o viduje ypač tvanku. l ydai jautė troškulį. SSkareiviai
atnešė indą vandensir žaidė suj uo, bet žydams neleidogerti.
Apie šeštą valandą po pie tų žmonoms buvo pasakyta, kad jos galinčios
atnešti maistosavo vyrams. Partizanaipaėmė maistą iš moterų, sau pasitikdami geresniuskąsnius.
Pernaktį vokiečia i prasimanė dar panašių žaidimų. Ryte buvo sumuštas
senas rabinas lcchakasLevitanasuž tai, kad nesutiko surinkti nuo grindų
visus plaukusir sudeginti. Rabinaspaaiškino,kad negalįs to padaryti, nes
j is privaląs laikytis"šabo" [31, 175-176].
Samuelioliudijime (Samuel
io Ošerovičiaus) (101)panašiai aprašomas vokiečių elgesyssu žydais Švėkšnoje [101,257).
Moterys ir vaikai buvo palikti namuose - juos saugoti patikėta partizanams. Buvo uždraustaišeiti iš namų. Keturios moterys ir vienas vyras,
pažeidę ši draudimą, buvo nužudyti; jų kūnai buvo atnešti į žydų kapines
ir palaidoti bendrame kape. Šie penki žydai, be abejo, yra holokausto
aukos.
Kitą rytą, 1941m. birželio 28d.,šeštadienį, vyko vyrų atranka.Iš viso apie
120jaunų stiprių vyrų iš Švėkšnos buvo atrinkta į darbo stovyklas. Vėliau
atvažiavodu sunkvežimiaisu lentomisant bortų. SSkareiviai varė visusjaunusir sveikusvyrusžemynnuo laiptų į sunkvežimius.Jie turėjo vikriai sušoktii
sunkvežimius,
neliesdami lentų. Kasžingsnisabipusstovėjo du vokiečių kareiviai su lazdomisrankoseir mušė lipančius žydus. Kamnepasisekdavo,
gauda~o-~o du smūgius. Jauniejiėjo pirmi, bandydamiperšoktivisuslaiptus iškarto
",svengti smūgių. Tiknedaugeliuitai pavyko. RabinasLevitanas gavo daug
smūgių, daugelisbuvosukruvinti.Šiedu transportai,kiekvienaspo trisdešimt
vyrų, išvykoi Versmininkų darbostovyklą netoli Šilutės. Juosapgyvendinobar~k-~ose,~ur a~ksčiau buvolaikomiprancūzų ir belgų karo belaisviai[3l , 1761·
K,t,Jauni vyrai buvo išsiųsti į Piktaičių (Piktaten) ar gretimą Šilvių (Schi/lwen
~
d~rbo st ovyklas. Macikuose,kaip rašo JEW[127a] atsidūrė taip pat jauni
~~i~r~s _vyrai iš Kaltinėnų, Laukuvosbei kitų mies;elių. (Versmininkai, Piktaic,a,,$1i
v1a1
buvoMacikų stovyklosfilialai).
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Remdamasis švėkšnieči ų liudijimu, Čeliauskas nustatė, kad naciai savo
įprastą scenarijų šiek tiek pakeitė: j aunus vyrus išsiuntė į darbostovyklą, 0

ne sušaudė. Kaijauni vyrai buvo išvežti, iškilo klausimas- kurdingo seniir
ligoti ? Kaip rašo JEW(125]:Vyresniir sergantieji nepatekoį stovyklą.
Pirmoji logiška minti s būtų, kad juos taip pat sušaudė žemaičių Naumiesčio Šiaudvieči ų dauboje, tačiau Čeliauskas, daug metų domėjęsis
Švėkšnos žydų likimais, primygtinai teigia, kad jie buvo sušaudytilnkakliuose. Su tuo reikėtų sutikti.
Daug ginčų sukėlė Veiviržėnų žydų sąsaja su Švėkšna. Aptiktastiek literatūroje (161], tiek liudytojų atsiminimuose (OnosTamaša uskienės [129
),
MarijonosJurkienės (43].Birutės Sausaitienės (1101)teiginys, kadjauni Veiviržėnų žydai buvo atvežti į Švėkšnos sinagogą. Čia įvyko jaunų vyrų atranka
į Macikų darbo stovyklą, kiti sušaudyti kartu su Švėkšnos žydaisžemaičių
Naumiestyje.
Remdamasis švėkšniečių liudijimu, taip pat archyvinemedžiaga
, če
liauskaspadarė išvadą, kad Veiviržėnų žydai nebuvoatgabentiį Švėkšnos
sinagogą

(žr. Veiviržėnų va lsčius).

Antroj i holokausto vieta - miškas prie lnkaklių kaimo. Likę Švėkš
nos gete žydų moterys, seniai ir vaikai buvo sušaudyti už 6 kilometrų nuo

Švėkšnos esančiame lnkaklių miškelyje(Parubežio
miškas
) [1271
.
Kaip minėjome, tik išsiuntus 120vyrų iš Švėkšnos į Macikų d~rbos~ovyklą miestelyje buvo įsteigtas vietinis getas tarp Sinagogos,Siaurosios
ir Žydų (dabartinės J. Maciejausko
) gatvių. Į ši getą buvo suvaryt,mo_terys~u
vaikais bei keletas vyrų, kuriems pasisekė pasislėpti birželį, arbat,e, kur~~
· · · · darbus VIsI
tada mieste nebuvo. Moterys buvo verčiamos dirbt, 1va1r1u
s
·
kentėjo

nuo bado ir kankinimų.
..
d
22
Nors Herschman-Rechtschafner[31, 1781rašo, kad 1941m. rugs_eJo .·
0
žydai iš Švėkšnos geto buvo nuvežtiį mgką netolilnkaklių ir Rau~iskes
~ ':
.
•
· • dė ir užkase(JEW
Irg1
mų. Kairėje kelio pusėje juos lietuvių part1zana1
susau
__
. k. k 1941m rugseio22d.)
rašo kad žydai sušaudy
ti šalia lnkaklių Ir Raud,
š es a,mų
·
. d
•
· · kad pagalkitus uo(125),tačiau čeliauskas [31,178)komentaruoseteigia,
_
. .
. .
... 20d (ne22d J Ta,patvirtina
menis,žydai buvo sušaudytišeštad1en1
, rugsepo ·
·· š
kad
. .
.
. . 'k' d" (36] Čia taip pat ra oma,
Ir internetini s puslapis lnkakha,.v, ,pe 'l~
· .
sušaudytaper 300
1941m. rugsėjo 20 d. lnkaklių pušyne, prie pat kaimo,

Švėkšnos žydų.

. - kaižmonessusodi. . . Oš
. •· [l Ol 258)rašo:fsesinin
Ap1e
zudyniųe1gą
erov1Ci
us
•.
•. • k'I
10 metrų įmišką,kur
no į lietuvių vairuojamus sunkvežimius" nuvezešesetą

jau buvo iškastigrioviai.
_ _ _ _ . tat kulkosvaidžius.
GaliauEsesininkai ir baltaraiščiai va1kščio1o g,rt,, a~s ę "t žydų daiktusatė. .
.•
. . . . 1· . nusirengt,. Ats,vezus
s,a, nuvare zyduspr,e gr,ov1ų " ,epe _
. Kitą rytą tosevietose
mė, o juos sušaudė, užkasė ir tuos,kur,edar buvogyvi.
kraujassunkėsi iš po žemių.
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Manoma, kad aukų buvo per 300 (kai kuriais duomenimi s, apie 4 50 ). 2ydų

sušaudymą lnkakliuose prisiminė ir tuo metu buvęs paauglys Juozas Vaitkus: Į pavakarę nuo $vėkšnos pusės su žmonėmis pasirodė pirmasis sunkvežimis. Girdėjosi dainuojant. Matyt, taip buvo įsakyta, nessakė vežą pas vyrus.
Automašina tuoj grįžo. Nelaimingieji viską suprato, nes kitose mašinosejau
važiavo su ašaromisir dejonėmis. [... ] Budeliai išvyko puotauti. Duobė liko
neužkasta. Koks didelis buvo vaikų drąsumas ir žingeidumas! Nubėgom pasižiūrėti iš arti. Neapsakomassiaubingas vaizdas: ilgoj, plačioj smėlio duobėj
gulėjo vienas ant kito įvairiai suvirtę nuogi, kraujuoti, smėlėti žmonių kūnai seniai, moterys, vaikai.[ ... ] Baisios, plačiai atvertos akys, iškankinti, skausmo
iškreipti veidai, kulkų išdraskytos galvos, kūnai, išdraikyti plaukai, išskėstos
rankos. [ ...] Kai kurie kūnai dar trūkčiojo [l 55].

APSKRITIS

2YDŲ GENOCIDO
VIETO
S

l

Tuometinės Vokietij os
· - • - · (Klaipėdos kra!to) siena

'\
\
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lnkakliai
\

x) 1941. .20
\
t'Parubežio

(X Masinių sušaudymų vietos
A

Darbo stovyklos

. miikas

Dargi!kės

*

1941.0816 .y.

Voinuro
miikos

rainiai

Benjamino Yankelovitziaus parodymais, visi pa laidoti bendrame kape.
Vietiniai žudikų talkininkai išlupdavo auksinius lavonų dantis [31, 178].

Švėkšnos žydų su šaudymas žemaičių Naumiesčio Šiaudviečių dauboje, mito pane igimas. JEW[170] rašoma: Sunkvežimiai žydų iš Pajuris,
Shvekshna
, Verzhan(Veiviržėnai), Riteve(Rietavas),
Khveidan (Kvėdarna) ir Laukuvos buvo atvežti į šią vietą [2emaičių Naumiesčio Šiaudviečių daubą. - Aut.l
ir visi buvo sušaudyti ir ten palaidoti. Apie kai ku riuos šio teiginio punktus,
l

neatitinkančius tikrovės (Rietavo, Laukuvos),jau rašėme.

Pasakojimas, kad Švėkšnos žydai buvo vežami

i 2emaiči ų

Naumiesčio

Šiaudviečių daubą, atsirado tuomet , kai apie tai tardytojams papasakojo
policijos vairuotojai Juozas Jurkšaitis (byloje Jurkutaitis) ir Antanas Rimkus
(69, 38-41] . Jurkšaitis pasakojo: Tarybinių žmonių masinio sušaudymo metu
į sušaudymovietą, į mišką už Tauragės miesto, mano mašina per 4-5 kartus
po 40-45 suimtųjų žmonių išvežė [. ..J taip pat apie 150 moterų ir vaikų suimtųjų žydų į sušaudymovietą iš $vėkšnos valsčiaus. Visosešiose operacijose,
išvežantžydusį sušaudymovietą, buvo kartu ir tokiu pat mastu vežė kaip ir
aš,Rimkus[69, 40]. Rimkus patvirtino, kad 1941 m. kartu su Jurgiu iš Tauragės vežė žydusi sušaudymo vietą, taip pat iš Švėkšnos [69, 40-41]. Beje, iš
tikrųjų Švėkšnos moterys ir vaikai i sušaudyno vietą buvo vežami, tačiau
liudytojai nenurodė, o tardytojas nepatikslino, kad iš Švėkšnos žydės su
vaikais buvo vežamos nei Šiaudviečių daubą, oi lnkaklius. Be to, iš Švėkš
nos išvežta ne 1so,o 300 žydų. Taip ir atsirado teiginys, kad Švėkšnos žydai
buvo vežami šaudyti i 2emaičių Naumiesčio Šiaudviečių daubą.

Švėkšnos žydų likimas darbo stovykloje Maclkuose prie Šilutės. 2inių apie Švėkšnos žydų likimą darbo stovyklose pateikė Herschman -Recht·
schafner) [31] ir buvęs darbo stovyklos kalinys Ošerovičius 1101, 255- 2631·
Už trijų kilometrų i šiaurės vakarus nuo Šilutės, kairiajame šyšos krante
įsikūrusiame Macikų kaime 1939- 1944 m. veikė Vokietijos karo belais~i~
stovykla (schema). Antrojo pasaulinio karo pradžioje vokiečiai ten įkure

·, .
Svėkinos valstlausžydų genocidovietosIr darbostovyklos/124,177)

karo belaisvių (lakūnų) stovyklą Stalag Luft VI, kurioje kalino antihitlerinės
koalicijos šalių piliečius: rusus, anglus, prancūzus, belgus, lenkus ir amerikiečius.

1941 birželio 27 d. apie 120 Švėkšnos žydų vyrų buvo nusiųsti i Šilutės
apskrityje įkurtas darbo stovyklas , kur jie buvo priversti kasti griovius,sau-

sinimo kanalus, tiesti kelius, dirbti žvyro karjeruose ir panašius darbus.
Dirbdavo nuo ryto iki vakaro; kaliniai per dieną gaudavo 300 gramų pasenusios duonos ir pusę litro vandening os sriubos. Vokiečių prižiūrėtojai
elgdavosi brutaliai. 2iemą, kai drenažo tiesimo darbai buvo neįmanomi,
žydai buvo siunčiami i netoliese esančią Stoniškių geležinkelio stotį iškrauti ar pakrauti vagonų.
1941 m. liepos pradžioje Macikuose dirbo jau apie 1000 asmenų. Kaip
rašo Herschman -Recht schafner (31, 172- 182], 1941 m. rugpjūčio viduryj e
stovyk loje įvyko pirmoji „selekcija" - buvo atrinkti vyresni žydai ir paskelb-

ta, kad jie grąžinami i Švėkšną. Iš tikrųjų jie buvo nužudyt!_ši~ud~ieči~_kai
me šalia 2emaičių Naumiesčio. 1941 m. spali įvyko antroJ1didele akc11a, o
lapkriti - trečioji. Visi atrinktieji nužudyti Šiaudviečių kaime ir ten palaid_o~i.
Koks likimas tų, kuriem s pasisekė išlikti Macikuose po 1941 m. lapkričio
akcijo s?
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Kita akcija Macikuose įvyko 1942 m. rugpjūtį. Stovykloje buvo paskleistasgandas, kad kalinius nori išvaduoti rusai.Vokiečiai ėmė kalinius
atidžiau stebėti bei sekti. 1943m. liepos pabaigoje žydų, kurie čia išdirbo
dvejus metus ir mėnesi, pasak Herschman-Rechtschafner [31), buvo dar
apie 100. Vokiečiai ėmė likviduoti Macikų darbo stovyklą, o darbingus
žmonesdeportuoti i Aušvico(Osvencimo)koncentracijos stovyklą. Niekas
iš žydų nežinojo, kas toji Aušvico darbo stovykla. Kelionė truko dvi savaites. Jie atvyko i Osvencimą 1943 m. rugpjūčio 2-ąją. Tarp jų buvo ir apie
dvidešimt švėkšniečių. Naują mirtininkų partiją, - kaip pasakojo Ošerovičius-šeronas [39), buvęs švėkšnietis, dabar gyvenantis JAV, Respublikonų
partijos Pensilvanijoskomiteto narys, - pasitiko dryžuotomisuniformomis
vilkinčių, plikai nuskustų moterų orkestras
. Jossmuikaisgriežė smagų sveikinimo maršą. Čia vėl įvyko atranka. Vieni kaliniai, kuriuos nusiuntė kairėn,
buvo paimti stovyklos darbams,kiti, kuriuos nus iuntė deši nėn (apytiksliai
šimtas), patekoį krematoriumą. Darbamspaimti žydai Birkenau(Bžez
inkos)
vietovėje, už kelių kilometrų nuo Osvencimo, taisė bėgius.
1943m.prireikė savanorių į kitą stovyklą, - prisimenaOšerovičius-Šeronas
[39),- ir Samueli
s sutėčiu nusprendė išvažiuoti,manė, kad blogiau nei Osven
cime(AuschwitzJnebus.Gyvuliniaissunkvežimais[vagonais.
-Aut.) s tūkstančiai
žmonių keliavo į Varšuvą, kur turėjo statyti barakusir krematoriumą.
Nors karo eiga krypo ne vokiečių naudai, Lenkijos sostinėje j ie rengė
dar vieną masinio naikinimo stovyklą, Pasak, Ošerovičiaus-šerono [39),
naciamsreikėjo kalinių, kurie nebūtų Lenkijosgyventojai, ir kuriems būtų
sunkiauužmegzti ryšį su vietiniais. Buvę Macikų darbo stovyklos kaliniai
čia dirbo iki 1944m. vasaros.Keletasmirė per šiltinės epidemiją, kiti buvo
išsiųsti i Dachaukoncentracijosstovyklą. PrabuvusiusDachau stovykloje
apie mėnesį (1944liepą-rugpjūti) perkėlė į Valdlagerį (miško lagerį)- į Muhldorfą (Bavarijoje) šaliaMiuncheno, kur vokiečiai statė karinių oro pajėgų
dirbtuves. Vokiečių civilių prižiūrimi kaliniai dirbo dviem pamainomis: čia
jie ant nugarų tampydavocemento maišus.
1945 m. balandžio pradžioje apytiksliai šeši tūkstančiai vyrų išsiųsti iš
šios stovyklosį Feldafingą šalia Miuncheno.Kaliniamsbuvo pranešta,jog
Alpių kalnuosejie bus iškeisti į Vokietijos belaisvius. 1945m. balandžio
l 8 d. atvykę į Zėshauptą (Sees
haupt) kaliniai buvo amerikiečių išvaduoti.
Tą dieną laisvę atgavoapie 2000kalinių, tarp jų ir 18buvusių švėkšniškių.
Kiekiš viso nužudytų asmenų? Tarybų Lietuvasenciklopedija[126)rašo,
kad 1941-1942m. hitlerininkai nužudė apie 500Švėkšnos gyventojų. Prie
l~kakli~buvo nužudyta330asmenų, o iš Švėkšnos 120jaunų vyrų, iš kurių
ishk~ tik l 8, patekoį darbo stovyklą. Taigi iš Švėkšnos žydų bendruomeneswv o apie 450 asmenų, nors 1944m. ,,Suvestinės žinios apie padarytas pikt~d~ry~tės TSRS
piliečiams vokiečių fašistinių nusikaltėlių Tauragės
~ps~'.1tyJe_.raso, kad Švėkšnos valsčiuje nužudyta 330asmenų, matyt, ne1sk
aiouoti l Macikų darbo stovyklą išvežti vyrai [120,l) .
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Nacių, dalyvavusių žydų žudynėse, teismas. 1964m. balandžio27d.
Aur~che(netoli Ham_burgo) v~ko keturių nacių nusikaltėlių, dalyvavusių žydų zudynese Šilutes apskrityJe, teismas[124). Kiekvienasiš jų (dr.Scheu
,
F. Jagst, Walter Allistsat ir Otto Bastian) nuteisti po dešimtį metų kalėjimo.

Paminklai . Švėkšnoje, Brailio gatvėje, tebėra senosios Švėkšnos žydų
kapinės. Čia dar stovi keliolika paminklų ir vienameišjų užrašaslietuvių,
hebrajų ir jidiš (idiš) kalbomis: Senosios
žydų kapinės ir pirmojižydų genocido aukų vieta. Tebūna šventasmirusiųjų atminimas. 2odžiai pirmojižydų
genocidoaukų vieta tik lietuvių kalba.
2ydai kapinėse, matyt, nebuvošaudomi. Pirmoji holokausto vieta - tikriausiai2ydų gatvė, kur buvo laikinasis getas.
Ieškoti kito paminklo reikėtų vykti iš Švėkšnos Saugų kryptimi pro lnkaklius. Už kaimo, pervažiavus tiltą per Ašvos upę, sukti kairėn (ženklo
nėra). Už 500 metrų esantis Džaneriostulpas rodo 50 metrų iki žudynių
vietos. Masinis kapas rastas po karo (31, 178;91). 1958m. žudynių vieta
buvo aptverta ir pastatytas paminklas[127).
Pasitinka ryškiai mė lynos spalvos tvora ir mėlynai nudažytaspaminklas, ant kurio aukso spalvos lentelėje lietuviškai užrašyta
: Šioje vietoje
1941m. sušaudytižydų tautybės žmonės. Anksčiau čia buvo kitoks užrašas:
Šiojevietoje 1941m. vokiečiai ir jų talkininkainužudė Švėkšnos apylinkės žydų tautybės žmones[128).

lydų iudynlų v,eraSvekfnoskapinese
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rAURAGES

APSKRITIS

Taurag~I

val1(1us

Tauragės valsčius*
Tauragė (žyd. Tavrlg)
-

tai pietvakarinės Lietuvosdaliesapskritiesmiestas,
įsi

kūręs kairiajame Jūras upės krante,prie Karaliaučiaus-Tilžės-5iau/ių-Rygos

plento ir geležinkelio,keleto kitų svarbių kelių sankryžoje.Ypatinga miesto
padėtis - buvusiosRusijos-Prūsijos sienosartumas,savolaikusudarė sąlygas
Taurageiaugti ir kilti, kadjai ir nesantadministraciniupunktu, - taip apibū
dinama Tauragė Broniaus Kviklio knygoje Mūsų Lietuva[56, 142].
Tauragės žydų bendruomenės gyvenimą gana išsamiai aprašė Jonas
Liorančas ir Edmundas Mažrimas knygoje

Palemtiesženklu[81, 88]. Daug

medžiagos yra JEW[140] bei Kviklio knygoje Mūsų Lietuva[56, 142- 152).
Žydai, kaip rašo JEW[140 ], Tauragėje tikriausiai apsigyveno XVIII a.
viduryje. Gyvendami netoli Prūsijos sienos, jie kontroliavo beveik visą
prekybą su Vokietija, eksportavo grūdus, paukštieną, žąsis, įvairių rūšių

vaisius ir galvijus. Prekyba mediena taip pat buvo žydų rankose. Pavasarį šimtai darbininkų eidavo i miškus, išnuomotus žydų prekybininkams,

ruo šti skiedrų (medinių čerpių), kurios buvo gabenamos daugiausiai Vokietiją. Žydai taip pat buvo pagrind iniai maisto produktų tiekėjai Taulydų tudynių vieta lnkaldiuose

ragėje dislokuotiems

sienos apsaugos daliniams . Daugelis žydų buvo

amatininkai: kalviai , dailidės, batsiuviai, siuvėjai, statybininkai ir kitokie
specialistai. XIX a. pabaigoje daugelis tauragiški ų gyveno iš kontrabanKitoje paminklo pusėje ant baltos marmurinės lentelės užrašas jidiš

dos - prekių gabenimo į Vokietiją. Tuo metu Tauragės žydai buvo laikomi

(idišl kalba: čia ilsisisenižmonės, moterysir vaikai,kurie žuvo nuo hitlerinių
budelių rankų 1941metų 28 elulo(1941 rugsėjo 20 d. - Aut.] iš 5vėkšnos - garbė

vienais turtingiausių Lietuvoje .

jų atminimui.

didino ir gyventojų skaičių. JEW[140] rašo, kad Tauragėje iš 61 lengvosios

Pirmiausia krenta į akistai, kad aukso spalvos lentelė pritaisyta nese·
niai, ir jos informacija bendro pobūdžio. O štai kita išlikusi meta lo vagių
nenugvelbta lentelė patvirtina, kad čia sušaudyti Švėkšnos žydai: tik se·

pramonės įmonės 46 priklausė žydams (75%). Knygoje

ni vyrai, moterys ir vaikai. 120 jaunų žydų vyrų, kaip minėta, jau anksčiau
buvo išsiųsti į darbo stovyklą Macikuose, o apie 80 vyrų suša udymą šioje
vietoje jokios informacijos nėra.

vo valdomi žydų: Hiršos Gitkino, J. Bogranskio, Leibos Baikovičiaus ir Jo-

Beje, pokario metais netoli žydų žudynių vietos stribai užkasdavo žuvu·
sių partizanų kūnus (91]. Dabar čia pastatytas atminimo paminklas.

***
1941 m. birželio 27 d. keturios moterys ir vienas vyras buvo nušauti mies·
te.Tai pirmosios žydų genocido aukos. Joms atminti pastatytas paminklas
Švėkšnoje, Brailio gatvėje, senosiose žydų kapinėse.
1941 m. birželio 28 d. 120 atrinktų vyrų buvo nusiųsti i Macikų darbo

stovyklą, kiti apie 80 žydų vyrų sušaudyti lnkakliuose .
1941 m. rugsėjo 20 d. lnkaklių pušyne, prie pat kaimo , sušaudyta per 33o
Švėkšnos žydžių ir vaikų.

Tarpukariu Tauragė tapo apskrities centru. Naujų gamyklų statybos

Polemtiesženklu

[81, 54] rašoma, kad XX a. ketvirtąjį dešimtmetį Tauragėje buvo 72įmonės,
kurių 49 priklausė žydams; tai sudarė 67 procentus. Tauragės malūnai bu-

kūbo Berelovičiaus. Saldainių fabrika s ir lentpjūvė priklausė Šereševskiui.
1931 m . mie ste buvo 124 parduotuvės, iš kurių 101 priklausė žydams (81%).
1935 m . net 80 žydų dirbo amatininkais (81, 56]: 19 siuvėjų, 12 batsiuvių, aštuoni kepėjai, penki sukirpėjai, penki laikrodininkai, penki dažytojai, penki
kirpėjai, trys kepurininkai , dvi korsetų siuvėjos, du stikliai, du skardininkai,
du fotografai ir kitokie. Mieste dirbo keturi gydytojai žydai, trys odontolo gai, du teisininkai ir akušerė.
Žydų liaudies bankas (Folksbank
) buvo svarbus ekonominiam gyvenimui. 1927 m.jis turėjo 322 narius, 1929 m. - 234 narius (81, 53; 140]. 1939 m.
iš 215 telefono abonentų 61 priklausė žydams (81, 53; 140].
Ketvirtojo dešimtmečio viduryje dėl propagandos ir žydų parduotuvių
boikoto žydų bendruomenės ekonominė padėtis ėmė blogėti. Iš miesto
• š,o str. autoriai Aleks.-in
drasVitkus,Cha,masBargmanas,EdmundasMažumas.

334

Aleksandras
VITKUS.
ChaimasBARG
\I A~-IASH O L O K A U 5 T A 5

2 E M A l T l JO

JE

įmonių suvestinių, palyginu s trečiajį ir ketvirtąjį dešimtmečius, matyti, kad
žydų pozicijos smuktelėjo nuo 75 ik i 67 procentų. Kita šio mažėjimo pri e-

žastis buvo Vokietijos ir Lietuvos komercinių santykių atšalimas.
Prieškariu būta ir incidentų tarp lietuvių ir žydų. 1935 m. kovą [140] (gegužę [81, 52]) pe r Pesach (žydų pavasariošventė - Velykos) Tauragės žydai bu -
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liko_s~atvėje'. vertė aštuonias~eši~t~etį daktarą užkasti nugaišusį arklį,
g ulin t i greta JOnamų. Dakt arui ats1sak1u
s, kareiviai jį nušovė. Dvi moter 5

lankėsi

gydytoją, kareivių

užkasė daktarą

ku rios
pas
priverstos
kartu :~
arkliu [81, 68]. Šis epizodas detaliai aprašomas gydytojo Ginko knygoje Per
spygliuotą vielą [23, 27-28].

skleidžiami antisemit iniai atsišaukimai vokiečių kalba . Žydai bu vo muša-

Diena po dieno s vyko vyrų ir jaunų moterų areštai tartum darbams atlikti , tačiau niekas iš tų darbų negrįždavo. Jie buvo nužudyti ir palaidot i
masiniuose kapuose ; tai gerai mena vietos gyventojai.

mi gatvėse; daužom i jų namų langai. Policija su laikė api e 50 žmonių, kur ie
buvo įtarti dalyvavę antižydiškose akcijose; 30 iš jų skirtos didelės baudos .

Tauragės žydų žudynių vietos.

vo melagingai apkaltinti lietuvio kūdikio nužudymu -esą jo kraujas buvęs
panaudotas macams kepti. Kilo antisem itiniai neramumai. Miest e buvo

1923 m.Tauragėje iš 5470gyventojų 1777 buvo žydai (32%) [140]. 1939 m.
mieste gyveno jau 10 561 žmogus [56, 150], išjų - apie 4000 žydų [81, 71]. Kai
kurių autorių teigimu , prieš Antrąjį pasaulinį karą Tauragėje gyveno apie
3000 žydų [l] .
Tragiškų įvykių preliudija Tauragės žydams tapo Antr asis pa saulini s ka-

ras, prasid ėjęs 1939 m. rugsėjo l d. Vokietijai įsiveržus į Lenkiją. Dar prie š
prasidedant karui , po 1939 m. kovo 20 d. ultimatumo

Lietuvai , 7000 žydų,

gyvenusių Klaipėdoje (Memelyje), palikę daiktus išvy ko iš miesto ieškot i

Kaip rašoma MtL [83, 408]ir Josifo Levin-

sono Skausmo knygoje [64, 33], pagrind inės Tauragės žydų naikinimo vietos
yra dvi: Visbutų kaimas už kilometro į vakarus nuo Tauragės ir Antšunijų
kaimas už 6 kolimet rų į šia urės vakarus nuo Taurag ės. Visbutų kaime nužudyta apie 900 vyrų (tarp jų viena moteris), o miške prie Antšunij ų kaimo ap ie 3000 vyrų, moterų ir vaikų [83, 408]. Šias holokausto vietas nurodo ir
HLA [33, 204-207], tik jos įvardijamos kiek kitaip : pirmoji vieta - Tauragė l ir
Mažonai l, a ukų 133, antroji vieta - Tauragė IIir Mažonai 11,aukų 635.Kaip
mato me, nužudytųjų skaičius skiriasi net daug kartų!?

prieglobsčio Lietuvoje - Žemaitijos regione bei Kaune . Nemažai jų ap si-

gyveno ir Tauragėje, kur vietos žydų bendruomenė rūpinosi pabėgėliais.
1940 m . birželį Lietuvą okupavo Sovietų Sąjunga. Dauguma fabrikų
ir parduotuvių Tauragėje buvo naciona lizuota , jiems valdyti paskirti komisarai. Visos organizacijos išformuotos , keletas aktyvistų areštuota . He-

Žydų žudynės prie Visbutų kaimo. Naciai nusprendė iš 25 kilometrų
pločio pasienio zonos išvalyt i nepageidaujamu s elementus.Tauragė kaip
tik atsidūrė šioje juostoje . 55 Einsatzgruppe vado Walterio Stahleckerio (po
karo sovietų pakartas) nur odymu , tai pavesta atlikt i Tilžės policijos skyriaus

brajų švietimo įstaigos uždarytos , hebraj ų mokyklose imta viską dėstyti
jidiš kalba .

vi ršininkui Hansui Joachimui Bohmei [81,68;83, 23, 274-275].
Praėjus kelioms dienoms nuo karo pradžios iš Tilžės į Taurngę atvyko
• · nauJOJO
· · Tauragės
burm istro Jono
gestapini nk as Schwarzas ·1r paprase
,,
.

1941 m . biržel io pradž ioj e 17 žydų šeimų, iš v iso ap ie 60 (tiksliau - 58)
[81,671 žmonių, kuri e buvo laikom i . nepatikimu elem entu ", ištremti į Komiją - Rusijos europinės dalies šiaurę. Kai tr em tiniai pradėjo gauti mai sto
siuntin ius iš buvusių Tauragės žydų (Lietuvos žydų asociacijos),emigravusių į

Baltimorę (JAV),jų padėtis pagerėjo. Ši pagalba padėjo išgyvent i daugeliui
šeimų [81, 68].

Pirmosios karo dienos . 1941 m. birželio 22 d . Tauragė buvo bombar duojama , dauguma namų sugriauta . Apie 20 žydų buvo suže isti. Daug elis
miesto gyventojų, tarp jų ir žydų, pabėgo į aplink inius kaimus ; kiti skubėjo

regio no miestus stengdamiesi pasiekti Rusiją. Kaip rašo
Mironas Ginkas knygoj e Perspygliuotą vielą [23, 68]: Ir tik nedaugeliui pasi-

i Šiaulius ir kitus

sekė pasitraukti į Rytus.

Pirn:iosiomis karo die nomis ginkluotų lietuvių neribojo jok ios taisyklės,
t~del J1e elgėsi žiauriai ti ek su žydais vy rais, ti ek su jaunomi s žydėmis. Iš rabin~ Lev~ Špico buvo pareikalauta pateikti žydų komunistų sąrašą, ku'.io
rabinas, aišku, neturėjo, tad buv o sušaudyta s. Pirmosiom is okupaci j os di enomis vokiečių kareiviai, įsiveržę į gydytojo Josifo Šapiro namus Respub-
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buvo išbrauktos kelios pavardės [iš25 komunistų. - Aut.]. [... ] Kitos dienos rytą
sužinojau, kad suimtuosius sušaudė prie kelio, lauke už kalėjimo.
Suimtieji turėjo atiduot i savo daiktus, buvo priversti gilinti griovius, 0
baigę darbą privalėjo atsiklaupti prie griovio krašto, veidu į griovį. Minėtų
knygų [46] ištraukoje rašoma: Tuometjo s [ji e.- Aut.] buvo šaudomos į pakaušį iš pistoleto ir stumiamos iš nugaros pirmyn, kad įkristų į duobę. Saudė gestapininkai ir 50 kareiviai. Ulmo teismo procese [140] paaiškėjo, kad dr. Jofė
ir stomatologa s dr. Mostas, taip pat buvo čia nužudyti.
Tauragės istorija, Vikipedija [135], rašo, kad 1941 metų vasarą Tauragės
geto žydų vyrai buvo sušaudyti Visbutuose (apie 900), nors anksčiau rašyta,
kad 1941 m. liepą buvo suimti 300 žydų ir 25 komunistai. Knygoje Po lemties ženklu [81, 68] rašoma, kad 194 1 m. liepos 2 d. Visbutų kaime, dar prieš
karą Raudonosios armijos bunkerio statybai paruoštoje duobėje, gestapo ir
vietinių lietuvių pagalbininkų sušaudyti 133 žmonės. Sušaudytųjų tarpe buvo
ir paskutinis Tauragės rabinas Levi Spicas. tudymo išvengė, pabėgęs iš sulaikymo vietos, Bencionas Rotšteinas.
MŽL[83,26] rašo: Liepos2 d. Tilžės operatyvinis būrys Tauragėje nužudė 133
žmones, tai pakartoja ir Arūnas Bubnys knygoje Okupuota Lietuva (19411944) [12]bei HLA [33, 201] autoriai.
HLA (33,204] pateikiama dar viena ištrauka iš aukščiau minėtų knygų (46]
apie 1941m. liepos 2 d. žydų sušaudymą: Tą dieną (33, 204]buvo nušauti 133
vyrai (beveikvisiji e buvožydai, tik keletaskomunistų). Tarpnužudytųjų buvo žydų
gydytojasJoffe ir stomatologas Mostas. Ši ištrauka suklaidino HLAautorius,
ir jie prie Visbutų kaimo nužudytųjų priskyrė tik 133asmenis. JEW (140] ra·
šoma, kad 1941 m. liepos 2 d. nužudyta 300 žydų ir apie 25 komunistus
nežydus. 133žydų vyrų sušaudymo datą reikia tikslinti.
Kad tai būtų buvusios dvejos atskiros žydų žudynės, sunku patikėti, nes
Tauragės burmistras Jurgilas būtų tai nurodęs. Tiesa, Mažrimas (81] teigė,
kad pirmosiomis karo dienomis buvo šaudomi žymesnieji gyvenviečių žy·
dai, panašiai kaip Batakiuose. Ginko knygoje (23] kalbama apie pirmųjų
Tauragės žydų sušaudymą: [...] kitame kiemo gale, už kareivinių, dirba di·
desnė grupė. Visi - žydai. Labai keista. Tendaktaras Sachnovičius, mokytojas,
dantų gydytojas ir net rabinas. Visi žymesnieji Tauragės žydai [23, 33]; Dak·
taro Šachnovičiaus žmona vis kartojo: Jie visi sušaudyti. Pradžioje kankino:
tyčiojosi, ypac iš rabino... žemino... Paskui visus - iš kulkosvaidžio. Tikrai.
Pasakojo pažįstama lietuvė. [ ...] Tačiau moteriškė sako, kad šaudė reguliari
kariuomenė ir baltaraišciai. Kariuomenė? Siaip sau imti ir be niekur nieko iš·
tratinti penkiasdešimt žmonių? Kur ir kada tai galėjo įvykti? [23,38].
Autoriai AleksandrasVitkus ir Chaimas Bargmanas turi duomenų, k_~d
taip buvo sušaudyti žydai ir Mažeikiuose, kur naciai jau iš anksto tureJO
turtingesniųjų žydų sąrašus.

MžL[83, 408] rašoma,kad 1941metų vasarą, rudenį nužudyta apie 9oovy·

rų (tarpjų vienamoteris). Ant paminklo užrašyta, kad šioje vietoje nužudyta
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900 vyrų - žydų ir keletas lietuvių. JEW[140J, remdamasisovietų paskelbtais
duomenimis , taip pat rašo, kad čia nužudyta 900 asmenų. Ar tikrai buvo
tiek aukų?
Tauragės istorija, Vikipedija (135] rašo, kad 1941metų vasarą Tauragės geto žydų vyrai buvo sušaudyti Visbutuose (apie 900).

Iš tikrųjų Visbutuose sušaudyta300žydų vyrų ir kai kurie iš 25 komunist. y. sovietinių aktyvistų. Kaip minėjome, HLA pateiktaištrauka
nesutampa su kitų šaltinių duomenimis apie žudynes, vykusias 1941m.
liepos 2 dien ą. Kaipgi atsirado paminkle 900?
1965m. birželio 7 d. masinių žudynių Tauragės rajone, įvykdytų 1942(turėtų būti 1941) birželio mėnesį, vietos nustatymo akte Nr. 1 (76) [136],kurį
sudarė LT5R kraštotyros draugijos nariai, rašoma, kad komisija [...] Tauragės rajone Visbutų kaime prie kelio nustatėme, kad 1941 m. VII- V/11
mėn. čia
buvo hitlerininkų sušaudyta daugiau kaip 800 žmonių lietuvių, žydų tautybės
vyrų, kartu sujais ir tarybinis aktyvas. [...] Pasmerktieji buvovaromi sukastu·
vais; patys turėjo išsikasti duobes.
Tos pačios komisjos sudarytame 1965 m. birželio 28 d. akte Nr. 1 (78)
[137] pateiktas tas pats nužudytųjų skaičius - 800žmonių. Tikriausiai šiek
tiek padidintas skaičius - 900- iš ten pateko ir į MtL [83,408].
Buvęs Tauragės burmistras Jurgilas [83, 275] liudij o, kad sušaudžiu
s 300
žydų vėlesniuose šaudymuose, kurie vykoilgą laiką, dalyvavoapskritiesviršininkas Mylimas, miesto gestapo viršininkas Svarcas ir policija. Pas manet_u~
klausimu daugiau niekas nesikreipė. Tie .vėlesni šaudymai• galėjo vykt, ,r
tų nežydų,

Visbutų miške, tačiau medžiagos neradome.

.
.
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už kalėjimo, Visbutų kaime, buvo sušaudyta apie 800 žydų vyrų kartu su
sovietiniais aktyvistais.
Skaičius 900 atsirado LTSRkultūros ministerijos kolegijai priėmus
1970m. lapkričio 5 d. nutarimą Nr. 35 dėl palaidojimo vietos įtraukimo į
kultūros paminklų sąrašą (76].nkėtina, kad sudarant Kultūros paminklų
sąrašą remtasiir MlL [83,408]esančiu aprašu.
Nekelia abejonės, kad skaičius 900yra padidintas (žr. LietuvosTSRypatingosiosvalstybinės komisijos
ataska
ita apiežudynesTauragės apskrityje).
žudynės Antšunijų kaime. Knygoje Po lemtiesženklu [81, 70] taip pat

teigiama,kad Ypatinga Valstybinė komisija vokiškųjų fašistinių bendrininkų
piktadarybėms nustatyti ir ištirti nustatė, kad 1941m. netoli Antšunijų kaimo
nužudytaapie3000vyrų, moterų ir vaikų.
Mažrimasiš šio sąrašo atrinko ir nu statė, kad tauragiškių nužudyta
1167.Beabejo, šisskaičius neišsamus, nesTauragės ir apylinkių žydai buvo suvaryti į buvusias kareivines, Skaudvilės vyrai - į Pužų pašto stotį.
Batakių, Skaudvilės, Eržvilko moterys su vaikais - į Batakių geležinkelio
getą), tai yra prie mieste gyvenusiųjų skaičiaus reikėtų pridėti gyvenusiuosiusTauragės apyl inkėse. Tačiau tai nebus 3999, kaip nurodyta . suvestinių žinių .. ." pirmajame puslapyje. Klaida šiame dokumente paklojo
pamatus ateičiai: mėginta bendrą sumą priartinti prie . apie 900" ir „apie
3000" (žr.5 lentelę, p. 373).
Leidinyje Po lemties ženklu pateiktas paplitęs nužudytųjų skaičius, o
greta ir abejonės dėl jo tikslumo [81, 70].
Vyrų žudynės. Antroji - 122žydų vyrų grupė, kaip nurodo literatūra [33,

204; 81, 68; 140],buvo sušaudyta 1941m. liepą tarp 3 ir 10d. pakeliui į Šilalę,
t. y. Antšunijų kaime.
Apie šį įvykį HLA[33,204) pateikiama ištrauka iš anksčiau minėtų knygų (JustizundNS-Verbrechen
ir TheEinsatzgruppen
Reports, p. 16): Tarpliepos
3 d. ir liepos 10d. tokiu pat būdu buvo nužudyti 122vyrai, tačiau šį kartą
šaudė tik Lauksargių pasienio policijos sargybos gestapininkai ir lietuvių
pagalbinės policijos policininkai, vadovaujami5chwarzo [... ] žudynių vi~ta buvo netoli Antšunijų kaimo, šalia kelio Tauragė-Si/a/ė. tmonės tureJ_0
palikti savodaiktusir iškasti duobę, kuri tapo jų kapu. Jie buvo vedamipr,e
duobės po vieną ir nušaunamiį pakaušį. 5chwarzas fotografavo t udy~~s[...] 5chwarzasraportavoapie tudynes Ti/tės gestapui, kuris persiunte ,n·
formaciją R5HAir operatyvinės grupės A vadui 55 brigade[nJfiihreriui Fran·
zui Walteriui5tahleckeriui.

Moterų ir vaikų žudynės. Moterų su vaikais ir keleto senų vyrų, kurie
vis dar tebebuvo gyvi, situacijadiena po dienos blogėjo: apleisti, nuskurę,
persigandę, badaujantysir bejėgiai jie be tikslo slankiojo po mie st ą.
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1941 m. rugsėjo 6 d.Tauragės apskritiesviršininkasVladasMylimasišleido slaptą nurodymą Nr. 790[81,69; 133)Tauragės miestoburmistrui,valsčių viršaičiams ir nuovadų viršininkams dėl žydų suėmimo. Nurodyma
s
skelbė, kad apskrityje gyvenantysžydai turi būti sutelkti vienojevieto·e ir
privalo išsirinkti savo tarybą, kuri rūpintųsi visaisjų reikalais
; žydaipri~alą
nešioti Dovydo žvaigždę, draudžiama vaikščioti šaligatviaisir kita. Visas
žydų turtas konfiskuojamas, draudžiamajį tvarkyti, o burmistraiir valsčių
viršaičiai atsakingi už nekilnojamojo turto registraciją.
Šio aplinkraščio 10 punkte teigiama,kad žydai gali gauti tik reikalingiausius maisto produktu s, kurie atlieka nuo lietuvių. 12 punkte - leidžiama žydus siųsti dirbti ten, kur nė ra pakankamaidarbininkų lietuvių.
Jų atlyginimas tu rįs būti pervestasį apygardos komisaro kasą, kuri vėliau
žydams pinigu s iš mokėsianti.
Tą pačią dieną Tau ragės apskritiesviršininkaspolicijos nuovadų viršininkams paske l bė kitą įsakymą Nr. 793[81, 68-69;134),kuriame rašoma
,
kad visi žydai, jų žmonos ir vaikai, gyvenantys kaimuosear šiaiptoliaunuo
jiems paskirto rajono, turi būti tuojau apgyvendinti tų rajonų stovyklose.
Taigi žydai privalo būti sutelkti vienojevietoje.
Įsakymai buvo stropiai vykdomi. Visi žydai buvo sutelkti Lietuvoskariuomenės 7-ojo pulko ka reivinėse - Vytauto gatvėje esančiuose statiniuose, kur sovietų kariuomenė pradėjo statyti garažussunkvežimiams.
Sklypas buvo aptvertas spygliuota viela ir saugomasLietuvospagalbinės po licijos (81, 69). Kiekviena stipri moteris ir paaugęs vaikasbuvo
išsiųsti dirbti. Šiuose nameliuose, vadinamajamegete, įsikūrę žydai gyveno nežmoniškomis sąlygomis. Alkani ir purvini jie išbuvo iki rugsėjo
13dienos.Tada jiems liepta pasiruošti persikelti į kitą vietą, kur jų sąlygos
būsiančios geresnės.

.
1941 m. rugsėjo 16 d. [140] atvyko sunkvežimiai pervežti jų į Taurages
giraitę, apie 6 kilometrus į šiaurės vakarus nuo miesto, 100- 150metrų ~~o
• · t L'etuvospagalbines
Tauragės-Šila lės kelio. Ten buvo nufilmuotasir gir as 1
.
.
__
-d"k' · rbaJ Ų galvossupolicijos policininkas,visus pranokęs z1aurumu. Ku 1 1a1a
.
•. mergina_ HeniJeznerskaldyti į medžius ir įmesti į duobę. Jauna grazi . . .
įšoko į duobę gyva, kai žudikai pradėjo priejos kabinetis.. . n I mties
•
oterų su va1ka1s.rO e
1941 m. rugsėjo 16 d. nuzudyta 513 senų m
.. d
e
•
. . . . • d mosvykorugse1012 ·•o n
zenklu autoriai rašo:Amžininkų pns1mm1muzu Y
. asiJo·
.
d
·esoožydų. Remiam
rugsejo1 6d. irčiaspėjama, maždaugsušau ytaapi . . d . yte·sr81 69].
. 1971 AdelesGir vain
•
no Motikovo prisimimim ais,užrašytais
m. .
. t r'in,as vertybes,
·
tos at1duot1 u
Žudynių vietoje moterys buvo pnver~
. . l'etuvių
valstiečiai,
1
nusirengti ir šokti į duobę. Keli žydai, kunuos pasiepe
·k
auti [81 69-70].
ĮS undus kaimynams, netru kus buvo sug
' d
m. rugsėjo mėn.
1941
Vikipedijosstraipsnyje .Antšunijai" 121rašoma'.:a Ti ragės-Silalėsplen12d. [rugsėjo 16d.- Aut.Jvokiečiaižieduapsupo~iš ą,_ ~u onesvežėįAntšu. .
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nijų kaimomiškopakraštį, čia moterys, vaikai buvo sušaudyti ir užkasti dvie-

joseduobėse. Kruvinamegenocidedalyvavoir vietiniai fašistų pagalbininkai.
Antšunijų kaimesušaudytaapie 3000žydų.
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misija [ ... ] Tauragės rajone Vizbutų kaime prie kelio nustatėme, kad 1941m.
V/1- VIIImėn. čia buvo hitlerininkų sušaudytidaugiau kaip 800žmonių lietuvių,
žydų tautybės vyrų, kartu sujais ir tarybinis aktyvas.

Tauragėje buvo palikti tik keli žydai: Naidelis, Natana s Goldbergas ir

Nurodž ius, kad pri e Visbutų kaimo nužudyti 800-900 žydų, o Antšunijų

lcchakas šumas, kurie dirb o karinėj apygardoj, ir Izraeli s Akselrodas , kuris dirbo kaip specialist as šereševskio lentpjūvėje. Po kelių savaičių jie
taip pat nužudyti. Nagingas kailiadirbys Faivelis lckovičius su žmona ir
vaikais liko gyvi dar keletą mėnesių, tačiau vėliau vokiečiai juos pakorė

kaime - 3000, išeitų, kad visi 4000 Tauragės žydų buvo nužudyti , bet skaičiai neatitinka Tauragėje gyvenusių žydų skaičiaus. Ta gija eina per visą
Tauragės istoriją.

Dažnia usiai nurodoma s Tauragėje gyvenusių žydų skaičius 4000verčia

[81,70; 140].

abejoti, tikėtiniau, kad prie š Antrąjį pasaulinį karą Tauragėje gyveno 3000
žydų, kaip rašo A. Ambruleviči ū tė [1].

Nužudytųjų skaičius Tauragėje, Vlsbutų ir Antšunijų kaimuose. Nu-

Kviklys knygoje Mūsų Lietuva [56, 151]rašo: Vokiečiai išžudė ir masiniuose
kapuose pakasė beveik visus Tauragės apskritiesžydus ir nemažakomunistų.
Tai patvirtina ir knygos Polemtiesženklu auto riai [81, 71]. Po karo tik keletas

stat yti nužudytųjų Tau ragėje skaičių nėra taip paprasta . Istorikų dar laukia didelis darbas.Aptarsim e tik kai kuriu os lite ratūroje pateiktu s skaičius.
Bubnio pateiktame sąraše [12, 204] Tauragė priskirta prie didžiausių
žydų žudynių vietų, aukų buvę

apie 3000 (per dvi žudynių vietas turėtų būti
3900).Toki pat skaičių pateikia ir Mt L [83,408], taip pat dviejų paminklų užrašai.Taigi yra pagrindas abejoti Tauragėje nužudytų žydų skaičiumi.
Antšunijų kaime nužudyta nuo 632 [83, 206] iki 3000 [83,408] žydų.
Skaičius . apie 3000•, kaip ir prie ma si nių žudynių aukų Visbutų kaime,
atsirado tada, kai LTSRkultūros min isterijos kolegija priėmė 1970m. lapkričio 5 d. nutarimą Nr. 35 dėl palaidojimo vietos itraukimo i kultūros paminklų są ra šą [76].Tikėtina, kad sudarant Kultūros paminklų sąrašą, remtasi ir
MtL [83, 408] esančiu aprašu.
Polemtiesženklu [81,7 10] autoriai rašo, kad 1939 m. Tauragėje gyveno
10561gyventojas, iš jų apie 4000žydų, tačiau priduria , kad karo pradžio je apie 2/ 3 žydų bendruomenės narių pasitraukė i Rusijos gilumą [81, 71]
(mestuo abejojame), taigi neįmanoma nužudyti apie 4000 žydų Tauragėje,
nes tiek jų čia jau nebebu vo: prie Visbutų kaimo - 900 ir prie Antšunijų
kaimo - 3000.Ir knygos autoriai tuo nėra tikri :[ ... ] šiais skaičiais operuojama iki šiosdienos, norsjie nėra tikslūs [81, 70].
1945m. laikraščio Tarybinisžodisstraipsnyj e .Tauragės apskrities darbo
valstiečių laiškas Tarybų Sąjungos maršalui draugui Stalinui " [131] rašoma, kad pačioje Tauragėje sušaudytaapie 500piliečių, Kaziškės miškuose
,
Tauragės valsčiuje, taip pat dešimtimissušaudyta. Tuo tarpu 1945 m. kovo

26 d. LKP(b) Tauragės apskrities komiteto sekreto rius Murau skas Tauragės apskrities partinės organizacijos darbo ataskaitoje [71J CK sekreto riui
Sniečkui rašė: Tauragės miestoribose,Si/a/ės miško pamiškėje, Sunijos upelio
krantuose,miestokapinėse ir Visbutų km., buv.Austynienės ūkyje sušaudyta

ir palaidotaapytikrėmis žiniomis apie 5000tarybinių piliečių; Tauragės vals·
čiuje sušaudytaapie900žmonių ir t. t.
Tiksliausias nužudytųjų skaičius Tauragės rajono masinių žudynių,
įvykdytų 1942m. (turėtų būti 1941m.) birželio mėn., vietos nustatymo ak·

t, N,. t

(76) )136),

dat"otame 1963m. bt,ielto 7 dleoa . Jam, ,a; oma

Ko
__l___

žydų grįžo į Tauragę, tačiau per metus jų dar sumažėjo. 1970m. čia gyveno

14 žydų, 1979 m . - 12, o 1989 m. - tik 8 [140].
Iš literatūros šalti nių žin ome, kad Tauragėje žydai buvo šaud omi ilgą
laiką. Iš Tauragės burmi st ro Jurg ilo 1944 m. gru odžio 3 d. parodymų [83,

274-275] galima suvokti žydų ir komunistų žudynių mastą: Man būnant
Tauragės

miesto burmistru ,

vokiečiai

ir policininkai

sušaudė

daug miesto

gyventojų ir komunistų - apie 4000žmonių. Saudė masiškai.Saudėjaunuo

lius, moteris, vaikus, senelius.Saudyti pradėjo birželio mėnesį, atėjus vokiečiams, ir šaudė iki 1941 metų pabaigos. Beje, Tauragės burm istras, kaip
pats teigė, žydų šaudym e vėliau nedalyva vo, todėl negalėjo žinoti, kiek
žydų sušaudyta . Skaičių, kuris vėliau ir pateko i visus šaltiniu s, galėjo jam

iteigti tardytojas.
Šiuo met u Tauragėje išskiriamo s dvi holokau sto vietos: Visbutų ir
Antšunijų kaimuose . Remiant is sovie tiniai s šalt iniais, apie 3000vyrų, mote rų ir vaikų palaidoti

ma sin iuo se kapuo se netoli Antšunijų kaimo, Tauragės

giraitėje, ir 900 prie Visbutų kaimo .

Liorančio ir Mažrim o knygoj e Po lemtiesženklu[81,70] rašoma: Iškomisijo s sudarytų sąrašų aišku, kad 1941m. Tauragės apskrityje nužudyti7306žmonės ir iš šio skaičiaus 1161 Tauragės gyventojas.Tikriausiai todėl autoriai tei-

gia, kad 2/3 žydų pabėgo į Rusiją [81, 71]. Tai ne klaidos, o t iesiog painiava
s kaičiuose. Iš tikrųjų Tauragės žydų bendruomenė buvo sunaikinta, taigi

apie 4000 Tauragės žydų tu rėjo būti nužudyti, o pagal komisijos sudarytą
sąrašą - apie 3000 Tauragės žydų lik o gyvi.

Kartais net atsakinguo se dokum entuose pasitaiko kuriozų. 1945 m. kovo 26 d . Tauragės apskrities partinės organizacijos ataskaitoje LKP(b)Centr o komit eto sekretor iu i Sniečku i [71], kaip minėta, rašoma, kad Tauragės
ap skrityje sušaudyta apie 5000tarybinių piliečių.
Kaip gal im a sušaudyti 5000tarybinit/ piliečių, jei Tauragėje gyveno 4000
žydų. Nejaugi sušaudyta api e 1000 sovietinių aktyvistų? Neatitink a logi kos. Tiesa, Tauragėje žydų galėjo būti ir daugiau, nes kai kurie apsigyveno
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Tau
pas itrau kę
. ragėje
.
•.

iš Klaipėdos krašto·Tačiau 5000 daugiau
· niekur
•
nepate1k1a
ma - arba mazIau, arba daugiau.
atsirado svarbiame dokumente„ suvest1nes
· · z1nios
•· .
.Dar viena paklaida
.
apie padaryta s piktadary stes TSRS
piliečiams vokiečių fašistinių nusikaltėlių Tauragės
apskrityje"
(120,
128]
· nuzu
• .
•
. .
• Šiamedokumente nurodyt·
l VISŲ
dytŲJŲ Taurages apskrities valsčiuose skaičiai: Tauragės mieste_ 3999 0

Ta~ragė~ v~lsčiuje - 964 asmenys. Aukų skaičius 964 rodo, kadšie asme~ys
nuzudyt1 V1sbutuose. 3999 - Antšunijų kaime, tačiau skaičius 3999 yra taisytas, tikr iausiai iš 3000.
Viską susumavę greičiausiai turėtume tarti, kad prie Visbutų kaimo

nužudyta apie 800 asmenų, o Antšunijų kaime - apie 3000. Taiatitiktų ne
tik Tauragėje gyvenusių žydų skaičių - apie 4000, bet ir sušaudytuosius
iš
gretimų kaimų (jie atitinkamaipriskirti prie tų valsčių sušaudytųjų) bei atsikė
lusiuosius i Tauragę iš Klaipėdos krašto. Kitaip šio skaičiaus neįmanoma
paaiškinti. Tačiau, nagrinėdami Tauragės apskrities žudynes, neradome
nei vieno dokumento, kuriame būtų apie tai rašoma.Taippat neaišku,kiek
asmenų spėjo pasitraukti su sovietų kariuomene i Rusiją. Logiškaimąs
tant, tokių neturėtų būti daugiau kaip kelios dešimtys.

Žydų turtas . Mieste likęs suimtų žydų turtas buvo tiesiog grobstomas
[8; 9; 10], tad prireikė net atskiro įsakymo dėl žydų turto apsaugos.1941 m.
rugpjūčio 7 d. Tauragės apskrities viršininkasMylimasTautinės apsaugos

būrių vadams paskelbė įsakymą Nr. 254 [83, 276- 277; 132]. Jamegriežtai
įspėjo apsaugos būrių vadus dėl neleistino plėšikavimo ir įsakė be policij os žinios, jos dalyvavimo jokių kratų ir suėmimų nedaryti, nesuž tai būsią
perduoti karo valdžiai griežtai nubausti [9; 101.

Paminklai . Visbutų kaimas. Visbutų kaimas yra i vakarusnuo Tauragės;

prie kelio yra masiniai kapai.Tauragėje iš Šilalės gatvės reikėtų suktiį Ae:
rodromo
ir važiuoti iki sankirtos su
gatve.Pervažiavu
s upeli
kairėje pusėje yra Džanerio stulpas ir, paėjus keliuku apie ioometrų, yra

gatvę

Visbutų

pamink las su užrašu ty dt/ genocidoaukų kapinės l 171].
_
1965 m. šioje vietoje buvo pastatytas betoninis paminklassu uz_r~šu:
.
d
•
siŲJ·ų skaičius. Veliau,
1941 m. fašistinio teroro aukos' bet nenuro
ytas zuvu
. •. .
, t'1išj·auminėto Lietustatant antkapiniu s pamink lus, skaIcIa1buvo nura,y
. pastatytas
.d „ 0 vietoje
l
vos .TSRkultūros pami nklų sąrašo. .1991 m. paai
. . . .
,-. . oji• m
t ·e 1941 m. h1tlermw1
naujas
paminkla
s
su
užrašu
lietuvių
kalba:
:,IOJe
vie
OJ
•
. . . • d.
vyrų _ žydų ir keIetqr,e900
zmogžudžiai ir jt/ vietiniai paga/b,n,nka,nuzu •e dyt · keletaslietuvių.
.
. 5·13

tuvių. Tekste jidi š (idiš) kalba praleista, kad nuzu

PaminklasnužudytiemsTauragės žydamsIzraelyje,

Jeruzalės Jadva-5emaInstituto lfnaiklntų
bendruomenrų slėnyje

a ir ...
·1 f
..
• • · k·t· ra' ytiniai šaltiniai.
n ormacIj a naudojosi bei naudojasi 1r 11. ,.. . yvenancio
•. men1ni
· ·nko'
201 1 m. greta pamink lo pastatyta Vokietijoje g
buvusio tauragiškio, Juliaus Radkės sukurta menora.
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Antšunijų kaimas. Pavažiavusiš Tauragės Ši lalės link apie 5 kilometrus,
kairėje pusėje, prie pat kelio, yra Džanerio stulpas, rodantis paminklo vietą.
1965 m. genocido aukų kapinėse pastatytas betoninis paminklas, kurį
sudarė du akmenys. Ant vieno buvo užrašas: Fašistinio teroro aukos 19411944, o kitas be užrašo, t. y. nenurodytas žuvu siųjų ska ičiu s. 1988m. pastatyti mediniai žymekliai su analogišku užrašu. Manytina, kad rašytiniuose
šaltiniuose bei ant antkapinio paminklo nužudytųjų skai čius perrašytas iš
jau minėto Lietuvos T5Rkultūros paminklų sąra šo.
1991 m. spalį masiniam Antšunijų kapui paminklą s ukūrė Tauragės tautodailininkai Elena ir Antanas Bagdonai [93; 95). 1991 m. rugsėjo 22 d. jis
buvo iškilmingai atidengtas. Trijose paminklo plokštėse užrašyta h ebrajų,
j idiš (idiš) ir lietuvių kalbomis: Šioje vietoje 1941 metais hitleriniai žudikai ir
jų vietiniai talk ininka i nužudė apie 3000žydų - vyrų, moterų ir vaikų. Priešais
paminkląjuodoje marmuro plokštėje užrašyta: Jų vienintelė kaltė - jie buvo
žydai , kurių protėviai šim tmečiais čia taikiai gyveno, šioje žemėje ji e rentė namu s, buvo amatininkai , prekiautojai , gydytojai, ir tikėjo į vieną viešpatį Dievą.
Jų atm inti s liks amž iams.

Už Antšun ijų kaime esančio didžiojo pamink lo, pa ėj us toliau , - antrojoje žudynių vietoje yra dar kitas paminklas [66, 169]. Čia tik akmenyje iškalta
Dovydo žvaigždė.
Jeruzalėje, Jad va-šerno instituto Išnaikintų bendruomenių slėnyje, yra
ir Tauragės atminimui sienoje įamži nta s Tavrig (Tauragės) vardas [140).

1941m. liepos 2 d. Visbutų kaime nužudyti 300žydų vyrų ir 25 komunistai
nežydai (keli paleisti). Iš viso per 1941m. vasa rą ir rud e nį čia nužudyta per
800žydų.
1941m. tarp liepos 3 ir 10d. 122vyrai nužudyti prie An tšunijų kaimo.
1941m. rugsėjo 16d. 513 moterų, vaikų ir senelių nužudyta prie Antšunijų kaimo.
Dabar turėtume teigti, kad Antšunijų kaime iš viso nužudyta apie 3000
žydų, tačiau tyrinėtojų dar laukia ilgos paieškos.

Vainuto

valsčius

Vainuto (žyd. Vainute) miestelis įsikū ręs prie nedidelių šyša lės ir Vai nutėlių
upelių, už 10 kilometrų į rytus nuo lemaičių Naumiesčio. Lietuvos nepriklau somybės metais Vainutas buvo Tauragės apskrities val sčiaus centras.
1939m. Vainutą nuo Vokietij os sienos skyrė 5 kilometrų pasienio zona.
Apie Vainuto miestel į, jo gyventoju s,taip pat žydus bei jų s unaikinimą gan
plačiai rašomaAlgimanto Liekio monografijoje Vainutas (65], JEW(1541bei
AleksandroVitkaus ir Chaimo Bargmano straipsnyje [l 58; 159).
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žydai Vainuto valsčiuje kiek labiau įsitvirtino nuo XIX amžiau
s. Tarpukariu jie daugiausia vertėsi prekyba ir amatais[65, 134- 137). 1931m. miestelyje buvo vienuolika parduotuvių ir įmonių, dešimt iš jų (91%)priklausė
žydams: penkios tekstilės parduotuvės, trys mėsos ir arklių verslo įmonės,
farmacijos ir viena mišrių prekių parduotuvė. Žydamstaip pat priklausė
viln ų šukavimo cechas, kepykla, malūnas ir elektrinė. 193
7 m. buvopenkiolika žydų prekybininkų, septyni mėsininkai, trys siuvėjai, mezgėjas,
batsiuvys, kepėjas ir kiti. lydų liaudies bankas (Folksbonk) buvo svarbus
šalies ekono miniam gyvenimui. 1939m. mieste buvo22 telefonai,pusė jų
priklausė žydams [154].1940m. pradžioje- 26 telefonų abonenta
i; aštuoni
priklausė valdžiai, visuomeninėms ir švietimoįstaigoms, šešilietuvių, o 12
žydų šeimoms [65, 138].
lydų vaikai pradinį išsilavinimą gaudavo chedery
j e (pradžios mokykla)
ir hebrajiškose Tarbut mokyklose. Daugumabaigus iųjų šią mokyklą arba
dirbo su tėvais, arba mokėsi amato. Tikkelitoliau mokėsi Tauragės arTelšių
hebraj ų gimnazijose. Bendruomenė išlaikė biblioteką, kuriojebuvoknygų
jidiš ir heb rajų kalbomis.
lyd ų jaun imas daugiausia priklausė sionistinėms jaunimoorganizacijoms. Veikė sporto organizacijosMakabi filialas;jai priklausė apie50 narių.
Kelijaunuolia i priklausė pogrindinei komjaunimoorganizacijai.
Religin is gyvenimas telkėsi apie Beit midrašą. Paskut
inisVainutorabinas Josefas Jakovas Šoras,gimęs Vainute,buvo nužudytaskartususavo
bendruomene [154).
Priešpat Antrąjį pasaulinį karą lietuvių ir žydų santykiaipablogėjo. Įtaką
darė Lietuvos verslininkų atvira propaganda boikotuoti žydų parduotuves
ir nacių propaganda iš netoliese esančios Vokietijos.Ypač tai lietė vadinamąsias žydų Velykas - Pesachšventę. Taižydų laisvės šventė, menanti
,
kaip žydų tauta, vedama pranašoMozės, daugiaukaipprieš tris tūkstant
mečius ištrūko iš Egipto vergovės, 40 metų klajojo po Sinajaus
dykumą,
kol atėjo į Pažadėtąją žemę - Izraelį. VainutepriešPesach
šventę žydai bijodavo išeiti vakarais dėl kraujo šmeižto. 1940m. priešPesach
šventę viena
lietuvė namų tvarkytoja melagingaiapkaltino savodarbdavį žydą, kadjis
norėjęs jos sūnaus kraujo macamskepti. Kai kuriemiestiečiai tuo patikėjo,
prie to prisidėjo ir žiniasklaida. Kilo pogromas.Vidurnaktį buvo išdaužti
žydų namų langai, sužeisti kai kurie žydaiir apiplėšti butai.
Įvairiais laikais iki Antrojo pasauliniokaro žydai sudarydavo
7-8 procentus šio krašto gyventojų (1923m. Lietuvoježydaisudarę apie7,5%gyventojų)
165, 585). 1923m. Vainute buvo 198 gyvenamieji namai ir 1291gyventojas
[S6, 2391,iš jų 348 buvo žydai (27%)(154). lšlikusiame1937m. Vainutožydų
gyventojų vardiniame sąraše yra įrašytos 256pavardės.
. 1~40 m. vasarą sovietai pagal naujus įstatymus daugumą žydų dirbtuvių_ ir parduotuvių nacionalizavo,joms valdyti paskyrė komisarus.
Sionis
tų ir jaunimo organizacijos buvo išformuotos, hebrajų švietimo įstaigos
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uždarytos. Prekių tiekimas su mažėjo, dėl to išaugo kainos. Vidurinė klasė,
daugiausia žydai, smarkiai nukentėjo. 1940 m. miestelyje gyveno apie 55
žydLĮ šeimas.
Vokiečių ka riuo men ė į Vainutą įžengė pirmąją Vokietijos-SSRSkaro dieną (156, 44]. Tą rytą vieni žydai, pasik in kę arklius, bandė pabėgti į aplinkinius kaimus ir ieškoti prieglobs či o pas pažįstamus ūkininkus lietuvius, kiti
mėgino trauktis į R usiją, bet tik keliems sovieti niams aktyvi stams pavyko
tai padaryti. Pirmąją savaitę bėgliai grįžo namo, nes retas ūkininkas sutiko
juos priglausti. Grįžę rado namus apipl ėštu s ir apvogtu s. Kai kurie žydai
apsigyveno sinagogoje, g imin a i čių ar pažįsta mų namuose.Vo k iečiai ir lietuviai konfiskavojų arklius ir galvijus.
Lietuvių policija perėmė miestelio kontro lę ir įsakė žydams atiduoti radijo imtuvus, pinigus,vertybes ir šaunamuosius ginklus. Vis d ėlto daugelis
savo vertybes sus l ėpė že m ėje. Kiti atidavė saugoti vietos kunigui, kad po
karo būtų s ugrąžintos (154].

Vainuto

žydų vyrų ž udynės.

Vainuto žydai nebuvo išimti s bendruose
planuose. Nuo 1941 m. birželio 24 d. visi žydai vyrai nuo dvylikos metų ir vyresni privalėjo registruotis policijoj e. Per ateinan čias keturias savaitesvyrai buvo imami įvairiems darbams: užkasti kritusių a rklių,
remontuoti kelių ir pralaidų, valyti gatvių ir kita. Vidurdienį žydams buvo leista eiti namo pietauti, paskui jie grįždavo į darbą. Lietuvių policija
kartais užeidavo į žydų namus ir reikalaudavo, kad žydai dovanotų jiems
okupantų

įvairių daiktų.

Josifas LevinsonasSkausmoknygoje nurodo tik vieną Vainuto žydų žudynių vietą - Šiaudviečių daubą (64, 34], Valstybinio Vilniaus Gaono žydų
muziejaus tinklapyje (86], HLA nurodyto s dvi vietos: Šiaudviečių dauba ir
Dargiš kė s miškas (33, 102- 103].
Baltaraištis Jonas 2ąsytis teigė: Laikevokiečių okupacijos,žydų sušaudymo Vainute buvo daug (169]. Liudytojai nurodė kelis žydų žudymo atvejus bei žudynių vietas: Martynas Smailys (115]. Petras Linkis (79] teigė, kad
1941 m. rugpjūtį miške prie Kivylių kaimo sušaudyti try s žydai, vienam pavykę pabėgti. Antanas Venckus [156, 7] matęs, kaip 1941 m. birželį buvo
atvežti septyni žydai prie ūkininko Andriuškos sodybo s. Už 200 metrų nuo
sodybos iš vežimo ėmė po vieną ir šaudė, Vieną nufovė gulintį ant žemės.
Visi buvo seni, ligoniai ir sumušti, silpnai judėjo; S. Turbuti s [143] liudijo, kad
1941 m. liepą Daugiškėse (tikriausiaiDargiškėje) buvo suimta tik viena žydo
lršacošeima (4 žmonės) ir nugabenta į Vainuto getą.
Trečiąją karo savaitę visus dirbančius žydus policininkai atvarė i bažnY~
čios aikštę. Čia jie, nukirpę rabinui pusę barzdos, įkinkę jį į vežimą, patys 1
jį susėdę, privertę rabiną vežioti juo s aplink aikštę. Aikštėje lietuviai dži_a~
gęsi reginiu (163]. Pošio kankinimo rabinas smarkiai sunegalavęs. Penkiki·
ti vyrai, sulaikyti skirtingomi s ding stimi s, buvo nušauti skirtingo se vietose.
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Vieną liepos dieną policininkai privertė žydų vyrus išneštiiš sinagogos
visas šventas knygas, Taros ritini us ir sudėti į krūvą. BaltaraištisVladas Gailius (19] per tardymą patvirtino , kad 1941 m. rugpjūčio pradžioje(iš tiesų
liepą) 20 žydų atvary ti i sinagogą išnešti ir deginti religinių knygų [19). Buvo atvesdintas šlubuojantis rabinas ir j am liepta uždegti benzinuužpiltas
knygas. Rabinas kategori škai atsisakė ir maldavo būti nušautas. Galiausiai
žydų s iu vėjas, gyvenęs šalia sinagogos,knygų krūvą uždegė (65, 142].
JEW(154] rašo, kaip vyko Vainuto vyrų atrankapagalbiniamsdarbamsį
Macikų darbo stovyk l ą ir žudynės ( tą pačią dieną kaipir 2emaičių Naumiesty
·
je). 1941 m. liepos 19 d. visi vyrai suvaryti į sinagogą. Čia jie privalėjo išversti
kišenes, paskui buvo nuvaryti 2emaičių Naumiesčio kryptimi.Trečiajame
kilometre nuo miesto ju os sustabdė SSvyrai iš Šilutės. Iš 120Vainutovyrų
buvo atrinkti 90, susodinti i sunkvežimius ir nuvežti i Šiaudviečių daubą
sušaudyti. Kiti 30 jaunų stip rių žydų vyrų buvo nugabentiį Macikų darbo
stovy kl ą. Ten pateko ir žyd ų iš Kalt inėnų, Laukuvosbei kitų miestelių (žr.Kai
kurių Tauragės apskrities valsčių jaunų žydų vyrų likimas
. Macikų darbo stovykla
).
LYAesanč ioje byloje Stasys Venckus [156, 51] patvirtino,kad 1941 m. liepos
viduryje visi žydai vyrai buvo suvaryti i sinagogą Sinagogosgatvėje. Čia
atvykę 55 vokiečių karininkai darė atranką: sveikivyrai-į vieną pusę, ligoti
ir seni - į kitą. 70 atrinkt ų vyrų buvo sušaudyti. Panašiaiši įvykį atpasakojo
ir baltaraišti s Gailius (19], tik jis teigė, kad 1941 m. rugpjūtį (liepą) buvo atvaryti 70 žydų (ištikrųjų 120 vyrų), kurių vienusvokiečiai sušaudė, kitus išvežė
i Vokietiją (į Macikų darbo stovyklą).
Atkreipėme dėm esį į skirtingus išvežtųjų i Vokietiją QMacikų darbosto·
vyklą) skaičius 2emaičių Naumiestyje ir Vainute. TiekJEW(163], tiek Liekis
(65] rašo, kad 2emaičių Naumiestyje 1941 m. liepos19 d., šeštadienį, iš 107
vyrų, surinktų sinagog os kieme, 27 buvo susodinti į sunkvežimį ir nuvežti
Vokietijos sienos kryptim i; 1o vyrų išleisti rūpintis likusiais gete moterimis
ir vaikais; kiti 70 vyrų išvežti sušaudyti į Šiaudviečius. Vainutepasielgtapanašiai, tik skiriasi ska ičiai: iš 120 Vainuto vyrų atrinkti 90, susodinti i sunk·
vežimius ir nugabenti i Šiaudviečių daubą sušaudyti. Kiti 30 jaunų stiprių
žydų vyrų nugabenti į Macikų darbo stovyklą.
Liudytojai (Gailius (19]; StasysVenck
us [156]) teigė, kad sušaudyta 70 Vainuto žydų (JEW(154] 90), 0 kiti išvežti į Vokietiją. Ši painiavaįmanoma, nes
galbūt tie patys vadinamieji partizanai dalyvavoabiejoseakcijose
.
1943 m. liepos pabaigoje iš MacikL!darbo stovyklos 100 vyrų buvo perkelti į Aušvicą (įskaitant dešimtį vyrų išVainuto, kiti, matyt, žuvovietoje)(154],
vėliau - į Varšuvą. Daugelis mirė nuo šiltinės, įskaitant ir vyrusišVainuto.
1944 m. vasarą išlikusieji buvo nuvežti į Dachaukoncentra
cijos stovyklą. Iki
karo pabaigos iš išvežtqjų į Macikų darbo stovyklą išgyvenotik trysVainuto vyrai, kuriuos išlaisvino JAV kariuomenė (žr. Kai kurių Tauragės apskrities
valsčių jaunų žydų vyrų likimas.Macikų darbostovykla).
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Vainuto policijos nuovados viršininko Stasio Urbiko veikla.

Būtina

pr isiminti Vainuto poli cijos viršini nko Urbiko veiklą vo ki ečių o kupa cijo s
metais [148]. 1941 m . bir želio 24 d. jis tapo 2ema ičių Naumiesčio poli cijo s
vi ršininku , tačiau j au 1941 m. liepos 16 d . buv o at leista s, o po trijų dienų
paskirta s Vainuto poli cijos vi ršininku . 1941 m . li epos 30 d. at leistas iš poli cijos pa reigų (tarsi dėl kelių komunistų paleidimo), o rugpjū čio 3 d. vokiečių
suimtas [151, 14]. (1970m. paaiškėjo, kad jis iš vieno ūkininko paėmė tris kiaules
ir tik vieną perdavė vokiečiams, o dvi pasisavino[104).) Paskui pateko į Taurag ės
kalėjimą, kur ketinta ji sušaudyti. Iš ten pabėgo ir pateko į Vokietiją (Rytprū
sius), kur tik po pusantrų metų gavo vokieč ių saugumo leidi m ą grįžti į Lietuvą, į Vainutą. Čia po karo suimtas ir nutei stas sušaudy ti [151, 54], tačiau
vėliau nuo sprendis pakeistas 25 metų lag eriu [151, 78]. 1970 m . [151, 145242] jo prašymais iki pat aukšč iausių valdžios virš ūnių byla buvo pe ržiū rėta
ir, atsėdėjęs daugiau kaip 11 metų, palei stas, nes tik vokiečių nurodymu
įsa kęs suimti komu nistus ir komjaun uo lius, juos tei sę, ta č iau pat s nešaudęs. Tiesa, iš Tauragės kalėjimo ji s ne tik pats pab ėgo, bet ir padėjo pabėgti
vienam komunistui (vėliau šis buvo pašalintas iš 5SKP)[ 151,2 13).
Taip smulkia i nenagrin ėtume Vainuto policijo s vir šininko veik los, jei tai
nebūtų susiję su žydų holokaustu . Pirmiausia krinta į akis tai , kad apiežy dus per tardymą kalbama tik pavir šutini škai, domimasi vie n komunistų ir
komjaun uoli ų suėmi mu ir sušaudymu . Į liudytojų parodymu s, liečia n čiu s
žydus , mažai kreipia ma dėmesio. Tardytojam s [151, 18] neki lo nei vie no
svaraus klausimo dėl žydų žudynių, nors liudytojų apie tai ka lbėta.
Urbika s tardytojams įrodinėjo, kad dirbo neilgai , tik tris savait es bu vo
Vainut o policijo s virši nink as ir pat s nukentėjo nuo vokiečių. Per ta rdymą
jam užduotas ti k vienas klau simas [151, 20]:
.

- Kokia buvo Vainuto policijos nuovados veikla, kai Jūs jau nebuvote policijos virsininku?
.
Atsakymas : kai mane vokiečiai suėmė, tai man per pasimatymą Taurages
kalėjime tik žmona papasakojo, kad vokiečių komendanto įsakymu surinko
visusžydus ir nuvežė juos už Novoje mesto (Naumiestį), 4 km nuo vietovės, šalia Siaudvyčių kaimo. Visusjuos sušaudė.
Kai dar kartą tardy me iškilo žydų klausima s, Urbiko atsakym as bu ~o
aptaku s [151, 22]: 1941 m. kai aš buvau Rytų Prūsijoje, tai man papasako/O
Novoje mestogyventojas batsiuvysKlemensasUrbonas apie tai, kad 194 7 m.
rugpjūtyje ar rugsėjyje - tiksliai neatsimenu - part izanai „ banditai" kartu su
vokiečiais suėmė apie 400žydų ir su automašinomis nuvežė juos į mišką. Ten
j uos nurengė ir sušaudė.

[?

7
Liudytoja s Aleksandras Murav skis per apklausą 1944 m . spalio 18 d. ·
•
č10
' po/te125] pasakojo, kad Urbonas [Urbikas.- Aut.] dalyvavo kaip Naum1es . .

jos viršininkasareštuojant žydus, taip pat surenkant juo s ir Jų šeimasl v;n ~
vietą: Zaberežnosgatvėje, o po to sušaudė. Vyraipo suėmimo buvo su~au/ 11
'.
o moterys, vaikai ir seniai - po 4 mėnesių. Sušaudymas vyko miške S,au vy
čiuose, Naumiesčio valsčiuje, Tauragės apskrityje.
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Visas turtas, daiktai , kuriuos turėjo žydai, buvo atimti, o geridaiktaibuvo
išdalint i polic ininkam s.
Grigorijus Zaremba 1944 m. lapkričio 4 d. [165, 27, 69) apklausojeliudijo,
kad sušaudž iu s žydu s Berštaičio ir Balšteso iniciatyva norėta sušaudyti ir
ru sus, tač ia u vokiečiai leidimo n eišdavė. Tada pakinkę juos į vežimus,o
patys į juo s s usėdę gainio j o po apylinkes.
1970 m. peržiū rint bylą rastas Vainuto policijos viršininko Urbiko raportas
Taurag ės apskrities policijos vadui (cituojamadalis, liečianti žydus) [151, 206):

Vainutas, 1941 m. liepos mėn. 28 d.
Tauragės apskr. poli cijos p. Vadui

Raportas
Tiekiup. Vadui informacines žinias:
tydų tvarkymo reikalai vystosi gerai, žydų tautybės vyrai nuo 15 metų am-

žiaus galintieji dirbti fizinį darbą visi išvežtiį Vokietiją priežemės ūkio darbų,
gi negalint ieji fizinio darbo dirbti - sergantieji, taip pat išvežti į Vokietiją ir paguldyti ligoninėse.
Likusiosžydės moterys ir vaikai iki 15m. amžiausapgyvendinti vienojvietoj - Sinagog os gt. Ir ši vieta pavadinta „žydų kvartalu~tydėms leidžiamair
net skatinamos dirbt i savo žemės ūkio darbus.Miesteliogatvių valymasir t. t.
Lydų paliktas nekilnojama sis ir kilnojamasis turtas saugojamasiki bus
gau tas atskiras parodymas kaip su juo pasielgti.
Yrakeletas žydų pabėgusių ir abejotinomisžiniomisslapstosi Vainuto apylinkės miškuose, darom visusžygiusjų sulaikymui, nesyra tikri komunistaiir
neva yra susijungę su likusiais rusų kariais ir visiapsiginklavę.
St. Urbikas [Parašas]
Nuovados viršininkas
Gailius pri sipažino, kad 1941 m. rugpjūčio pabaigoje (ištikrųjų liepą) konvojavo iš na mų api e 200 žydžių ir vaikų į getą, kur juos ir saugojo [19]. Tą
patvirtino ir liu dytoja Antan ina Zandovienė [164].
.
1941 m. liepą [65, 142) visi žyda i buvo suvaryti į getą - į keletą aplerstų
namų Kiaulių gatvėje, netoli šustės upės. Liudytoj o Murav_skio parodr~ u,
tai įvyko dar iki Vainuto po licijos virši ninko suėmimo, t. y. liepos pradzioJe,
Iki li epos 16 d . [97, 25]. Tik jau vėliau žyda i buvo sušaudyti.

Moterų Ir vaikų žudynės. Moterys ir vaikai, kurie liko ~ -iestelyje po to,
kai vyr ai buvo išva ryt i iš namų (sušaudyti arba n~gabent, l dar~o stovyklą
1941 m.liepos 19 d.) [l 541, sugrūsti į keletą namų. Karp rašoValentinas Brandi šauskas r9; 10J,žydės ir vaikai buv o apgyvendin ti Sinagogo~gat_vėje. Stasys Vencku s [156, 51J patikslina , kad sušaudžius vyrus po trrJų drenų, t. Y·
1941 m. liepos 22 d ., mot erys ir vaikai buvo sugrūsti į sinagogą.
. .
Uždarytus žydu s saug ojo vanagų būrio (vadasPaulauskas
), daugrausra
buvę Vainu to šaulių sąjungos nariai , po licinin kai. Kai kurios moterys buvo
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priverstos dirbti įvairius ūkio darbus. Jaunos žydės buvo prievartaujamos .
Uždarytas žydes išlaikė mėnesį .
1941 m. rug sėjo 6 d. Vainuto policijos nuovada, gavusi nurodymą iš
Tauragės apskrities viršininko Vlado Mylimo , vykdydama slaptu s nurodymus Nr. 254, 790, 793, ėmėsi įgyvendinti vadinamąsias žydų apsaugos
priemone s [81, 68- 69].
Tačiau, remiantis 1941m. liepos 28 d. Vainuto policijos nuovados viršininko Urbiko raportu Tauragės apskriti es policijos vad ui, visos šios priemonės jau seniai čia buvo įgyvend intos [149].
Kaip rašoJEW[154], 1941metų rugsėjo pabaigoje (ištikrųjų rugpjūčio pabaigoje) valdžios institucijos paskelbė, kad mote rys su vaikais bus siunčiamos
pasvyrus. Apie 125 moterų ir vaikų buvo atgabent i į mišką, į Gorainius [kaimas
už Darglš kės; žydės su vaikais buvo sušaudytospakeliui link Gorainių, Dargiškės
miške. - Aut.], maždaug keturi kilometrai nuo Vainuto, kur jie visi buvo nužudyti ir palaidoti.
LYAesan čioje byloje Nr. 1484keli liudytojai (Antanina Za ndovienė [164];
Ona Armonienė [4]; Kazys Maurimas[88]) te i gė, kad žydės ir vaikai buvo nužudyti netoli Gorainių kaimo, Dargi škės miške, StasysVenckus - motery s ir
vaikai sušaudyti 1941 m. rugpjūčio pabaigoje Dargi škėje [l 56, 51].
Ankstų rugpjūčio 26 d. rytą išgirdau šūvius, - pasakojo vainut iškis liudytojas [65, 143]. - Greitaiapsirengęs išbėgau į miestelio centrą pasižiūrėti, kas
čia dedasi. Miestelyje lyg ir ramu. Tik centre pamačiau su ginklais rankose
stovinčius mokytoją J. Paulių, P.Ablašinską ir policininką Jurgitą (iš Žygaičių)
(...] Tadaaš j au supratau, [ ... ] kad šaudomi miestelio žydai [ ...] Ir štai, gal
praėjus tik 15minučių nuo šūvių, pasirodė sunkvežimis, bet kitas ir pilnas pristojusių j uoda uniforma vilkinčių vyrų. Truputį miestelyjestabtelėjusi, mašina
nuvažiavo Degučių link. Taijau buvo 9- 10valandą ryto. Netrukus sugrįžo ir
P.Stancikas [baltaraištis - liudytojo pažistamas. - Aut.], bet jis sunkvežimį pasuko į klebonij os keliuką. Išjo išlipo ir bažnyčios link nuėjo Vainuto policijos
vachmistras P.Rimkevičius ir policininkas V.Gailius.
Kito liudytojo pasakojimu [65, 54], į bažnyčią pamaldų metu įėjo du po·
ficininkai ir išsivedė besimeldžiančias paskutines likusias žydelkutes Berelo·
vičiūtes - šešiolikmetę Liuciją, keturiolikmetę Mariją ir vienuolikmetę Jadvy·
gą. Nepadėjo mergaitėms išlikti gyvoms nei krikštas, kuriam ryžosi klebonas
D. Dundulis ir Rozalija Dundulienė [brolio žmona. - Aut.l - jie buvo Liucijos
krikštatėviai. Baltaraištis Jonas Lukošius prisiminė, kad Vainuto bažnyčioje
areštuotos trys mergaitės žydės buvo išvežosį mišką ir sušaudyto s.
.
Vainuto žydus šaudė specialusvadinamasis skraj oj amasis būrys, 0 P01'.·
cininkai saugojo ir„tiekė" aukas.Liudytojas Justinas Rudinas [65, l 46] iš Vainuto pasakojo: lydų getasbuvoįrengtas dabartinių Tvenkinioir Baranau~k~
gatvių rajone.Sako,prieš sušaudymą pirmieji atvežti žydai turėjo patys išSI·
kasti duobesDargiškės miške.Saudė specialus vokiečių būrys, atrodo, ,,skra·
jojamu · vadintas.Policininkaisaugojo,kad niekasiš pasmerktųjų nepabėgti/,

lS1

l A U R A C, r 5 A P S K R l T l S

Va I n u t o va l I l

Iu 1

Apie žydų žudyn es Vainute 1945 m. geužės 30 d. rašomaŠišerpio
straipsnyje „ Klaikio sios dieno s Vainute. Nekaltos aukos šaukiasi keršto•
(122]: 1941 m. rugsėjo 22 d. ankstų rytą, saulutei dar nepatekėjus, iš Sina·
gogos gatvės mašinos suko Pajūrio gatve miško link. 1941metais rugsėjo
mėn. 22 dieną Vainuto miške [ ...] 263-jų nužudytų kankinių masiniai kapai.
Tą didelį skaičių sudarė žydų tautybės moterys, seneliai ir vaikai. Duobė buvo
22 metrų ilgumo, 2,5 metro pločio ir 2 metrų gylio.
Vis dėlto rei kėtų sutikti , kad Vainuto žydų žudynių data - 1941m. rugsė
j o 22 d., kaip skelbta tuoj po karo, dar neseniai po įvykių (1945 m.gegužės
30 d.l, o ne Liekio paskelbta artima data - 1941m. rugsėjo 26diena.
Vainute ir jo a pylin kėse sunaikinta beveik du šimtus metų čia gyvenusi žydų bendruom e n ė (56, 239; 65, 145]. MŽL [83, 423] visai nemini Vainuto
žydų sušaudymo ; Josifas Levinsonas Skausmo knygoje [64, 34] nurodo tik
vieną Vainuto žydų sušaudymo vietą - Šiaudviečių daubą. HLA [35,101
]
rašoma, kad Vainute aukų skaičius nežinomas. Pirmosiomis karodienomis
nežinomas skaičius buvo nužudytasVainuto miestelyje. Tikėtina, kadtai įvyk
dė Lauksargių pasienio policijos sargybosgestapo kariai [nelabai aišku, ar tai
lietuvių, ar vokiečių kariai. - Aut.], vadovaujami Schwa
rzo, kuris taip pat dalyvavo šaudymuose. Liepos mėn. apie 25 Vainutožydai [90 žyd ų. - Aut.] buvo
sušaudyti kartu su temaičių Naumiesčio žydais netoli Siaudviečių.
Liudytoj a Zosė Rindokaitė pasakoj o, kad 1941m. rugsėjo 20d. Prana
s
Stanči kas su broliu Stasiu vežė žydusi sušaudymo vietą, o paskui iš ten daiktus [108].
Nužudytųjų skaičius. Vainuto policij os nuovadosviršininkas 1941 m.

liepos 28 d. Tau ragės apskrities policijos viršininkui pranešė, kad jauni vyrai žydai išvežti į Vokietiją prie darbų QMacikų darbostovyklą), o neįgalieji
paguldyti į ligon ines (suprask, sušaudyti) [83, 2801. Suvaryti i getą moterys,
vaikai ir seniai 1941m. rugpjūčio 27d. sušaudyti.
l 945 m. kovo 26 d. LKP(bl Tauragės apskrities komit eto pirmininkas
P. Murauskas Tauragės apskrities partinės organizacijosdarbo ataskaitoje CKsekretori ui Sniečkui [71], jau nurodė, kad nustatytosšiosmasinių žu·
dynių vietos: Vainuto valsč. Prie vieškelio Pajūris-Vainutas išžudytaapie 262
žmonės. Tai atrod o realus sušaudytų Vainuto žydų skaičius.
Taip rašo ir Liekis (65, 134- 137]. 1937 m. Vainute gyveno256žydai, gali
būti, kad apie 30 jau nų vyrų buvo išvežti į Macikus,90- sušaudyti2emaičių Naumiestyje šiaudviečių dauboje. Dargiškės miške, kaiprašoJEW[154J,
sušaudyta 125 mot erys su vaikais ir pagyvenę vyrai.1944m. Suvestinėse
žiniose apie padarytas piktadarystes TSRSpiliečiams vokiečių fašistinių
nusikaltėlių Tauragės apskrityje (154] rašoma,kad Vainute sušaudyti262
asmenys, tačiau šis skaičius taisytas. Mūsų skaičiavimais, sušaudyti 215 asmenų, 30 papuolė i Macikų darbo stovyklą, iš kuriosjau nebegrįžo. Taip
Vainutas neteko 245gyventojų.
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žemaičių Naumiesčio valsčius
žemaičių Naumiestis - buvęs Tauragės apskrities miestelis, dabarpriklau-

Uetwi!ka
sužrafas
ant medmės lentas
fallažudynių vietosVainute

Pam
inklasnužudytiems
žydams

Paminklai. VažiuojantVainuto-Šilalės keliu, pravažiavusVainuto girininkiją, rodyklė rodo, kad iki žydų genocido vietos 100metrų. Pasukusir šiek
tiek pavažiavusDžaneriostulpas rodo, kad iki žudynių vietos 40 metrų.
Žudynių vietoje pažymėtos trys duobės.
Ant paminklinio akmens Dargiškės kaime lietuviško užrašo nėra (matyt,
pavogtas?
!). lšlikęs tik hebrajiškas. Dovydo žvaigždės vidu ryje: Čia palaidotos,o šonuose:Amžina atmintis.
Toliau: NekaltosVainutobendruomenės aukos (Lietuvoje
, folia Tauragės)'.
Kuriosbuvo sunaikintos ir žuvo nuo vokiečių ir jų vietinių talkininkų (lai bū·
naiftrintasjų vardas)rankų.
'Po šiosnuorodos- Lai Dievasatkeršysui jų kraują, (5)701metais - 1941
.
Atmintiesdiena - 24 Tamuzo.
Jų šventa atmintis n eišblės per amžius.
Tradicinė paskutinė eilutė: Laijų dvasia būna su gyvaisiais.
Šalia žudynių vietos stovi medinė memorialinė lenta su lietuvišku užrašu: Siojevietoje 1941m. hitlerininkai ir jų vietiniai pakalikai nužudė Vainuto
apylinkės žydų tautybės žmones.Tebūna šventasjų atminimas .

***
1. Apie 30jaunų Vainutožydų išvežti į Macikuoseįkurtą Vokietijos karo belaisvių stovyklą.

2. 1941m. liepos 19 d. apie 90 Vainuto žydų sušaudyta žemaičių Nau·
miestyje, Šiaudviečių dauboje.
3. 1941m. rugpjūčio 22d. Dargiškės miške, prie Vainuto, sušaudyta apie
125Vainutožydes su vaikais.
4. 1941 m. Vainutomiestelisneteko apytikriai 245ž monių.

santis Šil utės rajonui, yra už 15 kilometrų i rytus nuo Šilutės prie šustės
ir Va nagės santakos, už kilomet ro nuo buvusios Prūsijos-Rusijos sienos.
Cari n ės Rusijos metais buvo vadinamas Navoje mesto, vienu metu net
Aleksandrovsku. Populiarus buvo ir pavadinimas Suginčių Naumiestis.
žydai dar vadino Naištot Tavrig (kadatskirtų nuo Šakių Naumiesčio). Nuopraėjusio amžiaus ketvirt ojo dešimtmečio miestelis imtas vadinti žemaičių
Na umiesč iu (170].
Artumas nuo Vokietijos sienos ir muitinės skatino prekybą: buvo prekių sandėl i ų, 30 parduotuvių ir smuklių, trys malūnai, trys odos apdirbimo
įmonės, ligoninė, prad inė mokykla. Mieste vyko dvi meti nės mugės ir du
kassavait iniai turgū s.
1908- 1912 m. prekyba buvo daugiausia žydų rankose.Žydai pasistatė
dvi sinagogas: Beit knesetą ir Beit midrašą (56, 231- 233). 1914m. sudegusi
sinagoga paskutinio žemaičių Naumiesčio rabino Jakovo Mozės Lesino
iniciatyva buvo at statyt a mūrinė. Jos statybą parėmė ir buvę žemaičių
Naumiesčio gyvent ojai, persikėlę į Pietų Afriką. Apie rabino Lesino tolesnį
gyvenimą (išvykoiš Lietuvos 1939m.) pla čiau rašomaIzraelioMejerio ir Moli
Lesin knygoje Iš Lietuv os gimtinės į naują gyvenimą Amerikoje(anglų kalba)
(90). Šioje iliustruoto je knygoje aprašomas ne tik žydų gyvenimastarpukariu žemaičių Naumiestyje, bet ir senosios žydų kapinės bei holokausto
memor ialas (žydų žud yni ų paminklas).
Gyvendami netoli Rusijos-Vokietijos sienos, daugelis žydų pragyvenimui užsidirbdavo iš arklių, žąsų, linų, kiaušinių ir kitos žemės ūkio produkcijo s ekspo rto, no rs pagrind iniai eksportuotojai buvo vietiniai vokiečiai.
1930m. žydų bankas (Fo/ksbank) daug prisidėjo prie miestoekonominio gyvenimo augimo . 1939m. žemaičių Naumiestyjebuvo 40telefonų, iš
kurių 10 priklausė žydams.

Žydų vaikai buvo ugdomi vietos mokykloje hebrajų kalba. Vėliau daugelis toliau mokėsi Tauragėje, Telšiuose, Kelmėje ir kitur. žydai turėjo biblioteką su keliais šimtais knygų hebrajų ir jidiš kalbomis.Kartaisvykdavo
vietos teatro m ėgėjų spektakliai.
1860m. žemaičių Naumiestyje buvo 165namai su 1600gyventojų, ku·
rių nemaža dalis buvo žydai (56, 231- 233), apsigyvenę XVIIIa. pradžioje.Iki
1897m. miestelio gyventojų padaugėjo iki 2445,išjų 1438buvožydai (59%)
[170). 1923 m. čia gyveno 1771asmuo, išjų 664žydai(37%). Vertėsi daugiau-

sia prekyba, kai kurie amatais.
.
.
Santykiai tarp bendruomenių klostėsi taikiai, nesutarimų k1ldavo_r~ta1.'
Tačia u 1939 m. gegužės 3 d., turgaus dieną, kilęs pogromas159) atSiltepe
žydų bendruomenei. Neramumus lėmė žydų prekybininkų ir Lietuvos
prekeivių asociacijos „Verslas" konkurencij a. Mieste buvo išdaužyti 1772
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langai ir nuniokoti 62 namai; padaryta žalos už 8360 l itų. 2ydų 2emaičių
Naumiestyje sumažėjo 120 šeimų, daugelis išvyko į Pietų Afriką ir Ameriką,
o jaunimas - į Izraelį (Erectsraenl 170] .
1940 m. vasarą, Lietuvą okupavus Sovietų Sąjungai, dauguma pramonės įmonių ir didelių parduotuvių buvo nacionalizuotos, prekių t iekimas
sumažėjo, kainos kilo. Sionistinės ir jaunimo organizacijos, hebraj ų švietimo ir kultūros įstaigos buvo uždarytos. Kelios žydų šeimos ištremtos į
Rusiją.

Daug baisesnis likimas laukė žydų, kai 1941 m. birželio 22 d. penktą valandą ryto vokiečių kariuomenė įžengė į 2emaičių Naumiestį. Po Antrojo

pasaulinio karožydų miestelyje nebeliko.
Karo pradžioje gyvenamuosiuosekvartaluose per susišaudymą su sovietiniais kariais žuvo 14 vokiečių [170]. Kaip atsaką vokiečiai suėmė daug
žydų ir įkalino juos vietos liuteronų bažnyčioje. Tik po to, kai lietuvi s kunigas patikino vokiečius, kad žydai nekalti, jiems buvo leista grįžti į namus.
Perpirmąsias okupacijossavait es žydai dirbo įvairiu s darbus: šlavė gatves,
remontavokelius;daugelisžydų dirbo didelėje Vokietij os lauko kepykloje.
Jie privalėjo nešioti geltoną Dovydo žvaigždę, negalėjo vaikščioti šaligatviais. Remiantis LYAišlikusiomis bylomis galima atkurti , kaip buvo sunaikinta gausi 2emaičių Naumiesčio žydų bendruomenė.
194 1 m. birželio 25 d. [147] (24 [1521ar 26 (151 , 13] d.)val sčiaus viršaitis Motiejus Barškėti s išsikvietė išTaurag ės kal ėjimo i šsilaisvinusį (sovietų pasodintasužmitingepasakytą antitarybinę kalbą) [150] buvusį policininką Stanislovą
Urbiką (g. 1908 m.) ir tarpukario Lietuvos kariuomenės karininką leitenantą Adomą Vingį. Urbikas buvo paskirtas policijos nuovados viršininku, o
Vingiui liepta sutelkti vadinamųjų partizanų būrį. Abu uoliai ėmėsi darbo:
Urbikas, tapęs viršininku, suformavo nuovadą, kurioje tarnavo šeši policininkai, Vingio partizanų (baltaraiščių) būrį sudarė apie 40 -50 narių [34, 14;
144, 9; 153]. Policijosviršininku Urbikasišbuvo iki 194 1 m. liepos 16 d., po trijų dienų buvo paskirtas Vainuto policijos viršininku [147 ; 152, 18], o 2emaičių Naumiesčio policijos nuovadosviršininku paskirtas AleksasKravčenka.
Policininkaiir partizanai turėjo palaikyti valsčiuje viešąją tva rką, saugoti įvairios paskirties pastatus, gatves. Jie suiminėjo ir saugojo sovietinius
aktyvistus, komunistus, nespėjusius pasitraukti raudonarmiečius. Taip pat
buvo įsteigtas teismas, jo nariai buvo tie patys policin inkai ir part izanai
[34, 20; 38]. Jie teisė sovietinius aktyvistus už jų veiklą 1940 - 1941 m., nuteistieji mirties bausmečia pat ir sušaudyti. 1941 m. birželi žydai turėjo iš
sinagogų pašalintivisasšventas knygas, Torosritinius ir kita.
Baltaraiščio Vlado ldzelio bylos medžiaga netiesiogiai liudija, kad jau
1941 m. birželio 30 d. pirmieji žydai suvaryti į getą: 30 laike arešto žydą (pažodinisvertimasiš rusų kalbos- U 30 vremiaarestov jevreev). Mūsų vertimu : birželio30 d. suimant žydus [34, 43]. Teismo posėdžio protokole rašoma, kad
baltaraištis ldzelis teigė tuo metu nedalyvavęs areštuojant žydus, nes tą
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dieną vykusi Raudonosios armijos karių paieškosakcija. Tačiau prisipaži-

no, kad kit u laiku dalyvavo surenkant ir suvarantžydusį getą: Savobūrio
sudėtyje aš dalyvavau visų žydų arešteNaumiesty
j e ir jo apylinkėse ir konvojavaujuos į žydų cerkvę (sinagogą. - Aut.] ir į Kazarmus(vietinių vadinam
a
toliau nuo miesto esantivietovė) [34 , 16]. Jo pasakojimu:/ getą buvosuvaryta
500-600 žydų. Tai vyko 1941m. lieposmėn. pradžioje[34, 43]. 2ydų getoviršininku buvo paskirtas policininkas Bockus(vardasnežinomas
) [57]. (Aleksan
dro Muravskio 1944 m. spalio 18 d. liudiji mas [97; 98] žr.p. 83 .)
Kitų liudytojų (LeonoVismanto[157], StasioTutlio [1441) parodymais, getas
buvo įsikūręs Pavanden ės (Zarečnaja. - A Ruksėnas) gatvėje, ir žydaisuvaryti
į atskirus namus. Visasturtas, daiktai, kuriuosturėjo žydai, buvoatimti, o geri
daiktai buvo išdalinti policininkams,- teigė L.Vismantas(157].
Kai žydai jau buvo surinkti į vieną vietą, jų liki mą sprendė vokiečiai.
ldzelis teigė, kad visus į getą surinktus žydus sušaudė vokiečia i: Poto, kai
mesjuos atvarėme, vokiečiai iškart juos paėmė išmūsų ir nuvarė į Siaudvyčių
kaimą, ir ten sušaudė. Vokiečių gestapokarininkas
, pavardė Šmitas, mūsų bū
riui pasiūlė užkasti sušaudytuosius, ką mesir padarėme. Duobė buvo viena,
bet savo apimtimi labai didelė [34, 14].
Kaip teigė liudytojas Vismantas, rugpjūčio pabaigoje ar rugsėjo pradžioje atvykę vokiečiai susodino žydus į sunkvežimius ir nuvežė pasvyrus
į Šiaudviečius. 2ydai rinkosi su visais daiktais.Suvaryta buvo apie 800prie
dviejų duobių. Duobes kasė suvaryti gyventojai iš Šiaudviečių ir Paupa
rių kaimų [157, 29, 32; 57 ]. Atkreiptinas dėmesys ir į nurodytą sušaudytųjų
skaičių.

ldzelis visai neužsiminė, kad ji s ar kas iš jo būrio šaudė žydus, tačiau
prisipažino, kad sušaudytuosius užkasė: Po to kai buvosurinkti žydai
daliniai juos sušaudė, o mūsų būrys j uos užkasė [34, 16].
Teismo posėdžio protokole yra 1945 m. liepos 23 d. ldzelio liudijimas:
1942m . [1941 m. - Aut.l liepospabaigoje vieną dieną aš dalyvav
au užkasant
sušaudytų žydų kūnus apie 300 žmonių [35]. Kaltinamojo parodyma
i netikslūs: pagal datą turėjo būti sušaudyti vyrai, tačiau pagalskaičių- moterysir

.ss•

vaikai (Urbiko liudijimas[l 51, 221).
Kad šaudė vien vokiečiai, liudijo baltaraiščiai. Tačiau Aleksejus Kulaginas, kaip liudytojas, per a pklausą teigė, kad žydų šaudyme dalyvavo12
baltaraiščių (57]. JEW[170] rašoma,kad žydus šaudė baltaraiščiai, o apie
vokiečius nė

neužsimenama.

HLA, remantis Justiz und NS-Verbrechen[481, išvardyti žudynių vykdyto-

jai: K. Struge, dr. w. Scheu, esesininkai iš 55-Reitersturm2/ 20 ir SS-St
urmbann 11
/ 1o, Kui iečių GPP(Tilžės gestapo padalinys), 2emaičių Naumiesčio
baltaraiščiai [33, 1201.
2emaičių Naumiestyje liepą susidorota su vyrais,o rugsėjį - su mote-

rimis ir vaikais. ldzelis prisiminė, kad pirmiausia sušaudė vyrus
, o moterys

buvo sušaudomosvėliau [34, 44].
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rašoma: Pirmą dieną buvo sušaudyti visi vyrai, bet, man rodos, kad dalį jų
išvežė į Vokietiją, bet didelė dalisjų buvo sušaudyta [34, 44].

„ geto " surinko žydes, vaikus [ .. .] (neįskaitoma. - Aut.], senius,šaudymasvyko
už 3 km nuo miestelio. Iš „ geto " žydus vokiečiai ėmė ir sodinojuos į mašinas.
tmė iš „ geto " vyrus, o vaikus ir moteris sušaudė vėliau.

Esther Herschman-Rechtschafner [31] patvirtino , kad jauni sveiki žydai
vyrai iš Švėkšnos buvo išvežti i Macikų darbo stovyklą [31]. Tokia atranka

[34, 44]. Šią dieną, kaip rašo JEW [170], 1941 m. rugsėjo 25-ąją, dešimt vyrų,

vyko ne tik Švėkšnoje, bet ir 2emaičių Naumiestyje bei kituose Tauragės

visos mo tery s ir vaikai iš lemaičių Naumiesčio buvo nugabenti į Šiaudvie-

apskrities valsčiuose.
PasakJEW[170],2emaičių Naumiestyj e visi vyrai nuo 14 metų buvo su-

čių kaimą ir nužudyti. Remianti s R.Laukaitytės liudijimu [59; 60I, 2emaičių
Naumiesčio žydų bend ruomenė (220 moterų, senelių ir vaikų) buvo išžudyta

varyti i sinagogos kiemą, kur apie 70 senų ir sergančių vyrų buvo atskirt i.
Dešimt senyvų vyrų išleisti rūpintis likusiais gete moterimis ir vaikais. Kiti
27 vyrai susodinti i sunkvežimį ir nuvežti Vokietijos sieno s link . Prašomi
esesininkai leido jiems pasiimti iš namų šiltų drabužių. Tą patį vakarą žydai vyrai atgabenti į Šilutę, apie 15 kilometrų nuo 2emaičių Naumiesčio,

1941 m. li epos 19 d. Šiaudvieči ų dauboje . Tikėtiniausia žudynių data būtų

kur buvo įkalinti Macikų darbo stovy kloje . Čia jie labai sunkiai dirbo , kentė
badą ir prievartą. Liudytojo Povilo Stirbio teigimu, tai įvyko 1941 m. liepos
18d. [116].
Tą pačią dieną visi seni ir ligoti vyrai iš 2emaičių Naumiesčio (70) ir iš

Juozas Jurku tis [byloje Jurkutaitis. - Aut.] sakė išvežęs mažiau nužudytųjų:
iš Tauragės miesto 4-5 sunkvežimiais po 40-45 žmones ; iš Naum iesč io iš-

Vainuto (90) turėjo Šiaudviečių dauboje išsikasti duobę. Paskui buvo išrengti ir baltaraiščių sušaudyti. Beje, tiek iš 2emaičių Naumiesčio, tiek iš
Vainuto naciai atrinko tiek pat jaunų žydų į Macik ų d arbo stovyklą, nors
miesteliuose vyrų ir buvo nevienodai [170]. Deta liau apie vyrų su šaudy m ą
pasakojo baltaraištisTutlys, saugojęs žydus [144, 10- 11): 1941 m. rugpjūčio
pradžioje[turėtų būti liepą. - Aut.l,šeštadienį, 1o val. ryto buvo išrikiuoti po ke-

Petras Linkus, Vincas OI bertas , Zosė Rindokaitė ir Jonas Juodis [45, 41].
Liudyto j a Olga Tkačiuk [141] LYAesančioje byloje gana išsamiai nupasakojo lemaičių Naumiesčio žydų sunaikinimą: Partizanai į Navojemesto

žemaičių Naumiesčio žydų vyrų žudynės. Teismo posėdžio protoko le

turis200žmonių. Sargybinių buvo 20 baltaraiščių ir 1 vokietis iš SS. Sušaudymasvykošaudvyčiuose: mašinaatveždavopo 15-20 žmonių, juos statė prie
duobės ir 7 vokiečiai stovėjo 5 žingsniainuo pasmerktųjų ir šaudė viena salve.
Nušautiejikrisdavoį duobę. Kai baigė vežti iš Naumiesčio, tada vežė iš Vainuto. Priemanęs sušaudė apie 50 žmonių, o kiek iki manęs - nežinau.
Liudytojas Stepas Maškaitis (Maškus) (?) [87] pasakojo, kad buvo iškasta viena didelė duobė. Sušaudžius
, užpildavo žemių, kad kiti nematytų. tydamsliepė klauptisprie duobės krašto ir sakė, kad vokiečiai šaudė [pats nematė. - Aut.], o tuos, kurie nenukrisdavoį duobę, balta raiščiaijuos įstumdavo.
Šiuos parodymus patvirtino ir kiti liudytojai, pavyzdžiui, Vladas Stirbys
[117],Jurgis Predkovas [105], Juozas 2vir bl is [172), Pantelėjus Charčiukas
[134].Liudytojas Antanas Učitelskis teigė, kad į Šiaudviečius sušaud yti žydai vežti t ris kartus [145).

Moterų ir vaikų žudynės. Geto moterys su vaikais dirbo pas ūkininkus.
JEW[173) rašo, kad vokiečiai ir lietuviai paėmė šešias žydų mergait es iš
geto: Rivką Lesin, Menuchą Volpert, Šeiną Glat-šor, Gitą Berelovič, Chaną
Šnaid ir Rachelę Lerman. Jų likimas nežinomas.
Apie moterų ir vaikų sušaudymą pasakojo ldzelis [34, 44]: šaudymas vy-

ko vieną dieną. Ašžinau, kad šaudymasvyko, nes aš užkasinėjau lavonus. Iš

ldzel io teigimu , per dieną buvo sušaudyti visi vyrai, o moterys - vėliau

1941 m . rugsėjo 25 diena.
LYAesančioje byloje policijos vairuotojas Antanas Rimkus liudi jo, kad
1941 m. rugpjūti iš sinagogos dviem sunkvežimiais buvo išvežta apie 220
[45, 40]. Kitas, taip pat policijos vairuotojas , liudytojas

žmonių sušaudyti

vežta 150 žmonių - moterų ir vaikų - į šaudymo vietą [45, 40]. Sušaudžius
žydus išvežę jų rūbus bei daiktus ir atidavę vokiečių po licijai. Tai patvirtino

Kazarmos rajoną suginė 800 žmonių su daiktais. Senius, moteris ir vaikusatskirai, vyrus išvarė į Vokietiją darbams. Visižydai buvo suvaryti į dviejų aukštų namus. Atvažiavę vokiečiai „krovė" žydus į mašinas ir vežė sušaudymuiį
mišką šalia Šiaudviečių kaimo. Taip laike dviejų dienų buvo sušaudytaiki 800
žydų. Kiek vėliau buvo atvežti žydai, anksčiau išvežtidarbamsį Vokietiją, apie
200 ir sušaudyti tame pačiame miške. Taip per vokiečių okupaciją Navoje
mesto sušaudyta 1000 žmonių. Liudytojas Aleksandras Jegorovas [40, 35)
papasakojo, kaip vyko žydų bei žydų vaikų žudynės: lydai , moterys, vaikai
ir seniai surinkti į vieną vietą - Kazarmą. [Išvežus.- Aut.] vyrusį Vokietiją, liko
seniai ir vaikai. Atvyko vokiečiai, susodinoį mašinas ir [nuvežė. - Aut.] į Šiaudvyčius. Išrengė nuogai . Vaikus už kojų ir trenkė į medį arba kai kuriuostiesiog
metė į duobę. Panašiai pasakojo ir kitas liudytojas Grigorijus Zaremba [ 165].

Jegorovas teigė, kad Šiaudviečiuose sušaudyta 1000žmonių [40, 34], o Zaremba - apie 800 [165).
lydų šaudym e niekas iš vietinių žmonių nedalyvavo ir žudynių nematė,
nes tą dieną į lemaičių Naum iesti iš Kauno buvo atvykęs kunigas (vyskupas?)ir visi buvo bažnyč ioje pamaldo se.
Taigi yra dvi lemaičių Naumiesčio žydų žudynių datos : 1941 m. liepos
19 d. (vyrai) ir rugsėjo 25- 26 d . (moterys ir vaikai).
Nužudytųjų skaitlus

ir data. Kalbant apie žudynių laiką ir nužudytų

jų skaičių, reikėtų atskirti nu žudytuosius iš 2emaičių Naumiesčio (Novoje

mesto) ir atvežtuosius iš kitur. Visi jie nužudyti Šiaudviečių daubo je.
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ldzelis pasakojo, kad 1941 m. liepos pradžioje suvaryti į getą [34 , 43]
visi 2emaičių Naumiesčio žydai (500 - 600) ir per du kart us sušaudy ti:
1941 m . liepos 19 d. sušaudyti vy rai, 1941 m . rugsėjo 25 d. - 220 moterų,
senelių ir vaikų.
Kulaginas [571 per apk l ausą teigė, kad žydėms buvo liepta atvykti su daiktais, ir vežimais bei mašinomis nuvežė į Siaudvyčių mišką, kur juos sušaudė.
Ten vokiečiai ir jų pagalbininkai sušaudė 500žmonių ir užkasė dviejose didelėse duobėse, kurias iškasė vietiniai gyven tojai iš Siaudvyčių ir Povpera [Paupariai. - Aut.).
Kaip patei kia JEW [170 ), Šiaudviečių dauboj e buvo žudo mi žydai ne tik
iš 2emaiči ų Na umiesčio b ei Vain ut o, bet ir vi si jauni vy rai žydai iš Pajūrio,
Švėkšnos (?), Rietavo (?), Kvėdarnos ir Lauku vos. Jie sunkv ežim iais buvo
atgabe nt i į Šiaudviečių daubą, čia nu reng ti ir sušaudyti (žr. 2ydų žudynės
Šiaudviečių dauboje prie 2emaičių Naumiesčio) . Mūsų skaičia vi mais į M acikų
darbo stovykl ą atri nkt a apie 400 žyd ų. N etin ka mų darbui nužudyta apie
500 žmonių, tačiau ne visi šiaudviečių dauboj e. Ap ie 200 asmen ų iš Macikų
da rbo stovyklos, i šsekę ir nebetink ami darbui , buvo grąž inti ir sušaudyti
taip pat Šiaudvieči ų dauboje.
Taig i 2emaičių Naumi estyje sušaud yta per 500 žydų. Kaip atsirado skaiči u s, kad nužudyta ap ie 800 žydų, o vėl i a u ir visas 1ooo?
Šiaudviečių da ub oje žyd ai b uvo žudo mi daug ka rtų:
1941 m. b irželio 27 , 28 ir 29 d . at vežti iš ki tų va l sčių netinkami darbui
vy rai (apie 150- 200 asmenų) ;
1941 m . liepos 19 d . - apie 160 žydų vyrų iš 2e maičių Naumiesčio ir
Vai nuto;
1941 m . rug sėjo 25 d. - 220 m ote rų ir va ikų;
1941 m. rugsėjį, spalį ir lapkritį - api e 200 žydų, sugrąžintų iš Macikų
darbo stovy kl os (apie 150 - 200 iš įvair i ų va l sčių).
Visus nužudy t uosius suskaičiavus išeina, kad Šiaudvieči ų dauboj e nužudyta pe r 800 žmonių. Tačia u vis vien ta i ne tūkstantis. Vadina si, skaičius
padidintas. Tiesa, d auge lis liudytojų [57; 14 1; 157) pasakojo , j og iš viso nužudyta 800 žmonių, tačiau pridėjus apie 200 atvežtųj ų iš Macikų dar bo stovyklos susidaro ja u 1 ooo.
LKP(b) Tau ragės apskri ties kom iteto sekretorius Murauskas 1944 m.
lapkričio 1 d . Tauragės apskrities komi sijos vokiečių žvėrišku mui tir ti ataskaito j e Centro komi teto sekreto riui Sniečku i [71), rašė, kad t. Naumiesčio
valsčiuje, Šiaudviečių kaimo daubose, atkastos trys duobės - 50,38 ir B m ilgio
ir 3-jų metrų pločio. Tennustatyta daugiau kaip 1000nužudytų žmonių.
Ar šis skaiči us ti kslus? 1939 m. 2:emaičių Naumiestyj e gyve no apie 8001ooo žydų, tačiau po 1939 m. pogromų, kaip rašo JEW [170), apie 120 žydų
šeimų išv yko, todėl nur o dytas į getą surinktų žydų skaičius 500 - 600 yra
realus ir tikras, o liudytoj ų pateikt as soo tik rodo, kad maždaug ti ek žydų
gyve no Žemaičių Naum iestyje prieš prasidedant vokiečių o kupacijai. Šis
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skaičius be paaiškinimų ir patekoį MtL 183,408], vėliau ir į kitusleidinius:
CD[31,Valstybinio VilniausGaonožydų muziejaus
tinklapį 1861ir kt., nors

HLA(33, l 02) neteisingai nurodyta, kad2emaičių Naum
iesty
j e, šiaudviečių dauboj e, nužudyta tik 220 asmenų. Tieknužudyta
vienžemaičių Nau
miesčio moterų ir vaikų.
Kaip rodo Tauragės apskritieskomisijosvokiečių žvėriškumui tirti ataskaita, Šia udviečių dauboje iškastos trysduobės: pirmoji- vyrams
, antroji - moterims ir, aišku, dar viena- kalinių grupei.
Beje, iš Mac i kų darbo stovyklossušaudyti vežtoskeliosžydų grupės ir
įva ir i u laiku, todėl ir duobių turėjo būti netrys,betdaugiau.Tačiau ataska
itoj e nurodytos tik trys d uobės, o žuvusiųjų skaičius nerealus,
būtent tiek,
kiek ga lėjo būti nužudyta,ir užrašytas,mūsų nuomone
, padidintas.Šiuo
metu kito paaiškinimo nerandame.
Liudytoj a Tkačiuk [141J pasakojo:Čia yradvi duobės: viena40milgio, kita - 13. Toliauyra dar duobė, kuršaudė grįžusius išVok
ietijosžydus
. Nureng
inėjo nuogai. Vaikusiki 3 metų amžiaus
ėmė ui kojų ir tren
kdavoį medį, po to
sumesdavoį duobę.
Iš 27 žydų, iš 2emaičių Naumiesčio išsiųstų i Macikų darbostovyklą, gyvi išliko tik septyni [170]. Berelovičiai - vienaiš nedaugelio
žydų šeimų,
kurioms pavyko pabėgti į Rusiją karopradžioje
, karo pabaigo
jegrįžo i žemai či ų Nau miestį.

Jau rašėme, kad 2emaičių Naumiestyje
, Šiaudviečių dauboje
, sušaudyta per 800 žm oni ų, tačiau negalimetikėti laikraščio Tarybin
isžodis(1945m.
kovo14 d.,p. 1) straipsniu .Ta uragės apskritiesdarbovalstiečių laiškas
Tarybų Sąjungos maršalui draugui Stalinui' 1131], kadt. Naumiesčio valsčiuje
nužudė daugiau kaip 1800
vyrų, moterų ir vaikų. Vėliau šisabsurdiškas
skaiči us pasirodydavo ir spaudoje.1944m. , Suvestinėse žinioseapiepadarytas
piktadarystes TSRSp iliečiams vokiečių fašistinių nusikaltėlių Tauragės apskrityje" [74, 22; 120, 1] rašoma,kadžemaičių Naumiestyje
sušaudyti
1003
asmenys.

Paminklai . Už žemaičių Naumiesčio, pavažiavus
4 kilome
trusVainut
o
link, rodyklė rodo už 500metrų į rytus,šelmensir Vanagio
upelių santa
koje, esančią daubą, Džaneriostulpas- kadiki paminklodar50 metrų. Sutvarkytos šešiosžudynių duobės.
Po karo iš Rusijos į žemaičių Naumiestigrįžusiems žydams
didelėmis
pastangomis masiniamekape pavykopastatyti paminklą, antkurioužra
šyta:Čia ilsisiTarybų Sąjungos piliečiai, kuriebuvonužudyt
i nacių [170].Rašy
ti ant paminklo, kad čia nužudytižydai,draudė valdžiospolitika
.
Dabar žudynių vietoje ant mediniostulpo lietuviškaiužrašy
ta:Sioje
vietoje 1941 metais hitlerininkaiir jt/ vietiniai pakalikainužudė 2em.Naumiesčio apylinkės žydų, lietuvių ir rusų tautybės žmones.
Tebūnie šventas
Jų atminimas.
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2ygaičių

miestelis yra prie nedidelio Trumpės upelio (kairysisEžeruonos
intakas),ir prie Tauragės-2vingių vieškelio, už 21 kilometro į šiaurės vakarus
nuo Tauragės ir 13 kilometrų į pietryčius nuo Vainuto (56, 241].
Bronius Kviklys knygoje Mūsų Lietuva (56, 242] rašo: Pažymėtina, kad
tygaičiuose nebuvo žydų. 1944 m.• Suvestinėse žiniose apie padarytas
piktadarystes TSRSpiliečiams vokiečių fašistinių nusikaltėlių Tauragės apskrityje " (120, 1J rašoma, kad 2ygaičiuose sušaudyti šešiasmenys,tačiau
tikriau siai ne iš pačių 2ygaičių, o tik atvykėliai prekeiviaiiš kitų valsčių, todėl įskaičuoti juos į 2ygaičių valsčiaus holokaustoaukas netikslinga.

Tauragės

apskrityje

nužudytųjų skaičius

Tauragės apskrities atskirų valsčių žydų žudynių nagrinėjimas

skiriasi nuo
Lietuvos apskričių atskirų valsčių žydų žudynių nagrinėjimo, nesduomenys: žudynių vieta, laikas bei nužudytųj ų skaičius yra ne visai tikslūs ir
gana painūs.
kitų

PaminklasntdudyriemsĮydoms Siaudvieėių daubojeIr ui rafas ant paminklo hebrajų kalba

Yrair užrašashebrajų kalba: Čia guli palaidoti amžiną atilsį Naumiesčio
bendruomenės kankiniai. TegulDievasatkeršijaužjų kraują, pralietą vokiečių

irjų vietinių pagalbininkų - lai jų vardaibūna ištrinti iš atminties - 5701 - 1941
Tamuzo24 dieną [1941 m. liepos19 d. - Aut.].Laijų sielosbūna su gyvaisiais.
Paminklopapėdėje yra ant akmensiškaltaslietuviškas užrašas:Šiojevietoje yra palaikai tarybinių žmonių, kuriuosvokiškiejiokupantai ir buržuaziniai
nacionalistaisušaudė 1941m.
Beje,ant paminkloužrašyta,jog čia nužudyti lietuviai ir rusai,sovietiniai
aktyvistai, bet nužudyti ne dėl tautybės. Tai dar sovietinių laikų trafaretas.

***
1941 m. liepos 19 d. 27 jauni žydai iš 2emaičių Naumiesčio buvo nugabenti darbamsi Macikų stovyklą.
Seni, sergantysžydai (70) tą pačią dieną sušaudyti Šiaudviečių dauboje
kartusuVainutožydais(90).
1941 m. rugsėjo 25- 26 d. 220 moterų, senelių ir vaikų nužudyti Šiaudviečių

dauboje.

1941 m. rugsėji, spalį ir lapkritį sušaudytaapie 150- 200 žydų, sugrąžintų
iš Macikų darbo stovyklos(iš įvairių valsčių).

IšvisoŠiaudviečių dauboje nužudyta 290 žydų iš 2emaičių Naumiesčio,
90 - iš Vainuto, 240 - iš kitų valsčių Ir apie 150- 200 - iš Macikų darbo stovyklos.Išviso apie 800 asmenų.

Batakių žydų žudynių vieta
Prieš aptariant žydų žudynių vietas atskiruoseTauragės apskritiesvalsčiuose, reikia patikslinimų, nes Tauragės apskritiesBatakių, Eržvilko,Gaurės ir Skaudvilės valsčių žydų žudynių vietos literatū roje nurodomosskirtingo s: Batakių miškas, Gryblaukio miškasarba greta Mažintų kaimo. Dėl
to kyla painiava.
MtL [83, 407] rašoma, kad Skaudvilės žydai nužudyti Batakių/ Gryblau
kio miške; Skausmoknygoje [64, 25] - Batakių, Eržvilkoir Skaudvilės žydaiGryblaukio miške, o kur Gaurės žydai - nežinoma; Vikipedijoje(89] rašoma,
kad Skaudvilės, Gaurės ir Bata kių valsčiaus žydai nužudyti greta Mažintų
kaimo, Gryblaukio miške; HLA[33, 208]- Skaudvilės, Tauragės ir kitų apskrities valsčių žydai nužudyti Batakių miške. DainotasHabdangasrašo,kad
Skaudvilės, Batakių ir Eržvilkožydų žudynių vieta - Mažintų miškas(28].
MtL [83, 407 - 408] išvardytos dvi žudynių vietos:Gryblaukio miškas(nužudytaapie 1ooo moterų Ir vaikų) ir Batakių miškas (apie300 moterų), norstai
ta pati vieta.
Batakių miškas,Gryblaukio miškasarba greta esantis Mažintų kaimas viena ir ta pati vietovė, pavadinimas priklauso tik nuo to, kaip vyksiprie
žudynių vietos.
Batakių (seniau dar vadintas Norklškės) miškasyra už 18 kilometrų nuo
Tauragės Ir 5 kilometrų nuo Batakių miestelio, ant Ančios kranto (83, 407-

,l·1

l - \
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2 lentelė. Į Macikų darbo stovyklą atrinkti Jaunižydaiir netinkami darbui nužud 1

Batakių mišką reikėtų vykti nuo Tauragės
Kryžkalnio link ir pavažiavus porą kilometrų nuo antrosios Batakių nuoro -

(skaičiai

408]; kaip rašo HLA[33, 208], i

dos, sukti dešinėn.
Vikipedija(241rašo, jog tik už 1,s kilometro nuo

Batakių yra Batakių se-

valsčiaus centras

armiestelis

niūnijai priklausantis kaimas Gryblaukis. Jame 1923 m. buvo 201 gyventojas. Gryblaukio miškas yra už 22 kilometrų į šiaurryčius nuo Tauragės ir už
2 kilometrų i dešinę nuo Tauragės-Skaudvilės plento .
Mažintai - kaimas Tauragės rajone, už 5 kilometrų i šiaurę nuo Batakių;
žydų žudynių vieta - greta Mažintų kaimo, Gryblaukio miške , apie 60 met -

t..Naumiestis

rų nuo Skaudvilės-Batakių kelio.
Žydų holokausto literatūroje nurodoma Gryblaukio žydų žudynių vieta, Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus (86] aprašyme iva rdijamas
~ryblaukio mi_škas: Kultūros paveldoregistro vertybės numeris Nr. 199;žydų
zudyn,~v,et~ir ka~ai:Batakių sen.,60 m į P nuo Skaudvilės-Batakių kelio,
Taurages
m1skų ured11a
, Skaudvilės g-ja, 84 kv.,Gryblaukiomiškas.
Batakių, Gryblaukio ir Mažintų kaimų trikampis yra gerai matoma s Lietuvos_ke!ių ž~mėlapiuose (66; 174]. Lietuva.Kelių atlasas (66] pažymėta tik

Pajūris

Batakių zydų zudynių

apytikriai)

. Liet~vos k_u ltū ros paveldo registre ši žydų žudynių vieta tiksliausiai turetų but1vadinama kaip Batakių/Gryblaukio žydų žudynių vieta.

Netinkamų

darbuinužudytų

97

27

70

120

30

90

200

120

80

per30

~16-17

~15

150

-70

~80

~30-40

~50

žydų

Vainutas
Švėkšna

120

Veiviržėnai
Ka ltinėnai

130-160
350

100

~30-50

-50-70

Kvėdarna

300

-100

-30-50

-50-70

Laukuva

-394

~485

liepos 19 d. [ 170), šeštadienį. Negalima atmest i ir paklaidų ne t ik liudytojų
parodymuose,

bet ir

literatūroje, pavyzdžiui,

Neištvėrusieji sunkaus

~ai ku~ių Tauragės apskrities valsčių

darbo

viečių

JEW)(170].
buvo sušaudyt i Šiaud -

Macikų stovykloje

dauboje , prie žemaičių Naumiesčio. 1941 m. rugpjūti Macikuose
50 ar 60 vyrų, daugiausia vyresnių ir silpnų, buvo atskirti nuo kitų. Jiems

Jaunų zydų vyrų likimas
(Macikų darbo stovykla)

grįžta į namus , tačiau visi buvo nužudyti. Spalio ir lapkričio
mėnesiais stovykloje irgi vyko atrankos (akcij os) (31]. Kaip vėliau paaiškėjo,
pasakyta , kad

Holokausto
tyrinėto· ·- 1
nos jaunų vyrų
z· d Jal_iks
. zrael'io_Esther Herschman-Rechtschafner, švėkšy ų I imą plac1a1apra· k
· š •
tas· (31]
t . d •.
so nygoJe „ vekšna.
mies,
.
ir a sira o sis skyrelis.
Kalbant apie Tauragės apskritie • d
.
na atskirti du etapus·
.. s zy ų bendruomenių likvidavimą, būti. panauadoJ1mą da b .. l' k 'd
č
nei kitose Lietuvos ap k ·t
_ .
r ui ir I v 1
ia, skirtingai
s n yse uz 3 kilom t · •·
.
kairiajame šyšos krant .. k . ' .
e
l s1auresvakarus nuo
.
e 1s1urus1ame M 'k k .
k1etijoskaro
stov kla
aci
a1me 1939- 1944 m.
VoBeveik iš kiekvien T y . (schema
329 puslapyje).
. .. .
o aurages apsk ·r
. . . .
nnkt11vieną vietą iš .
.
n ies m1estel10zyda1 vyrai buvo su.
.
' JŲ atrinkta vidut' .. k .
.
siųsta l darbo stovyklą k'f . inis a, 30- 40 Jaunų
stiprių vyrų ir iš-

todėl čia•

Mūsų

rų
Ų

avimą.

Šilutės,
veikė

O

1941m. birželio paba· l '.• netinkami darbui , sušaudyti.
igoJe naciai prad .. ·• š • •
arnos, Laukuvos žema· ..
.
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•· vainuto
·
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d Naum1es
b
cio,
valsčių atrinkinėti jau ·
lis .kart us. švėkšnoje atral k ar o stovykl ą.
Jaunus vyrus atrinkinėjo keatvežti žycta·i,·nša_vk~ko1941 m. birželio 27 d. [311,
iš
n·
.
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.
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Ve1v1ržėnų

i

Atrinktų Macikų

darbostovyklą

Vyrų

Gyveno

Išviso

vieta.

belaisvių

yt

ss ·

šeštadienį,

atrinktieji nužudyti ir užkasti Šiaudviečių dauboje.
Tie, kurie
akcijas (atrankas),
buv o

išsiųsti į koncentracijos

stovyklas . Knygoje

gan

ištvėrė

vėliau

Kvėdarna (54, 100- 130] pateikti

tikslūs duomenys,

Macikų darbo stovyklos į Vokietiją išvežė 281 žydą ir 50 lietuvių. Pradėję nuo šio skaičiaus pamėginkime atsekt i, kiek iš kiekvieno
kad naciai iš

valsčiaus miestelio

buvo

nusiųsta žydų į šią stovyklą (plačiau prie kiekvieno

valsčiaus aprašymo ir 2 lentelė).

Žemaičių Nau mies t yje

iš 97 vyrų atr inkti t ik 27, nužudyti - 70;

Vain ut e iš 120 vyrų atrinkt i 30, sušaudyti - 90;
Švėkšnoje iš 200 vyrų atrinkt i 120,sušaudyti - 80.
1941 m. gyveno tik ap ie 120
(apie 30

Pajūryje

žydų
šeimų), tad šio miesvyrų į darbo stovyklą papuolė daug mažiau. Pagal gyventojų skaičių
ne daugiau kaip 16- 17 vyrų, kiti _ sušaudyti (galbūt irgi apie 15). nkslių duo -

telio

menų nėra .

Veiviržėnuose situacija paini , nes Veiviržėnai priklausė Kret ingos
apskričiai; JEW (161) rašo, kad 1941 m. liepos 28 d. suimta 150 žydų vyrų,
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tarp jų ir rabinas, ir išvežti į Švėkšnos sinagogą. Kaip vėliau matysime (žr.
Kretingosapskritis. Veiviržėnų valsčius), atrinkti eji žydai nepateko į Švėkšną,
o sunkvežimissu jaunais vyrais buvo pasiųstas ti esiai į Macikų darbo stovyklą. Mūsų nuomone, čia galėjo būti atrinkti į Macikus apie 70 Veiviržė
nų jaunų stiprių vyrų, o kiti - apie 80 - nužudyti.
Kaltinėnuose gyveno 130- 160 žydų. Čia galėjo būti atrinkti 30-40 vyrų,
o kiti - apie 50 - nužudyti.Tikslių duomenų nėra .
Kvėd arnos miestelyje 1939 m. gyveno 1100 gyventojų, iš kurių 350
žydų (32 %). 1941 m. birželio 29 d. atvažiavo 55 karininkai išvežti žydų
darbams į Macikus.Tikėtina, kad iš 100 vyrų atrinkta 30- 50, o 50- 70 sušaudyti.
Laukuvoje, kaip rašoJEW[61], 1941 m. gyveno 300 žydų. 1941 m. birželio
29 d. vokiečiai kartu su lietuvių pagalbine policija surinko vyrus nuo 15
metų į vieną vietą, vienus atrinko į Macikų darbo stovyklą, kiti, netinkami
darbui, nužudyti. Kiekbūta vyrų, galime tik spėti: iš 300 žydų buvo apie 100
vyrų, iš kurių vokiečiai galėjo atrinkti 30- 40, kiti sušaudyti.
Rietavas.JEW [107] rašoma, kad jauni žydai vyrai iš Rietavo buvo išvežti
į Macikų darbo stovyklą. Rietavaspriklausė Telšių, o ne Tauragės apskričiai.
Todėl mažai tikėtina, kad jauni Rietavo vyrai būtų patekę į Macikų darbo
stovyklą, juo labiau kad prieinamoje literatūroje neradome apie tai nė
užuominos.Taigi Rietavožydai, tikėtina, neturėjo papulti į jaunų vyrų atranką (žr. Rietavo
valsčius).
Jau anksčiau minėtame Estheros Rechtschafner rankraštyje [31] rašoma, kad 1941 m. liepos pradžioje Macikuose dirbo apie 1000 asmenų
(skaičius gali būti padidintas
). Jeigu sudėtume visus Tauragės apskrities
valsčiuose gyvenusius žydus vyrus, iš kurių buvo atrinkti jauni stiprūs
vyrai į Macikų darbo stovyklą, tai gal ir susidarytų 1000 (beTauragės miesto).Tiesa,tarp jų dirbo ir lietuvių, bet jų turėjo būti gerokai mažiau. Mūsų
duomenimis, į Macikų darbo stovyklą buvo surinkta apie 300-400-500
jaunų žydų .

Atskiruose šaltiniuose skaičiai skirtingi : Kvėdarnoje [54] rašoma, kad
naciai į Vokietiją išvežė 281 žydą ir 50 lietuvių, o MtL [82], kad 1944 m. darbams į Vokietiją išvaryti 780 asmenų. Tarp jų nė vieno žydo nebuvo. Mus
domina žydų likimas, todėl remsimės pirmuoju skaičiumi, kad iš Macikų
stovyklos į Vokietiją išsiųstas 281 žydas. Herschman-Rechtschafnerrankraštyje teigiama, kad Macikuoseįvyko trys akcijos: 1941 m. rugpjūčio viduryje (50 ar 60 vyrų) [31], spalį ir lapkritį. Atrinktieji nužudyti Šiaudviečių
dauboje. Peršiasakcijasgalėjo būti nužudyta apie 200 žmonių. Tokį skaičių pateikė ir liudytoja Olga Tkačiuk [141]. Taigi Macikų darbo stovykloje
dirbo apie 500 žydų, iš kurių apie 200 sušaudyti, o 281 išsiųstas į Vokietiją,
ką ir nurodėme 3 lentelėje.
Pagyvenusių vyrų, moterų ir vaikų likimas aprašytas prie kiekvieno
valsčiaus .
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žydų žudynės Šiaudviečių dauboje
prie žemaičių Naumiesčio
Atskiras straipsneli s apie žydų žudynes 2emaičių Naumiestyje (Novoje
mesto) Šiaudviečių dauboje atsirado tik dėl to, kad apie tai rašoma JEW
[170]: Sunkvežimiai žydų iš Pajūrio, Švėkšnos /Shveks
hna), Verzhan /Veiviržė
nai), Riteve/Rietavas),Khveidan/Kvėdarnos) ir Laukuvosbuvo atvežtiį šią vietą
[Šiaudviečius. - Aut.]ir visi buvo sušaudyt
i ir tenpalaidoti.
Nors naciai pirmiausia nužudydavo vyrus (kad nekiltų pasipriešinimo),
paskui moteris ir vaikus,Tauragės valsčiuje ši taktika šiek tiek pakito, nes
Macikuose buvo įkurta darbo stovyklasu filialaisir reikėjo darbininkų. Naciai važinėjo po Tauragės apskritiesvalsčius į žyd ų surinkimo taškus(getus)
ir atrinkinėjo jaunus vyrus į darbo stovyklą, o netinkamus darbuisušaudydavo. Darbo stovyklose vyrai buvo suskirstyti grupėmis: kastigriovi ų,
lyginti žemių, dirbti žvyro karjeruose[101, 258].
Beje, ne visi JEW teiginiai yra teisingi. Pavykonustatyti, kad iš tikrųjų
valsčiuose vyko jaunų vyrų atranka, tačiau ne visur, kaip rašoJEW[170].
Atrinkti netinkami darbui žydaivyrai buvo nuvežti į 2emaičių Naumiestį ir Šiaudviečių dauboje nužudyti. Tentikriausiai žuvožydaiir iš kitų valsčių: Vainuto, Kaltinėnų, Kvėdarnos ir Laukuvos
. Rietavožydai, kaip rašėme
anksčiau, nepapuolė į žemaičių Naumiestį (žr. Rietavovalsčius).
Sunkiausia sutikti su JEW,kad Švėkšnos žydai vyrai sušaudyti2emaičių
Naumiestyje. Švėkšnos kraštotyrininkasPetrasČeliauskas, daug metų nagrinėjęs Švėkšnos žydų žudynes,įrodinėjo, kad Švėkšnos žydai vyrai nužudyti ln kakliuose (išskyrustuos,kurie patekoi Macikų darbostovyklą), tačiau
negalėjome rasti įrodymų, iš kur atsiradotoks JEWteiginys, kol nepateko
dviejų policijos vairuotojų liudijimai [45] (žr. Švėkšnos valsčius).
MtL [83, 408] rašoma, kad žemaičių Naumiestyje
, Šiaudviečių dauboje,
nužudyta apie 1oooasmenų, o tiek žydų šiamemiestelyjeniekadanegyveno. Tokį pat skaičių pateikė LKP(b
)Tauragės apskritieskomitetosekretorius
Murauskas 1944 m. lapkričio 1 d. Tauragės komisijos vokiečių žvėriškumui
tirti ataskaitoje Centro komiteto sekretoriui Sniečkui [71]: t. Naumiesčio
valsč., Šiaudviečių km. daubose,sušaudytanemažiau kaip 1ooožmonių.
Kiek realus šis skaičius?
Pirma. žemaičių Naumiesčio Šiaudviečių dauboje iš viso nužudyta290
žydų. Čia buvo žudomi netinkami darbamsžydaiir iš aplinkinių miestelių.
2 lente/ėje matome, kad netinkamais pripažinti415 žydų. Pridėję 220 sušaudytų moterų, senelių ir vaikų iš 2emaičių Naumiesčio, galėtume teigti, kad
Šiaudviečių dauboje sušaudytaapie 750 žydų.
Antra. Prie šio skaičiaus būtina pridėti 150- 200 žydų vyrų, grąžintų iš
Macikų darbo stovyklos ir čia pat sušaudytų.
Taigi, iš viso šiaudviečių dauboje nužudytaiki 900žydų. M2L183]ir ant
paminklo nurodytas 1000 nužudytųjų, mūsų nuomone, kiekpadidintas.

l

-

,---.,

36 6

Ale~sandras
VITKUS.
Cha,masBARGMANAS
H O LO KA U STA S

2EMA l

T l J O J l_

367

l A U RA G t S A P S K Rl T l S

2 ydų ž u dyne

I

Tu b, n, ų m l Š k e

dens. 1941 m . rudenį (tikriausiai 1941 m. rugsėjo 16 d.) moterysir vaikainugabenti į Tūbinių mišką ir nužudyti.
Iš Žemaičių Naumiestyje gyvenusių žydų Šiaudviečių dauboje nužudyta
290.

Iš kitų valsčių, atrenkant jaunu s vyrus į darbo stovyklą, netinkamais darbui pripažinti apie 415 žydų, ji e visi nužudyti Šiaudviečių dauboje.
Šiaudviečių dauboje sušaudyti ir apie 150-200 žydų vyrų, grąžintų iš
Macikų darbo stovyklos.

Žydų žudynės Tūbinių miške
Didžiausia Šilalės krašto žydų žūties vieta tapo Tūbinių miškas - apie 7 km
nuo Šilalės (apie300m į šiaurę ir apie350m į pietvakariusnuo Tūbinių kaimo)[dvi
vietos.- Aut.]. Pirmojevietojesušaudytaapie 700,antroje - apie 500„tarybinių
piliečių'; be abejo, žydų, - rašo istorikas Rimantas Zizas, remdamasis Masinių žudynių Šilalės raj. Tūbinių miške 1941 m. nustatymo aktu Nr. 69 [84].
Tūbinių bažnytkaimis yra prie Jėrubyno upelio (dešinysisAkmenosintakas),už 5 kilometrų į šiaurės rytus nuo Šilalės. Tik keletas žydų šeimų
gyveno Tūbinėse iki Pirmojo pasaulinio karo. Tarpukariu miestelyje buvo
mokykla, paštas, parduotuvė. 1939 m. čia gyveno žydų ūkininkas Mejeris
Glezeris,kuris turėjo ir telefoną [142].
Visos žydų sunaikinimo aplinkybės nėra žinomos, todėl žuvusiais Tū
binių miške laikysime visus žydus, prieš Antrąjį pasaulinį karą gyvenusius
tose gyvenvietėse, neatmesdami, kad kai kurie galėjo pasitraukt i su kariuomene į Sovietų Sąjungą, kiti galbūt išvežti į kitą žudynių vietą ir ten
įtraukti į sušaudytųjų sąrašą ir kita.
HLA[33, 200 ] rašoma, kad Tūbinių miške sušaudyti Kaltinėnų, Kvėdarnos,
Laukuvos ir Šilalės valsčių žydai - moterys ir vaikai bei seniai, nes jauni
žydai vyrai jau buvo sušaudyti (l lentelė, žr. p. 298).
Kaltinėnų valsčius. 1941 m. rugsėjo 16 d. Kalti nėnų žydės su vaikais
(apie 100 asmenų) buvo atgabentos į Tūbinių mišką ir nužudytos kartu su
kitais aplinkinių valsčių (Kvėdarnos, Pajūrio ir Šilalės) žydais.
Kvėdarna . 1941 m. liepos pradžioje Kvėdarnos mot erys ir vaikai buvo
sukelti į kelis namus - į laikinąjį getą, kurį saugojo baltaraiščiai. 194 1 m.
rugsėjo pabaigoje ar spalio pradžioje, t uoj po Sukot šventės, moterys ir
vaikai (apie 250 asmenų) buvo nuvežti į mišką neto li Tūbinių kaimo ir su·
šaudyti dviejose iš anksto paruoštose duobėse: viena už 300 metrų į šiaurę
nuo kaimo, kita už 350 metrų į pietvakarius.
Pajūris. 1941 m. rugsėjo 16 d. Pajūrio žydai (apie 100 asmenų) atgabenti į
Šilalę ir sušaudytiTūbinių miške.
Šilalės valsčius. 1941 m. liepos 7 d. sušaudžius vyrus, moterys ir naš·
laičiai vaikai buvo palikti labai sunkiomis sąlygomis gyvent i mieste iki ru·

Laukuvos valsčiaus moterys ir vaikai 1941 m. liepos s d. skubiai suva
ryti iš namų į sinagogą. Ten jie buvo saugomiketuriasdienasbe maisto ir vandens, nežmoniškomis sąlygomis. Paskui sunkvežimiais
nuvežt
iį
Gerulių stovyklą, apie dešimt kilometrų nuo Telšių, kur buvosuvarytos
moterys su vaikais iš aplinkinių miestų. Dažnainurodomosneteisingos
Laukuvos žydžių ir vaikų žuvimo vietos [61].JienužudytineTūbin ių miške, o nugabent i į Geru lių stovyklą prieTelšių.
3 lentelė. Tūbinių miške nužudytosžydės suvaikais
Valčiaus

centras
ar miestelis

Gyveno žydų

Nužudyta
moterų
irvaikų

Kaltinėnai

160

100

Kvėdarna

350

250

Pajūris

120

100

Šilalė

350

250

Išviso:

980

700

Nužudytųjų skaičius.

LKP(b)Tauragės apskritieskomitetosekretorius
Murauskas 1944 m. lapkričio 1 d. Tauragės komisijosvokiečių žvėriškumui
tirti ataskaitoje CKsekretoriui Sniečkui [72) nurodė, kad Šilalės valsčiaus
Tūbinių miške, atkasus duobes,išaiškinta 1400nužudytų asmenų - vyrų,
moterų ir mažų vaikų, įvairių tautybių - žydų, rusų, lietuvių. 1945 m. kovo
26 d., siųsdamas Tauragės apskritiespartinės organizacijosatliktodarbo
ataskaitą CKsekretoriui Sniečkui [71), Murauskasjau rašė, kadnustatytos
šios masinių žudynių vietos:Šilalės valsč., Tūbinių miške
, sušaudyta
daugiau
1200žmonių.
Literatūroje Tūbinių miške nužudytų žydų skaičius svyruojatarp 1200-

2000 asmenų. 1963 m. sausio 31 d. KGBįgaliotinio ŠilaleikapitonoŠilgalio

rašte [491 nurodyta. kad 1941 m. spalio 14- 15 d. Šilalės būrio sukilėliai prisidėjo prie 2000 žmonių sušaudymoTūbinių miške,tarpjų buvomoterų,
se nių

ir vaikų.

Laikraščio Tarybinisžodisstraipsnyje.Tauragės apskritiesdarbo valstie-

čių laiškasTarybų Sąjungos maršalui drauguiStalinui" 1131)rašoma:
Šilalės
valsčiuje, Tūbinių miške, vokiškieji žmogžudžiai
žvėriškai nukankino
ir sušaudė 1500gyventajų.

Dar yra Murausko (pasira
šo kaipVokielių piktadarybėms tirti ir nustatytiTau
•
ragės apskr.komisijos pirmininkas
) pateiktos suvestinės žinios[70) (datosnė
ra), kad Šilalės valsčiuje sušaudyta1300 asmenų (išvisožuvo1309).
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HLA[33, 2001nurodytas aukų skaičius - 1300žydų, o MtL [83, 407] - 700

moterų ir 500 vyrų (iš viso 1200asmenų). Šis skaičius užrašytas dviejuose

paminkluose.
Vienaip ar kitaip, nužudyta per l 000asmenų. Tačiau 2 lentelėje matome,
kad suskaičiavę atskirais valsčiais galime spėti, jog Tūbinių miške nužudyta 600- 700moterų su vaikais, tačiau kaip ir iš kokių valsčių 500 vyrų pateko
į Tūbinių mišką, kol kas neaišku.
Zizas 1166; 168, 771taip pat bandė nustatyti, kiek sušaudyta žydų Tū
binių miške: Nuo pat pirmųjų pokario metų dažniausiai buvo nurodoma,
kad Tūbinių miške nužudyta 1200- 1500 „tarybinių piliečių " (žydų). LKP(b)
Tauragės apskrities komiteto sekretorius P.Murauskas 1944 m. pabaigoje
pranešime A. Sniečkui teig ė, jog Tūbinių miške, atkasus duobes, paaiškėjo,
kad čia nužudyta 1400 asmenų - vyrų, moterų ir mažų vaikų, įvairių tautybių - žydų, rusų, lietuvių, vėliau nužudytų žydų skaičius sumažintas iki 1200.
Citata iš 1945 m. laikraščio Tarybinisvalstietis (1945m. sausio5 d., p. 3) [75],
kuriame paskelbta, kad tokį skaičių nustatė Ypatingosios valstybinės komisijos Tauragės apskrities padalinys, nors šios komisijos akto origina lo
nerasta.
Šaltiniuose teigiama , kad Tūbinių miške nužudyti žydai iš Kaltinėnų,
Kvėdarnos, Laukuvos (nėra), Pajūrio ir Šilalės miestelių [170].Jau iš 3 lentelės
matome, kad šiuose miesteliuose gyveno apie 1ooo žydų, o Tūbinių miške
nužudyta tik apie 700,taigi ir Ypatingosios komisijos vokiečių žvėriškumui
Tauragės apskrityje tirti pateikti duomenys [163] nėra tikslūs.
Zizas (166;168,71J rašo: Pirmojevietoje sufoudyta apie 700, antroje - apie
500 „tarybinių piliečių'; be abejo, žydų. Jo teiginys lyg ir logiškas, nes jis re·
miasi Masinių žudynių Šilalės raj. Tūbinių miške 1941 m. nustatymo aktu
Nr. 69 [84], tačiau šis aktas surašytasjau gana vėlai ir LT5Rkraštotyros draugijos narių.
Kaip atsirado duomenys, kad viename Tūbi nių miško kape palaidota
700 moterų, o kitame - 500vyrų? Mūsų manymu, pagrindiniu šalt iniu tapo LTSRkraštotyros draugijos 1965m. surašyti Hitlerinių ir buržuazinių nacionalistų 1941-1947m. įvykdytų masinių žudynių vietos nustatymo aktai
(751,kurie šiuo metu saugomi LYA
.
Komisiją sudarė ne profesionalai, o vietos mokytojai, vietos kraštotyros
draugijos nariai ir pakviesti liudytojai. 1965 m. rugsėjo 22 d. surašytame
akte Nr. 69 parašyta: Skaitoma,kad sušaudytapirmoje vietoje apie 700, 0 an·
troje - apie 500 tarybinių piliečių. Vietinių gyventojų teigimu, pirmoje vieto!e
sušaudytosmoterys,o antroje vietoje - vyrai. Sufoudymo vietoje yra supilti
kapai,pastatytos paminklinės lentos. Šie skaičiai pateko į MtL (83,4071-Veliau jais buvo plačiai remiamasi.
Mūsų nuomone , įvyko nesusipratimas. Tūbinių miške pirmiausia ant
paminklo atsirado užrašas, kad čia nužudyta 500 žydų, vėliau, ant kito

369

T A U R A G ES A P S K R l T l S

2 y d l/

Ž u d y n ~ l Tį b I n I ų m I H

e

(antrojo) kapo paminklo užrašas700, o kažkas juos sudėjo ir išėjo 1200
nužudytųjų. Pirmiausia, jauni vyrai j au buvo išvežti į Macikų darbo stovyklą. Antra , keletas atvežtų vyrų iškasė duobesir buvosušaudyti
vienoje iš duobių, paskui sušaudytosmoteryssuvaikaisbeisenivyrai išįvairių
valsčių.

Realu būtų, kad Tūbinių miškegalėjo būti nužudyta700moterų, vaikų
ir senelių. Šilalės policijos viršininkas[84; 168,72] teigė, kadsušaudyta
apie
800žydų. Tai būtų realiausiasnužudytų žydų skaičius, tačiau ne 1200.
HLA (33, 200] teigiama, kad žudynėms buvopasitelktine tik Šilalės, bet
ir Kvėdarnos, Laukuvos ir kitų valsčių policininkai, todėl ir rašoma
, kad
Tūbin ių miške sušaudyti Šilalės, Kvėdarnos, Laukuvosir Kaltinėnų valsčių
žydai. lydų žudynėse dalyvavo Laukuvos policininkai,bet Laukuvos
moterys ir vaikai jau anksčiau buvo perkeltiį Gerulių stovyklą.
Kaip rašoma JEW[53] ir knygoje Kvėdarna [54, 177],Kvėdarnos moterys ir vaikai palaidoti dviejose duobėse: vienauž 300metrų į šiaurę nuo
kaimo, kita už 350 metrų į pietvakarius.Galėtume sutikti suYpatingosios
komisijo s nustatytu sušaudytųjų skaičiumi - sušaudytaper l 000asmenų,
tačiau tik moterys su vaikais ir seniai; kad būtų sušaudyta
net 500vyrų abejotina. Todėl, norint pagrįsti, kad Tūbinių miškesušaudyt
i 500vyrų,
reikia daugiau informacijos. Abej onesgalėtų išsklaidytiYpatingosioskomisijos akto originalas [37], kuriame rašoma,kadSi/a/ės valsčiaus Tūbinių
miške, atkasus duobes [išskirta aut.], išaiškinta1400 nužudytų asmenų, taip
pat atkasta 500vyrų. Tačiau tai mažaitikėtina. nk tolesniholokaustotyrimai ga lės atskleisti Tūbinių miško paslaptį.
Beje, ir Bronius Kviklys knygojeMūsų Lietuva[56, 197]rašo
, aišku,remdamasis sovietiniais šaltiniais,kad 1941m. Tūbinių miškevokiečiai sušaudė
ir palaidojo apie 1500Tauragės apskritiesžydų.
Palyginkime dvi Izraelyje išleistas knygasapie Lietuvosžydų bendruomenes ir jų sunaikinimą, kuriose pateiktasskirtingasTūbinių miškenužudytų žydų skaičius.

Profesoriaus Dovo Levino knygosLietuvos
žydų bendruomenės enciklopedija (123]Šilalės skyriuje rašoma,kad šioje vietojenužudyta500sovietinių piliečių. Josefo Rozino knygoje(48I Kaltinėnų žydų žūties aprašyme
nurodyta, kad pagal sovietų Lietuvosšaltiniusyradvejimasiniaikapai,kur
vėliau buvo surastasoovyrų ir 700moterų kūnų.

Deja, kaip rašo Zizas 11671, sovietiniamsšaltiniams
nėra alternatyvių šal-

tinių ir dokumentų.
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Ulmo teismo procesas
Nacių teismas

Ulme; dokumentai,
Tauragės apskrities žydų žudynes
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Lietuvos TSR ypatingosios valstybinės
komisijos ataskaita apie žudynes
Tauragės apskrityje

liečiantys

Sunkiau sia nu st atyti žudyni ų mastą Tauragės apskrityje, nors medžiagos
apie tai ga na gau su. Todėl dar ka rtą pateikiame surinktusduomenisbei archyvinius dokum entu s, liečia nčius nužudytųjų skaičių Tauragės apskrityje,
su kai kuriomis mūsų pastabomis.

Ulmas (vok. Ulm)- miestasVokietijo s pietuo se, Badeno-Viurtemb ergo žemėje. 1958 m. čia vyko vi enas didžiau si ų teismo procesų prie š hitlerinius
nusikaltėlius. Teismas prasidėjo 1958 m. balandžio 8 d., teisė dešimtį gestapo, SD ir policijos pareigūnų, kurie 1941m. birželį-rugsėjį nužudė daugiau nei 5500žydų vaikų, moterų ir vyrų Lietuvos ir Vokietijos pasienyje.
Ulmo teismo proceso detalės liečia ir žmonių žudy nes Tauragės apskrities pasienio zonoje su Vokietija, todėl prie jų ir apsistosime.
Kretingos apskrities policijo s vir šininkas Pranas Jakys Ulme, kur gyveno pasitraukęs po Antrojo pasaulinio karo, buvo patrauk ta s teismo
atsakomybėn kartu su buvusiais savo vir šininkais: Tilžė s gestapo vir šininku Hansu Joachimu Bohme, kaltinamu nužudžius 5186žmo nes,Tilžės
gestapo baro viršininku Werneriu Hersmannu , nužudžiusiu 1771,Klaipė
dos policijos direkt oriumi Bernhardu Fischer Schwederiu, nužudžiusisiu
772 žmones. Jakys buvo kaltinamas nužudęs 818 ž monių, visus Lietuvoje ,
Klaipėdos krašto pasienyje [32].
Sutrumpintas Ulmo teismo proceso aprašas pateikiamas iš MtL [82] (dar
žr.Taurag ės va lsčius).
Ulme buvo teisiami žudikai, kurie karo pradžioje Lietuvos T5Rteritorijoje,
25 km pločio pasienio ruože, sušaudė apie pusšešto tūkstančio taikių gy-

Šaltiniai apie Tauragės apylinkėse nužudytusžydus.Edmundo Mažrimo
surinkti duomenys rodo, kad Tauragėje nužudyta nuo 1171 iki 5000iydų.
Toks diapazonas ir yra isto ri kų galvos skausmas (4 lentele).
4 lentel ė. Tauragės apylinkese1941m.nužudytų žydų (1rnežydų) 1vamų šalnrnų
pateikll duomenys·
Informacijos
pateikėjai

Nužudyta
Antšunijuose

Nužudyta
Visbutuose

4933

Ypat
ingosios
valstybi nės komisijos
vokiškųjų fašistinių bendrininkų piktadarybems
nustatyti
ir ištirti1945m.Informacija
Ao<yMeHTb!
noy4ery31lOAeRH"1M,
coeepweH
HblX HeMeų<o-4law1,1crcK"1M"1 3axeaN1,1KaM1,1
Harepp1,1rop1,11,1
ni,,roacKora
CCP.
TayparcK1,1ra
yeJA,
LVIA, f. 7021, ap. 94,b. 429

ventojų.

Tauragės apsk
ritiesdarbo valstieči ų laiškas

Prieš prasidedant karui, Tilžėje hitlerininkai sudarė operatyvinį būrį, pavaldų operatyvinės grupės A viršininkui SSbrigadefi ureriui [brigadenfiureriui. - Aut.l Valteriui Stalekeriui (5tahlecker). 1941m. birželio 22 d. Tilžės operatyvinis būrys iš \l. Stalekerio gavo įsakymą pradėti žudyti Lietuvos pasienio
ruože.
Ulmo teismo procesebuvo teisiami dešimt budelių: buvęs valstybės poli·
cijos Tilžės skyriaus viršininkas Joachimas Biomė (Bohme) [jam buvo pavesta
.išvalyti" Tauragės pasienio zoną, sunaikinti žydusir komunistus.- Aut.], buvęs lie·
tuvių saugumo policijosKretingos rajono viršininkas PranasJakys (jisir Lukys)
[dalyvavo Kretingos žydų žudynėse. - Aut.], SD Klaipėdos skyriaus viršininkas
Sakutas(Sakuth
).
Ulmo teismoprocesasprasidėjo 1958metų balandžio mėnesio pabaigoje.
Tų pačių metų rugpjūčio 29 d. buvo paskelbtas teismo nuosprendis. Teism~
metu buvoapklaustaapie 110 liudininkų, pateiktas 260puslapių kaltinama~':
aktas.Buvoišaiškinti baisių žudynių anksčiau minėtame ruože kaltininkai ''

Tarybų Sąju ngos marša
lui draugui Stalinui,

Išviso
nužudyt
a

SO0

Tarybinis
žodis,1945m. kovo14 d„ p. 1

išviso:
5000
,
Taurag~
valsčiuJe -

LKP(b)
Tauragės apskrities
komiteto
sekretori
usP.Murauskodarboataskaita CK
sekretoriu
i A. Sniečkui 194Sm.kovo26d.,
LYA,
f. 381,ap.38, b.3, l. 16, 34

900

Taurages
rajono masinių žudynių. Įvykdytų
1942 m.birželio mėn., vietosnustatymo
aktas
Nr.1(76),Tauragė, 19S3m. birželio7 d.

daugiau
kaip800

1965m.Tauragės kraštotyrininkų
informacija,
LYA
, f. 3377,b.63S,l. 95, 97

apie800

Masinės Judynės Lietuvoje ( 1941- 1944):
Dokumentų rinkinys,d. 2,Vilnius:Mintis,

1973

1941rugsėjį apie
3000(p.408)

194t m.liepą suimta apie4000
(p. 247)
300žydų Ir25
lietuviai
(p. 247)
1941m. liepos
2d.133(p.26);
1941m.vasarą apie900(p.408)

žudynių aplinkybės.
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LietuvosTSRkultūros paminklų sqra!as,
Vilnius
, 1973,p. 84

Nužudyta
Antšunijuose

Nuludyta
Vlsbutuose

Išviso
nužudyta

apie 3000

aple900

apie 3900

apie3000

apie900

http://kehilalinks.jewishgen.org/favrig/
tavrigl.html

122

300žydų ir 25
lietuviai

Holakausto Lietuvojeatlasas,Vilnius
:

635(122;500)

133

Miestas
,
apylinkė,

Pa•
karta

Sul.tu·
dyta

Mirė

nuo

Už-

kanki·

mušta

nimųir

bombų

tardymo

irsvie•

apie 3900

Žuvo
Išviso
karo
žuvo
belais•

Priklausę

Taurages
miestas

HvarytaĮ
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1
Informacijos pateikėjai

APSKRITIS

IšvarytaĮ
Voklet1Ją

pagal
sąrašus

valsčius

1941m. liepos
3 d. - 122(p. 68);
1941m. rugsėjo
16d.- 513(p.69)

1941m. liepos 2 d. 133(p. 68)

Tauragės

m.

gyventojų -

Skaudviles

1171(p. 70)

· Lentelę sudarė Edmundas Mažrimas2013m. spalio 26 d.

7

valsčius
Kaltinėnų

3

5

valsčius

Šilalės

1309

3

13

14

7

67

67

11

6

8

262

262

330

330

262

262

206

206

1003

1003

1300

5

4

valsčius

Lietuvos TSRypatingosios valstybinės komisijos suvestinė apie Taura gės apskrityje nužudytus gyventojus. Lietuvos TSRypatingoji valstybinė
komisija nacių žvėriškumams tirti sudaryta 1944 m. rugpjūčio 13 die ną.
Jos pirmininkas - LKPCKpirma sis sekretoriu s Antanas Sniečkus; pavaduo toja s - LTSR liaudi es komisarų tarybos pirmininkas Mečislovas Gedvila s,
nariai : Juoza s (Josifas) Bartašiūnas, Juozas Jurgini s (vėliau - žinomas istori·
kas, akademikas), prof. Antanas Purėnas, atsakinga sis sekretorius - Antanas
Čiplys. Komisijos darbe tiesiogiai dalyvavo SSRS ypatingosios komisijos
atstovas V. Zurabovas . Vėliau buvo sudarytos apskričių ir respublikinio pavaldumo miestų specialiosios komisijos [74, 48].
Tauragės apskrityje Vokiečių piktadarybėms tirti ir nustatyti komisijos
pirmininku bu vo pa skirtas LKP(b) Tauragės apskrities komiteto sekretorius P. Murau skas, nariai : Vidaus reikalų liaudies komisariato Tauragės ap skrities skyriaus viršininka s lgnatjevas ir Tauragės D2DTVykdomojo komiteto pirmininkas S. Malinauskas . Komisija atkasinėjo aukų kapus, rinko
liudytojų parodymu s, nustatinėjo piktadarysčių faktus . Tai atsispindi archyviniame dokumente „Suvestinės žinio s apie p adarytas piktadary st es
TSRS piliečiams vokiečių fašistinių nusikaltėlių Tauragės ap skrityje " [120•
1- 28]. kuriame yra nurodytas išvežtų i Vokietiją bei Tauragės ap skrityje
nužudytų asmenų skaičius [74. 22; 120, 1J (5 lentelė).
Pirmiau sia šioje lentelėje matyti , kad skaičiai prie Tauragės mie sto 3999
ir 18, taip pat prie Vainuto valsčiaus - 262 aiškiai taisyti, tačiau prie raše nurodyta, kad taisytas tik skaičius 18.
"Suvestinėse žiniose " pateikiama s ir Tauragės apskriti e s LSSR nužudytų
piliečių sąrašas [77, 9- 28]. Jame išvardytos 1329 pavardės, daugiausia žydų.
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6 lentelė.

,,Suvestinėse žiniose" yra dvi svarbios pastabos [77, 28].

Pirmoji pastaba: Be to, jeigu įskaityti sąraše nurodytų sušaudytųjų šeimų
skaičių, tai, pagal šio sąrašo davinius ir pristatytus valsčių aktus apie nužudytųjų skaičių, iš viso nužudytų susidaro 7.306 žmonės. Tai viena. Stengsimės
realiai įvertinti pateiktus aukų skaičius.
Antrojipastaba: Antra, jei turėti omenyje, kad mūsų surastieji gyvi liudininkai apskrityje tiksliai negali nurodytiįvairiose vietosesušaudytų ir kitaip nužudytų žmonių skaičių, tai pilnai esameįsitikinę, kad laike okupacijos vokiškieji
žmogžudžiai ir lietuviškiejijų piktadarysčių bendrininkai per visą okupacijos
laikotarpį Tauragės apskrityjeyra išžudę daugiau dešimtiestūkstančių (10.000)
įvairių tautybių: vyrų, moterų ir vaikų. Istorikai pastebi, kad Ypatingoji komisija ne visada tiksliai nustatė nužudytųjų skaičių, tad tyrinėtojai dar kartą
grįžta prie aukų skaičiaus, jį patikslina nepaneigdami žudynių faktų.
Edmundo Mažrimo pastabos: Šisdokumentas nėra tikslus, tačiau akivaizdžiaiskiriasisąraše surašytų nužudytų skaičius (beŽygaičių ir ž. Naumiesčio - 2889) su dokumentosuvestinėje 1o ooo.Peršasinuomonė, kad suvestinėje
norėta aukų skaičių „pritempti" iki 10tūkst.
Akivaizdžiai padidinti skaičiai: iš Tauragės miesto sąraše esančių nužudytų
1167,suvestinėje - 3999; Tauragės valsčiaus iš 13suvestinėje - 934.Šio dokumentoatmestinaisudarytossuvestinės vėliau davė pagrindą klaidingai rodyti nužudytųjų skaičių. Antšunijų vietoje:,,apie3000" (suvestinėje miestas- 3999),
Visbutų vietoje:,,apie 900" (suvestinėje Tauragės valsčius - 934).Remdamasišio
dokumento suvestinėmis sudarė sąrašus: Masinės žudynės Lietuvoje, LTSR
kultūros paminklų sąrašas ir t. t. Šisdokumentaspadėjo klaidinančius pamatus.Sąmoningai ar nesąmoningai padarytos klaidos „vaikšto po šia diena~
Hitlerininkų piktadarybėms tirti respublikinės komisijos aktai. Ypatin·

gosios komisijos dokumente „Bendros žinios apie vokiškųjų fašistų pikta·
darybių aukasLietuvos TSR
" [74,22]nurodyta, kad buvo 2352aktai, iš kurių
Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliot ekos fo nde „Hitlerininkų
piktadarybėms tirti respublikinės komisijos aktai" yra t ik nedidelė dalis.
Neaišku,kodėl Lietuvos istorikai iki šiol nepasirū pino gauti visų aktų
kopijų iš Maskvosarchyvų. Mat Ypatingoji komi sija ir buvo sudaryta dėl
to, kad surinkti duomenys apie Lietu vos terit orijoj e įvykdytas nacių pikta·
darybes ir patirtus nuostolius būtų pate ikti Niurnbergo teismui [99; 100].
Lietuvos ypatingosios komisijos aktai buvo pateikti Ypatingajai komisijai
Maskvoje, kurios pirmininkas buvo SSRS
Aukščiausiosios Tarybos Prezidiu·
mo pirmininko pavaduotojas N. švernikas [74,48]. šie aktai leistų tik sliau
nustatyti Lietuvoje nužudytų asmenų skaičių.
Lietuvos respublikinės komisijos atsakingojo sekretoria us Či plio ir ko·
misijos nario Jurginio pateiktame panašiu pavadinimu dokumento „Bendros žinios apie vokiškųjų fašistų piktadarybių aukas Liet uvos TSR
" l74,
5
44-4 1suvestinėje yra nurodytas aktų skaičius - 2243(iš 28 vietovių), tačiau

fAURAG€S

Eil.Nr
.

16.
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Pavadinimas
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Tauragės
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nukankintatalkių
gyventojų

Užmušta
,
Išvaryta
nukankinta
karo darbams
belaisvių
QVokletik
arpan.)

10008

4

780

apskritis
•Masinės žudynės Lietuvoje (1941- 1944): Dokumentų rinkinys,d. 1, Vilnius: Mintis, 1965.
Tauragės apskrities

grafoje - brūkšnys, t. y. nėra nė vieno akto, o bendrose
žiniose skaič iai apie nacių piktadarybes LietuvosTSRpadidinti (žr. 6/entelę).
Kitoj e panašioje suvestinėje (74, 22], kurią pasirašė LietuvosTSR respublikinės komisijos pirmininkas Sniečkus, aktų skaičius padidėjo iki
2352;joje nur odyta, kad nėra žinių apie Eišiškių ir Rokiškio apskritis, tačiau
pate ikt os žinios apie Tauragėje įvykdytas piktadarystes; taip pat nurodyta, kad aktų nėra.
LMA Vrublevskių bibliotekos fonde yra Respublikinės komisijos vokiečių
piktadarystėms tirti aktai, kuriuose yra dokumentas .Suvestinės žiniosapie
padarytas piktadarystes TSRSpiliečiams vokiečių fašistinių nusikaltėlių Tauragės apskrityje" [74,8]. Jame nenurodytasaktų skaičius. Doku_mentą pasirašė Komisijos vokiečių piktadarybėms tirti ir nustatyti TauragesapskntyJ~
pirm ininkas P.Murauskas,Tauragės apskrities Vykdomojo komitetopirmininkas S. Malinauskas ir Vidaus reikalų liaudieskomisariatoTauragės aps~n
.
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1941

7 lentelė. 1941m.Tauragės apskrities nužudytq žydų ska1č1us

d ėl

Vietovė

Nužudytųjų

Nužudytųjų

(miestelis, valstlus)

skaičius

skaičius

pagalsąra~

dokumento

lh lso
nut udyta
dokumento

dokumente'

suvestinėje

suvestinėje""

surinkti
duom enys
2014 m.

Tauragės

1167

3999

3999

Tauragesvalsčiu s

13

934

934

1180

4933

4933

16

67

67

1062

1590

1590

Eržvilko miestelis ,r valsčius

18

13

14

Vainuto miestelis ir val sčius

136

262

262

215

13

262

262

262

apskrities gyventojai, 1941 - 1944 m. išvežtiį Vokietiją. Pate
ikiame dokumentą (8 lentelė), kuriame, mūsų nuomone, kiekrealesniTauragės apskrities gyventojų, išvežtų į Vokietiją, skaičiai. Jamenurodoma,
kad
į Vokietiją iš Tauragės pateko ir žydų, tačiau jų skaičius nėra išsam
us. Jau
anksčiau skyriuje „Kai kurių Ta uragės apskritiesvalsčių jaunų žydų vyrų likimas" rašėme, kad iš Tauragės žydai pateko į Macikus
, o išten ir į Vokietiją.
Čia jie neatsispindi.
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36"
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sąra~ dokumente·
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valsčius

Pajūrio

to, kad ateityj e jais nesiremtume, nesjie iškraipofaktinę medžiagą.
s stulpelyje nurodėme, kiek žydų nužudyta mūsų surinktaisduomenimis
kiekviename valsčiuje.

Mūsų

Tauragės miestas

Batakių

m. Tauragės apskrities nužudytų žydų skaičius pagalmiesteliusir

valsčius. Šio oficia laus dokumento 1- 4 stulpeliai(7 lentelė) pateikiamitik

pagal miestelius ir valsčius·

Iš viso Tauragės apylinkese:
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11

Vainuto miestelis Ir valsčius
Kal tinėnų

miestelis 1rvalsčius

28

28

28

120
Kvedarnos
miestelis
206

205

Laukuvos mlestelis
2ygaičių valsčius

6

2emaičių Naum iesčio val sči u s

Išviso:

1003
2889

10000
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1003
10 01 2

Kveda
rnos valsčius

Kaltinėnų miestelis ir valsčius
Gaurės va lsčius

švėk!nos miestelis Ir valsčius

mažiau kaip 17

Šilalės miestelis Ir valsčius

290
4658-4688""

lygalčlų miestelis Ir valsčius

Mūsų

žydų, išvežtų į Macikų

Tauragės

darbo stovyklą.

nužudytų žydų skaičius, neįskaitant

325

3

8

92

81

3
54

40
145

2.Naumiestis'" '
l!viso:

• 111945 m. Ypatingosiosvalstybinės komisijos vokiškųjų fašistinių bendrininkų piktadarybėms nustatyti ir ištirti dokumentų (AoKyMeHTbl
no yųery 3nOAeRHHi<
, coeepweHHblX
HeMeųKO-<j,aw11crcK11M11 3axearų11KaM11 Ha repp11rop1111
n11roecK
oi<CCP.TayparcK11i<
yeJA),
LVIA,f. 7021, ap. 94, b. 429 . Pavardessuskaičiavo Edmundas Mažrimas.
.. Iš dalies priskaičiuotas išvežtų į Vokietiją ar kitaip nukentėjusių žmonių skaiči us.
... 2ygaičių Ir 2emaiėių Naumiesčio valsčių sąrašų nėra, komisija suvestinėje skaičių parašė
.savo nuožiūra •.
4
....
nuomone, tai realus
apskrityje
jaun

44

6 13

770

• Iš 1945 m. Ypatingosios valstybinės komisijos vokiškųjų fallstinlų bendrininkų piktadarybėms nustatyti Ir Ištirti dokumentų (AoKYMeHTbl
no yųery 3/lOAeRHSH,
coeepwe~HblX
HeMeųKo-cj,aw11CTCKIIMII JaXBaT411KaMH Harepp11rop1111
n,,oec• 0 • CCP.
Taypar
CK
SSye3A).
LVIA,f. 702 1, ap. 94, b. 429 . Pavardes suskaičiavo EdmundasMažrimas
.
" Be lietuvi ų, išvežti 8 žydai.
"' Dauguma miestelio žydai.
..
. .
ai akt
"" 2emalčlų Naumiesčio valsčius sąrašo nepatelkė, komisija skaičių ira!ė pag
ą.
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Sąrašuose ir suvestinėse skaičiai nesutampa,

2 EM A l T l J O J E

Suvestinėse (išvežtųjų ir

bendroje) skirtingi skaičiai, neatitinka skaičių suma (turėtų būti - 671, 0 yra
770). 2emaičių Naumiesčio skaičius apskritai įrašytas pagal aktą. Doku mentas parengtas atmestinai.
Beje, dalis Tauragės apskrities žydų buvo išvežti į Vokietiją: 1941 m . liepos
9 d. išVainuto ; 1943 m . iš Tauragės; 1944 m . rugpjūčio 16 d. iš Kvėdarnos.
Aprašytieji nesutapimai leidžia daryti prielaidą, kad nacių aukų skaičius
Tauragės apskrityje smarkiai padidintas. Abejojame

ir dėl Tauragėje prieš

karą gyvenusių žydų skaičiaus: l 923 m . - l 777, o l 939 m. - apie 4000.
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Tarpukariu Telšių apskritį sudarė devyni valsčiai (37, 27): Alsė

džių, Luo kės, Nevarėnų, Plungės, Rietavo, Telšių, Tverų, Varnių
ir Žarėnų.

TEL51Ų
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Bažn ytkaimia,, · ka.ima,,·
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t

riba.

Šie valsčiai dabar įeina į dviejų rajonų sudėtį: Telšių rajonui
priklauso Luokė, Nevarėnai, Telšiai, Varniai, Žarėnai, Plungės -

ŽENKLAI

Alsėdžiai, Pl ungė, Rietavas, Tverai.

~Platie

Masinių žydų žudynių vietos pateikiamos pagal ankstesnį
Telšių apskrities administracinį suskirstymą, kartu nurodo-

-

ji 9fde1inkeliai
Plent ai
l JI rus,es
- • . v,e
. šk e 1· .

,r

,a,

-mrūMes vie!.l<eliai

ma, kuriam rajonu i šiuo metu priklauso vietovė.

Alsėdžių valsčius

Alsėdžiai (žyd. Alsiacf)yra Plungės krašto šiaures rytuose, prie Sruogos
upės, už 19 kilometrų nuo Plungės, 13 kilometrų i šiaurvakarius nuo Telšių [69, 5). Tarpukariu

Alsėdžiai buvo Telšių apskrities valsčiaus centras

(69, 49). Gaila, kad Stasys Stropus, knygoje Plungeskraštas [691 smulkiai
aprašęs Alsėdžių miestelį bei jo apylinkes, kur tarpukariu virė intensyvus

gyvenimas, pamiršo paminėti žydus. DabarJŲ nei vieno nėra, o buvo net

Nevarėnai

(Xo
(X
0

40 šeimų. Kiek Alsėdžiuose gyveno žydų, nenurodo ir Bronius Kviklys kny-

goje Mūsų Lietuva (37, 53), nors pažymi, kad 1923 m. Alsedžiuose buvo 213
sodybų ir 1049 gyventojai. Kaip rašo JEW[11 - žydų buvo 199, tai sudarė

Gadūnavas

19% gyventojų. 1940 m. Alsėdžiuose gyveno apie 40 žydų šeimų, o kaip

~lala.,.

~

nurodo Vikipedija (31, iki XXa. vidurio miestelyjegyvenodaugžydų.
Vokiečių kariuomenė Alsedžius užėmė 1941 m. birželio 24 ar 25 d.

rousora,

(46, 19). Kartu su sovietų daliniais iš Alsėdžių dar spėJo išvykti kelios žydų
šeimos (47, 52]. 1941 m. liepos 5 d. visi Alsėdžių žydai buvo suvaryti į vietini
Į

t;ttam,ai

l

...

~enai

l!)

J,f~

L1ukoSoda

z

0

0

}
Vembutai

>

,...,)

(

J/

o
z
>
V,

getą (1), kurį sudarė sinagoga, pirtis ir du namai. Kiekvieną rytą jie buvo
gabenami atlikti įvairių darbų: pavyzdžiui, ravėti piktžolių 1šsodų ir parkų,
valyti išviečių ir kita .
Kviklys (37, 53] rašo, kad 1941 m. naciai likvidavo Alsėdžių žydus, MLTE
(2, 49) - kad naciai sušaudė 23 Alsėdžių gyventojus, o VLE(41 prie Alsė

džių miestelio aprašymo šių duomenų nėra. Jakovo Sunkos straipsnyje

. Istorija - Pradžia" (121 bei Kaušenų memorialo informaciniame stende
(31 l parašyta, kad Antrojo pasaulinio karo metais sušaudyta 30 Alsėdžių

žydų, ir pastatytuose paminkluose atsirado uirašas 30 iydų. Algiman
tas Miškinis (46, 191 rašo, kad 1941 m. rugpjūtį 23 Alsedžių žydų šeimos
išgabentos i Telšius ir sušaudytos, tačiau knygoje Plungės kraštas 69, 2
571 rašoma, kad

hitlerinės Vokietijos

Alsėdžių miestelio žydai.

-o

MtL [42, 4081 nurodo dvi

netoli

'Z,

.,.

7

rs1LALes

f\

okupacijos metais nužudyti tik 23

Alsėdžių žydų sušaudymo vietas. p1rmoj1-

Alsėdžių žydų kapinių, antroJ1-

Gudiškes kaime, kartu su Luokės

žydais.
Jos1fas Levinsonas Skausmoknygoje[38, 2S1 rašo, kad pirmOJ1Alsediių
žydų sušaudymo vieta prie Gerulių kaimo, ui 10 kilometrų i rytus nuo
JONAS

DabartinesTelirų raionorrbossu holokousropom,nk/ars

Telšių, o antroji

Telšiai, prie

akcinės bendrovės.2emaitijos pienas•.

HLA(24, 21 sJnurodyta tik viena vieta: 1967m. apk/auswntvietosgyven17
tojus buvo nustatyta, kad 1941m. gruodžio24d. buvosušau~ytos
2~- moterysžydės ir 1 berniukas.Saudymovietaparinkta pakalneJe
netoltkapm,ų,
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x
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•... JŲ vie1941
1124
. . .
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.
r,n,a, zmogzudz1011r
tm1a1
pagalbmmka1nužudė 30 žydų- vyrų, moterų ir vaikų M t •. .
"k AI .d..
• a cianuzudytos t1 . se. z1ų moterys,o Alsėdžių vyrai- kitojevietoje.nk keista,kad
20 11 m. 1šle1stame
HLA[24,215) rašoma,jog Alsėdžiuose, kartusuAI . d'·
• d· ·
• d
se z1ų
zy ernis, susau yti ir Luokės žydai.
JEWskyriuje „Alsedžiai" pateiktadar vienaAlsėdžių žydų bendruome·
nės sunaikinimo vieta - Rainių ir Viešvėnų stovyklos[1J.
Taigi susidaro nevienaprasmi
škasituacijadėl Alsėdžių žydų sunaikini·
mo: tiek dėl vietos, tiek dėl skaičiaus. Kurištikrųjų sušaudytiAlsėdžių žy·
dai?Atidžiau susipažinę su literatūra matome,kadAlsėdžių žydai,kartusu
kitais žydais,sušaudytinet šešioseskirtingosevietose.

Pirmoji Alsėdžių žydų sušaudymovieta - Alsėdžiai. 1941 m.gruodžio

d. sušaudytosžydės pušynėlyje, už800-900 metrų į pietusnuoAlsėdžių
miestelio centro, kairėje kelio pusėje, apie250 metrų į rytus.TaibylojaMtL
[42, 408 ] {apie30 moterų ir 1 vaika
s)ir paminkloužrašas- 30 žydžių. Šidata
rodo, kad tą dieną, kai buvo naikinamasTelšių getas[9, 139-42; 17), Alsedžiuose buvo surinktos visoslikusiosžydės (tikriausiaidirbusios
pasūkinin-

24

kus)ir sušaudytos.

Antroji Alsėdžių žydų sušaudymo vieta -

Luokė. Esamenustatę1941ir
paskelbę straipsnyje .Tai kurgi žuvo Luokės žydų bendruomene
metais?" (83), kad 1941 m. liepos 27 d. 120 Luokės žydų.~yrų b~vosušau·
dyti Gudiškės kaime, Avino kalne,o moterysir vaikaiisvaryt1
l Viešvenų
stovyklą · Iš Viešvėnų stovyklos,. sušaudžius
čia
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k It s · naujaiįsteigtą Geru14
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O
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Alsėdži ų žydų sušaudymo vieta - Rainiai. Alsėdžių žydų likimas pateikiamasknygoje Ir be ginklo kariai Šliomos Kurliandčiko
straipsnyje.Juozo Striaupio žygdarbis" [36]. lšlikęs gyvas Srolikas Faktorius pasakojo:1941metaisbirželio22d. prasidėjus karui, visi Alsėdžių žydai
buvosuvarytiį miesteliogetą. Po3 savaičių, liepos 15 d., mus išrikiavo kieme
ir pranešė, kad visi busperkeltiį kitą getą [i Telšius, Rainių stovyk lą. - Aut.], išskyrusFaktorių šeimą [12 žmonių. - Aut.l, kuri laikinai paliekama, kad baigtų
išdirbti 5000avikailių [...] Sužinoję, kad išvežtuosiussušaudė, patys laukėm
to patieslikimo, - taip baigė pasakojimą Faktorius.Šią šeimą ir kitu s žydus
(iš viso26 asmeni
s)išgelbėjo JuozasStriaupys.
1941 m. liepos pradžiojevisi Alsėdžių žydai buvo perkelti į Rainius. 83
metų rabinasA. Zakasir kiti vyresnio amžiausžydai buvo nuvežti į stovyklą: Pokelių valandų kai kurievyrai, moterysir vaikai buvo perkelti į Viešvėnų
stovyklą, apie4 kilometrų atstumunuo Rainių [l]. Prieštai jie buvo priversti
lietuviamsatiduoti pinigus, juvelyrinius sidabro ir aukso dirbinius bei kitas vertybes.Kiekvienamišjų leista turėti apie l oo rub li ų išlaidoms. Vadinasi, dalisAlsėdžių žydų vyrų buvo palikti Rainiuose iki masinių žudynių.
Masinės žudynės Rainių stovykloje prasidėjo liepos 30 d. [9, 139- 142;
18] (kitaisduomenimis- liepos20- 21 d.). ludynėms vadovavo vokiečių gestapininkai. Dalyvavotaip pat lietuvių policija ir vietiniai aktyvistai. ludynių dieną žydai buvo išvaryti iš barakų. Vyresni nei 14 metų vyrai atskirti
nuo moterų ir vaikų. Paskuig rupėmis po keliasdešimt žmonių nuvesti
prie duobių miškelyje (už200- 300 metrų nuo stovyklos) ir šaudomi. šūvių
salvės buvo gerai girdėti stovykloje. 2udynės truko kelias valandas. Tačiau tą dieną ne visi vyrai buvo sušaudyti. Prasidėjus stip riai liūčiai skerdynės nutrauktos. Likusieji grąžinti į barakus ir sušaudyti kitą dieną. Iš viso
sušaudyta840 žydų (kitaisduomenimis
, nuo 1200 iki 1500).
KeliAlsėdžių žydai buvo pasiųsti atnešti chlorkalkių užberti ant bendro
Telšių apskritiesnužudytų žydų kapo,po kelių d ienų j ie taip pat sušaudyti.
Taigitik kai kurie Alsėdžių vyrai galėjo būti sušaudyti ir Rainių stovykloje, kiti vyrai bei visos moterys ir vaikai perkelti į Viešvėnų stovyklą, už
4 kilometrų nuo Rainių.

Ketvirtoji

Penktoji Als,diių iydų sušaudymo vieta - Vlešv•nų kaimas , Telšių
apskrityjeį Viešvėnų dvarą žydai pradėti gabenti 1941 m. birželio pabaigoje-liepos pradžioje [9, 139- 142; 18]. Viešvėnų stovykloje jie apgyvendinti
ūkiniuose pastatuose,kentė nuolatinį alkį ir sargybinių patyčias bei žiaurumus.Į Viešvėnų stovyklą taip pat atkelti vyrai, moterys ir vaikai iš Varnių,
Tverų, Nevarėnų, larėnų ir Laukuvos. Kaip rašoJEW[1J,dalis atkeltųjų žydų
(taip patiš Alsėdžių) apgyvendinti penkiose siloso duobėse. Mote rys dirbo
pasvietosūkininkus. Išvyrų buvo tyčiojamasi, žiauriai su jais elgiamasi.Jie
kalinti keliassavaites,iki liepos pabaigos.Išviso Viešvėn ų stovykloje buvo
apie 500-600 žydų vyrų, moterų ir vaikų.
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lydus saugojo vadinamieji partizanai (kitaip baltaraiščiai). Į stovyklą
kelis kartus buvo atvykę vokiečių karininkai. Jie įvairiais būdais tyčiojo
si ir kankino žydus. Vienos tokios „inspekcijos" metu vokietis karininkas
nušovė vieną ar du žydus. JEW[l l rašo, kad 1941 m. liepos 15 d. (kaikurminima liepos antroji pusė; 1941 m. liepos 17- 18 d.) į Viešvėnų stovyklą atvyko
sunkvežimis su ginkluotais lietuviais ir keli vokiečiai. Jie atrinko apie 50
žydų ir įsakė jiems netoli stovyklo s (už 400- 500 metrų) iškasti30-40 metrų
ilgio ir 3- 4 metrų pločio griovį. Kai darbas buvo atliktas, kitą dieną prasidėjo vyrų žudynės. Visi vyrai nuo 13 metų buvo netoliesemiškesušaudyti. Kitą dieną paimti vyresnio amžiausvyrai iš siloso duobių (šachtų) ir
netoliese miške sušaudyti. ludynėms vadovavovokiečių karininkai. šaudymai truko kelias valandas. Iš viso sušaudytaapie 200-250 vyrų. Vienas
jaunuolis bandė bėgti, tačiau buvo vokiečio pasivytasir nušautas. štai
čia ir galėjo būti sušaudyti Alsėdžių vyrai. Sušaudytųjų drabužiai buvo
atgabenti į stovyklą - moterys atpažino savoartimųjų daiktus.
Alsėdžių žydų sušaudymo vieta - Gerulių kaimas. Praėjus savaitei po Telšių vyrų žudynių (žr.Telšių valsči us), dėl baisausyrančių lavonų
tvaiko ir epidemijų baimės, 1941 m. liepos 28 d. išViešvėnų stovyklosvisos
žydės ir vaikai (Tel šių miestoir valsčiaus) iš Rainių stovyklos buvo perkelti
į Gerulių kaime naujai įre ngtą stovyklą (apytikriai už 7 kilometrų nuo Telšių)
[17; 42, 409 - 4101. Tenjų likimas buvo toks pat kaip ir jų vyrų bei kitų Telšių
apskrities žydų.
1941 m. liepos 28 d. iš Viešvėnų stovyklos visosžydės su vaikaisbuvo
perkeltos į naujai įrengtą Gerulių stovyklą [17; 42, 409-410 ], ten jų likimas
buvo toks pat kaip ir jų vyrų bei kitų Telšių apskritiesžydų.
Gerulių stovyklą saugojo likviduotų Rainių ir Viešvėnų stovyklų policininkai. Čia moterys ir vaikai apgyvendinti daržinėse, kuriosebuvo iš lentų
sukalti dviaukščiai gultai. 1941 m. rugpjūčio 29 d. sušaudytosvisosGerulių
stovykloje buvusios moterys su vaikais[22], išskyrus600 atrinktų merginų
ir jaunų moterų, perkeltų į Telšių getą. Iš viso 1941 m. rugpjūčio 29-30 d.
(kitais duomenimis,žudynės vyko rugsėjo 1- 15 d.) nužudytaapie 1580 žmonių (kitais duomenimis
, apie3000-4000 moterų ir vaikų; apienužudytųjų skaičių
žr.Telšių valsčius). Kai kurie vaikai užmušti šautuvų buožėmis arba gyvi sumesti į duobę.
Gerulių stovykloje buvo vien moteryssu vaikais,tad Alsėdžių žydaivyrai negalėjo būti nužudyti Gerul ių stovykloje.
Rainių stovykloje galėjo būti sušaudytitik kai kurie Alsėdžių vyrai,dauguma žuvo Viešvėnų stovykloje, o moterys- Gerulių stovykloje.
Kai kurios Alsėdžių moterys galėjo patekti iri Telšių getą. 1941 m. rugpjūčio 29 d. iš Gerulių stovyklosatrinktos400-5 00jaunų moterų ir merginų
pėsčiomis pervarytos i Telšių getą, iš kur 1941 m. gruodžio24 d. Rainių miškelyje nužudytos (9, 142; 18].

Šeštoji
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žemaičių Kalvarija
2e maičių

Pomlnklos
Alsėdbų pu!ynelyje

iuvuslomsiydėms

Kalvarijos miestelis, įsikuręs prie Varduvos aukštupio (kairiojo
Ventosintako),už 24 kilometrų i šiaurės vakarusnuoTelšių, už 10 kilometrų i
pietvakarius nuo Sedos,laikomasvienu populiariausių miestelių 2.emalt
i·
joje: pagarsėjęs liepos mėnesio atlaidaisir stebuklinguojuDievoMotinos
paveikslu (37, 57]. 1964- 1989 m. miestelisvadinosiVarduva.
1930 m. 2emaičių Kalvarijosvalsčius buvo panaikintas, o patsmiestelis
priskirtas Alsėdžių valsčiui (37, 63). 1923 m. surašymoduomenimis
, mies•
telyje gyveno 713 gyventojų, 1940 m. - apie900 [37, 631,tarpjų turėjo būti
nemažai žydų. Nesivystantis miestelis buvo priskirtasprie Alsėdžių, todėl
ir žydų turėjo sumažėti. 2emaičių Kalvarijoje galėjo gyventi ne daugiau
nei 100-150 žyd ų.
Bronius Kviklys knygoje Mūsų Lietuva[37, 641 rašo,kad vokiečių nacių
okupacijos metais skaudžiai nukentėjo senatemaičių Kalvarijosžydų ben•
druomenė, tačiau 2005 m. StasysStropusknygojePlungės kraštas,
d. 4 171l,
aprašydamas 2emaičių Kalvariją, nei žodžiu neužsiminė apie žydų ben-

PaminklastuvusiemsAlsėdtlų tydams vyrams
Telfluose,Kalnėnų gatvėje /buvusia/epievoje)

d ruomen ę.

Labiausiai tikėtina, kad visi 2:emaičių Kalvarijosžydai buvo suvarytiį
Klek Alsėdži uose nužudyta žydų. Alsėdžiuose nužudyta apie 30 mo·
te rų ir 38 vyrai.Tie 68 sušaudyti žydai s udarė tik dali Al sėdžiuos e gyvenu•
sių žyd ų (40 žydų šeimų). Todėl tikėtina, kad daugelis Alsėdžių žydų galėjo
patekti ir i Viešvėnų (vyrai)bei G erulių (moterys Ir vaikai) stovyk las, ir ten
būti sušaudyti.
Kai kurioms moterims pavykoišgyventi vietinių ūkininkų dėka . Vienam
kitam Alsėdžių žydui pavykonusigautii Šiaulių getą. Beje,kai kurios datos
gali ir nesutapti, tačiau yra artimos viena kitai. Pagalsovietiniu s šaltinius
bendras kapas buvo maždaug už 2 kilometrų nuo Viešvėnų. Ten palaidota
apie40 šeimų.
Paminklas. Už Alsėdžių, Lieplaukės link, tuoj už kelio ženklo Lieplaukė
Bkm keliukudešinėje reikėtų važiuoti (šalia Alsėdžių tvenkinys)iki Džanerio
stulpo ir toliau miško keliuku iki paminklo. Užrašas ant paminklo jidiš (ldišl
ir lietuvių kalbomis:Šioje vietoje 1941 Xlf24 hitleriniai žmogžudžiaiir jų vieti·
niai pagalbininkai nužudė 30žydų - vyrų, m oterų ir vaikų.

***
Al sėd ži ų žydų bendruo menė žūties

vietos:
Prie Tel šių, Rainių ir Viešvė nų stovyklose sušaudyti vyrai.
Moterys sušaudytos prie Alsėdžių žydų kapinių, o surinktos iš Rainių ir
Viešvėnų stovyklų - Gerulių stovykloje.
Jaunos moterys ir merginos galėjo patekti iri Telšių getą ir ten žūti.

..~- ,

Rainių stovyklą; vyrai, kaip ir Alsėdžių žydai, sušaudytiViešvėnų stovyklo-

je, o moterys -

Gerulių stovykloje.

Luokės valsčius
(žyd. Lukniklmiestelis įsikūręs prie senojovieškelioišPrūsų i Liepoją,
prie legendomis apipintos šatrijos. Luokė yra neatsiejamanuoTadoBlindes
vardo ir Bivainės girios.Tačiau Antrasis pasauliniskarasatnešė daugdidesnių nelaimi ų. Kaip rašo Bronius KviklysknygojeMūsų Lietuva(37, 130
),11
pa·
saulinis karasskaudžiaipalietė Luokę, kurinetekodaugžmonių. Vokiečiai likvidavo žydų bendruomenę, bolševikaikalino, ištrėmė ar kankinodauglietuvių.
Prieš Antrąjį pasaulinį karą Luokėje gyveno gausižydų bendruomenė,
jos rankose buvo beveik visa miestelio prekyba,vaistinė. 2:ydaiturėjo savo
pradinę mokyklą (1-4 klases
), maldos namus- sinagogą. Dabar nei žydų
bendruomenės, nei Luokės sinagogosnebėra. Viskaspražuvo
, viskassunaikinta, o Luokės žydų bendruomenė išžudyta.
JEW [40] rašoma, kad, kai vokiečių kariuomenė įsiveržė iSovietų Sąjun•
gą, apie 25 žydų šeimos pasitraukė į Rusiją kartu su besitraukiančia Raudonąja armija, kiti pasklido po aplinkinius kaimus.1941 m. birželio25 d.
vakare vokiečiai užėmė Luokę. Grįžę i miestelį daugelisžydų radoIšplėštus
namus. Vieti niai baltaraiščiai ėmė persekioti savokaimynusžydus,siuntė
priverstiniams darbams. Visų pirma nukentėjo rabinasSolomasKravickls. Jam nukirto pusę barzdos,liejo vandeniu. Lietuvių komitetaspaskyrė

Luokės
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žydams50 ooorublių kontribuciją; kad šie sumokėtų, paėmė tris įkaitus,
kuriuos išleido tik tada, kai gavo pinigus.
JosifasLevinsonasSkausmoknygoje[38, 29] rašo,kad Luokės žydai sušaudytidviejosevietose: prie Gudiškės kaimo, už kilometro nuo Luokės, ir
prie Gerulių kaimo, už 10 kilometrų į rytus nuo Telšių. PasakArūno Bubnio,
1941 m. birželio 27 d. Luokės valsčiaus žydai buvo suimti ir partizanų suvaryti į Pašatrijosdvarą [11, 140]. tačiau dvaro savininko sūnus Matas Kirlys
laiške(2011 m. rugpjūčio 17 d.) [52] rašė: Aš galiu užtikrinti, kad jokios žydų
kalinimostovyklosmanogimtinėje - Pašatrijosdvare- nebuvo,tad nebuvoir
jų žudymo,[...] sunkudabarnustatytitikrą tiesą apie žydų žudymą, nesliudininkų nebėra, o girdėtos kalbosskiriasi.
Tyrinėjant toliau JEW[40] pasitvirtino, kad po kelių dienų vokiečiams
užėmus miestelį (t. y. 1941 m. birželio27 d.), visi žydai buvo sutelkti turgaus
aikštėje ir iš ten nuvaryti į Gudiškės kaimą, už kilometro į rytu s nuo miestelio,ir įkurdinti Prišgintiškės dvarelyje,nesjo savininkaijau buvo pabėg ę,
dvarelisbuvo likęs tuščias. Lydai apgyvendinti tvarte. Kiekvieną dieną jie
buvo paimamidarbams: laidoti rusų kareivių, valyti gatvių, ravėti skverų.
Lydamsuždraustakalbėti savo kalba, negalėjo gauti maisto ar vandens,
turėjo gerti vandenį iš netolieseesančios pelkės. Lietuvos pagalbinės policijos sargybiniai prievartavojaunas merginas.
LiudytojosTosiosJasmontienės 1968 m. spalio 2 d. apklausos protokole [26], kurį oficialiai pateikė ir Bubnysstraipsnyje„Lietuvos žydų mažieji
getai ir laikinosizoliavimo stovyklos 1941- 1943 metais" [9, 140; 1O] skaitome: 1941m. birželiopabaigoje(apie27 d./ Telšių apskrities[Luokės. - Aut.]valsčiaus žydaibuvosuimtiir *partizanų" suvaryti į Pašatrijosdvarą. Čia taip pat
buvo telkiamižydai, kuriekaro pradžiojebandė trauktis į Sovietų Sąjungos
gilumą, tačiau nespėja ir vokiečių buvo sugrąžinti. Iš viso Pašatrijosdvare
buvoapgyvendintakelišimtaižydų. Čia jie buvo laikomi porą savaičių. Poto
[ •• •J IšPašatrijos
dvaroį Viešvėnų stovyklą buvoperkelta tik moterysir vaikai.
Vyraibuvosušaudytidar iki perkeliantį Viešvėnus. Pašatrijosdvaro stovykloje 1941 m. lieposviduryjebuvosušaudytaapie 200 žydų.
PanašiaiLuokės žydų likimą aprašoir Algimantas Miškinis knygoje Lie·
tuvos urbanistikospaveldasir jo vertybės [46, 374-392]: Nacių okupacijos
metaisLuokės žydų buvoįkalinta Rainių dvare netoli Telšių miestoįrengtoje
stovykloje;dauguma
jų sušaudytiliepos20- 21 d; kiti dar 1941m. birželiopabaigojesuvarytiį Pašatrijosdvarą, vėliau perkeltiį Viešvėnų stovyklą ir liepos
mėn. taippat sušaudyti.
Jasmontienės parodymustenka tikslinti. Susitikome su Pašatrijosdvaro
savininko sūnumi Matu Kirliu Ir dabartiniu Pašatrljosgyventoju , atstatan·
čiu Pašatrijos dvarą, Vytautu Kondrotu.Jų pasakoji mu, 1933 m. pasiturinti
Pašatrijosdvarą, keliaudamas po Lietuvą, aplanke Lietuvos prezidentas
AntanasSmetona.Jis čia buvo sustojęs papietauti. 1941 m. gegužę buvo
suimtasdvaro savininkasJuozas Kirlys, tačiau nespėjus įforminti doku·
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liko neišvežtas. Taigi 1941 m. vokiečiai negalėjo į privatų dvarą varyti žydų ir steigti jiems stovyklos.Taiprieštaraujalogikai.Pašatrijo
sdvaro
savininkas su šeima buvo ištremtasį Sibirą tik 1948 metais.
PasakJasmontienės [261,visi Luokės žydaibuvo surinkti,nuvarytiį Gudiškės kaimą ir įkurdinti Prišgintiškės dvarelyje.Tikriausiailiudytojasupainiojo vietovių pavadinimus, nes, matyt, kilusi ne iš tų vietų. Prišgintiškės
dvarelis, arba tiesiog Dvarelis,yra taip pat netoli šatrijoskalno, už 1, 5-2
kilometrų nuo Gudiškės. Matyt, ši aplinkybė ir lėmė painiavą. AtvarytiLuokės žydai čia išbuvo apie porą savaičių, paskuimoterysir vaikainuvarytiį
Viešvėnų stovyklą.

Beje, Pašatrijaminima net kalbant apieGerulių stovyklą. AntaiJechielis
Damba knygoje Kruvinajamesūkuryje [16, 674], remdamasisarchyviniais
dokumentais, rašo: Apie dvi savaitesfašistaibadu ir žiaurumaiskankino
Pašatrijoje(Viešvėnų kaimas,netoli Telšių miesto/daugiaukaip 1000žmonių. Šis
pavadinimas čia pavartotas tik vietovei apibūdinti, t. y. netoli šatrijoskalno, nes daugelis Lietuvos gyventojų šią vietovę žino.
MŽL [42, 408] rašo, kad 1941 m. liepos 23 d. 120 Luokės žydų vyrų sušaudyti Gudiškės kaime, Avino kalne, už kilometronuo Luokės miestelio,į
rytu s už 500 metrų nuo Luokės-Užvenčio vieškelio. Nei Pašatrijos
dvaras
,
nei stovykla šioje knygoje neminimi. Dabaršiojevietojeyra aptvertos dvi
duobės ir tarp jų pastatytaspaminklas.Taipatvirtinair LYA
archyveesantis
1965 m. spalio 11 d. aktas Nr. 80 [36], kuriameteigiama, kad komisijanustatė, jog [aplankę] Telšių rajono Gudiškės kaimą, nedidelį vietosgyventojų
vadinamą Avino kalną, esantį apie 1km nuoLuokės miestelio[...] nustatėme,
kad 1941m. rudenį čia buvo sušaudyta 250 Luokės miesteliogyventojų, žydų
tautybės žmonių. Šisdokumentasrodo, kiek Luokėje gyvenožydų (250), ir
kad jie visi buvo nužudyti. Mūsų manymu, 120 vyrų sušaudytiGudiškės
kaime, Avino kalne; 30 moterų ir merginų - Telšių geteir likusios100 moterų su vaikais - Gerulių

stovykloje.
Šiek tiek skiriasi ir žydų buvimo laikasstovykloje. Jasmontienė teigė,
kad žydai išbuvo dvi savait es, o anksčiau minėtoje knygoje- apiemėne
sį. Matas Kirlys linkęs manyti, kad žydai sušaudytilieposviduryje1rkad
Gudiškės kaime žydus vyrus šaudė vietiniai baltaraiščiai. Bubnionuoroda
[8, 156], kad Luokėje tvarkai palaikyti buvo paliktastik vienasvokiečių kareivis, greičiausiai neatitinka tiesos: Kirlysteigė, jog nėra tikrų davinių, kad
Luokėje būtt/ buvę vokiečių karinės ar administracinės valdžiosatstovų [52].
Vėl atsiverčiame JEW[40], kurioje smulkiauaprašytaLuokesžydų žūtis:
1941 m. liepos 15 d. į stovyklą motociklais atvykodu esesininkai ir !sakė
žydams visus savo daiktus išnešti į kiemą. Moterysir vaikaibuvogrąžinti
i tvartą, o vyrai palikti. Čia Jie priversti pagalšvilpuką gultisIr keltis,o tie,
kurie nespėjo, buvo sumušti.Tą pačią naktį sveiki ir stiprūs vyraibuvoprikelti darbams prie durpių, tačiau pavestiuž dvarelioIr sušaudyti.Podienos
ar dviejų likę vyrai sušaudytitoje pačioje vietoje.
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į Viešvėnų
stovyklą, kur jau buvo moterys ir vaikai iš Rietavo bei kitų va lsčių. Maždaug po savaitės visos moterys ir vaikai perkelti į didesnę Gerulių stovyklą, apytikriai už 10 kilometrų nuo Telšių, kur jau buvo surinkti žydai ir iš
kitų aplinkinių miestų. Visi jie nužudyti čia kartu su Telšių moterimi s.Tik
nedaugelis išgyveno paslėpti Lietuvos valstiečių.

Nevarėnų valsčius

1941 m. liepos 17 d. moterys ir vaikai vežimais pergabenti

Sušaudžius vyrus dauguma moterų perkeltos

į Viešvėnų, paskui i Gerulių stovyklą [9, 139- 142;
17]. Prišgintiškės dvarelyje liko apie 30 jaunų žydų merginų. Tuo metu iš Telšių atėjo raštas, kad
reikia likviduoti likusias žydes [36, 173] . Tada, susitarius viršaičiui Juozui Kirliui (Mato Kirlio tėvui)
su valdžia,jos buvo nusiųstos pas ūkininkus dar-

bams,kaip ir žydės iš Telšių geto.
Pasak Mato Kirlio, 1941 m. spalio (gruodžio
pabaigoje
. - Aut.) visos moterys, dirbusios pas
ūkininkus, buvo suimtos ir greičiausiai galėjo
būti nuvežtos į Telšių getą. Iš Gerulių stovyklos
1941 m. rugpjūčio pabaigoje (apie28 ar 30 d.) atrinkta apie 400 -5 00 jaunų moterų ir merginų, kurios išsiųstos į Telšiuosesteigiamą getą. Tikriausiai visos (apie 400) sušaudytos Rainiuose (tarp
jų galėjo būti ir 30 jaunų Luokės merginų) 1941 m.
gruodžio 23-24 d. [9, 139-142; 171, prieš pačias
PaminklasGud,!kėje iuvu s,emsLuokesiydams vyrams Kalėdas; tuo pasipiktino Telšių gyventojai.

Pa'."inklą prie Gudiškės kaimo rasti nesunku, nes prie Luokės-Užvenčio
keho yra nuoroda i žydų žudynių vietą. PravažiavusGudiškės kaime dar
išlikusį Prišgintiškės dvarelio pastatą (jame gyvena žmonės) yra Džanerio
stulpas, rodantis Luokės žydų žudynių vietą. Anksčiau užrašas ant pamin·

klo buvo toks: Čia šioje vietojenacistiniai budeliai ir jų vietiniai talkininkai
194_1m. ~už~dė grupę Luokės žydų, tačiau dabar metalinio užrašojau nėra,
g~hmaiskaityti daug anksčiau akmenyje iškaltus žodžius: 1941m. fašistinio teroroaukomsatminti. Paminklą ir jo aplinką tvarko minėtasis Vytautas
Kondrota~, nors, jo manymu, tuo turėtų rūpintis Luokės miestelio ben·
druomene arba seniūnija.

žyd
. a,· vyrai· (api•e 120) sušaudyti Gudiškės kaime, Prišgintiškės dva·
relyJe,Avino kalne.
Ap'.elOO_ Luokės moterų su vaikais - Gerulių stovykloje.
· merginų paimtų iš Telšių geto, - Rai·•
. Apie 30 Jaunų Luok'es moterų 1r
rnuose.
'
Luokės
.

Nevarėnų ir Gadūnavo miesteliai
Nevarėnų (žyd. Navaran)miestelisyra prie nedidelioupelio, už 16 kilometrų
į šiaurę nuo Telšių. Kaip rašomaJEW[48], 1923 m. Nevarėnuose gyveno456
gyventojai, išjų 95, t. y. 21 %, žydai.Nors miestelisaugo, tačiau žydų mažėjo

dėl emigracijos į užsienį. BroniusKviklysknygojeMūsų Lietuva(37,1371ir
Vikipedija [49) nurodo, kad 1940 m. miestelyjegyvenoapiessogyventojų.
Tarpukariu Nevarėnuose gyveno mažiaunei 100 žydų. 1937 m.miestelyje buvo penki žydai amatininkai: trys mėsininkai, siuvėjas ir batsiuvys
.

1939 m. keturi asmenysturėjo telefonus,vienasišjų priklausė malūninin
kui Markui Rozenfeldui. Paskutinisrabinasbuvo NachumasGerinkeris.
Miestelyje buvo valsčiaus savivaldybė, pradžiosmokykla,paštas
, policijos
nuovada, sveikatos punktas, smulkauskredito draugija, kelios parduotu-

vės, amatininkų dirbtuvės, malūnas ir kita.

Nors Nevarėnuose gyveno ne daugiaukaip 100žydų, jų žudynių laikas

ir aplinkybės

nėra visai aiškūs. Literatūroje pateikiamos„keli~~v~rsijo~.

MtL (42 408) nurodo dvi

žydų žudynių vietas:pirmoJ1- Šiliškeskai~as,

kilo~etrų į šiaurę nuo Gadūnavo miestelio ir antroji - Taučių miškepietryčius. nuo
Gadūnavo.
JosifasLevinsonas
Skau~mo
.
.N
· · ydų žudynių vietas:m1ska
s

už 3
lis, už kilometro i

knygoje [38, 30) taip pat•pate1k1
z
.
.
_
. a dvi Levarenų
k • l'nk
1 ir prie Gerulių kaimo, uz
prie Viešvėnų kaimo, uz 2 kilometrų uo.•es. t me
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kur j ie taip pat sušaudyt i. Matyt , remtasi tais pačiais šaltiniais į j uos nesigil inant. Simonas Dovidavičius (18] irg i rašo, kad Nevarėnų žydai nužudyti
Gerulių stovykloje , HLA[24, 235], taip pat nesigilindamas į detales , nurodo,

kad Viešvėnų stovykloje nužudyt i Nevarėnų, Rietavo, Varnių, 1arėnų ir kitų
Telšių apskritiesmiestelių žydai.

Archyve radome du dokumentus , susij usiu s su Nevarėnų žudynėmis.
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bus . Prisiminkime, kad Šiaulių apygardos komisaro įsakymu Telši e
„
b - t · I·k .d
·k· N ·
ų g tas
tur ~JO u 1_~ v1 uo~as 1 1 a~Jųjų m_etų [9, 142; 18]. Visosžydės (iš įvairių
Telšių apskrities valsčių], buvusios Telšių gete bei grįžusios i ii iš ūkinink
(apie 400), sušaud ytos

Rainių miške 1941m. gruodžio 23-24 d. (9,142; 18;

Taigi gal ima suprasti, kodėl šios 40 moterų sušaudytos taip vėlai. Penkta.
Akte pažymėta, kad šios moterys , varomos iš Telšių į Nevarėnus, g Nevarė

Pirmojo dokumento pirmajame lape (55) rašoma, kad Brenciaus įsakymu

nų į Gadūnavą

buvo įsteigtas partizanų būrys (vadovu paskirtas Jurgis Petkūnas) [55]. Antra -

vedė

pas gydytojus [išskirta aut.], pakeliui sušaudytos. Kodėl j as

tautybės moterų, sušaudytų 1942 m. [turėtų būti 1941 m. - Aut.] gruodžio

pas gydytojus?At sakymas yra. Išgyvenęs holokaustą telšiškis liudytojas Jehošua šochotas (JehoshuaShochot) knygos Gyvybę ir duoną nešančios rankos straipsnyje „ Domicelė" [73, 216] rašo: Gruodžio galežydu
slaikę
ūkininkai gavo iš kaimo seniūnų raštus, kadvisusžydusgrąžintų į getą neva
sveikataipatikrinti . Sergantys žydai buvo vežami i ligoninę, o iš tikrųjų i

mėn . 24 d . Taučių km , Gadū navo apyl. Telšių raj. aktas Nr. 83 [44], surašytas

šaudymo vietą Milašaičių kaime Plungės valsčiuje (51, 10, 55]. Taidar kartą

1965 m. spalio 15 d. Gadūnave. Akte para šyta, jog Gadūnavo aštuonmetės

patvirtina, kad šios moterys buvo atvarytos i Nevarėnus dirbti pas ūki
ninkus net iš Tel ši ų, o vėliau surinktos ir varomos iš Nevarėnų i Gadūnavą

jame lape yra įrašas, kad 1941m. birželiopabaigoje prie k. Šiliškiai Telšių raj.

buvo sušaudytosgrupė žydžių moterų. 1953 m. ekshumacija nepadėjo nustatyti jų asmenybių. Antrasis archyvo do kumentas Masinių žudynių, žydų

mokyklos mokiniai su mokytoja, remdamiesi kolūkiečių liudjimais , nustatė, kad pasArlauskienę 1942m. [turėtų būti 1941 m. - Aut .] gruodžio mėn. 24 d.

17 val. atbėgo dvi žydų mergaitės - viena 13 m. kita - 17 m. Jospapasakojo,

kad partizanaijas ir kitas moteris varė iš Telšių į Nevarėnus, o iš Nevarėnų į
Gadūnavą pas gydytojus.Tačiau, nepasiekę Gadūnavo, pasuko į Taučių mišką. Tadmoteryssupratusiospradėjo bėgioti. Tuo metu mergaitės ir atbėgo
pas Arlauskienę. Moterisjas paslėpė. Paskuinaktį girdėjosi šūviai ir moterų
klyksmas
. Apie šių dviejų mergaičių tolesnį likimą akte [44] tiek parašyta :
Mergaitės pasArlauskienę pragyvenosavaitę, o paskui išvažiavoį 1arėnus.
Pagal aktą 1942m. (1941 m. - Aut.] gruodžio mėn. 24 d. buvo buržuazinių
nacionalistų partizanų sušaudyta40 žydų tautybės moterų. Tačiau akto pabaigoje prirašyta : Dar buvo sušaudyta 150 žydų Ši/iškės kaime netoli Krasausko.
Šiuose archyv iniuose dokumentuose nurodytos trejos Nevarėnų žydų
žudynės: 1941 m. birželio pabaigoje Šiliškiuose sušaudyta grupė žydžių;
Šiliškių miške sušaudyta 150 vyrų; 1941 m. gruodžio 24 d . Tauči ų miškelyje
sušaudyta grupė moterų.

Panagrinėkime nuodugniau . Pirma, tai įvyko 1941, o ne 1942 metai s.
Tokį riktą randame ne viename archyvi nia me dokumente . Antra , iš do kumentų matyt i, kad pirmiausia prie Šiliškių kaimo , net o li gyventojo Krasausko sodybos , sušaudyta 150 žydų, tik po t o Taučių mi ške - 40 moterų.

Šiliškių kaimas yra netoli Taučių miško . Todėl galėjo būti, kad iš prad ži~

žydes varė Taučių miškelio link, o vėliau pasuko mi šku arčiau Šiliškių kaimo, nes prie Šiliškių kaimo prieina tas pats Taučių mi škas. Trečia, sušaudy tos tik moterys , vy rai neminimi, nes jie, matyt, sušaudyti daug anksčiau.
Ket virta , grupė moterų (tačiau ne 150), kaip pate ikia ma Bren ciau s pažyrno ·
je 155], sušaudyta 1941 m. birželio paba igo je (tai galėjo būti sovietinės akty·
vistės, nestuo metu moterų dar niekur ne~audė), o 1941 m. gruodžio 24 d . - 40

moterų, tai greičiausiai moterys,

d irbusio s pas ūkininkus žemės

ūkio dar-

pakeliui sušaudytos .
Būtina paminėti ir prie Taučių miško prigludusį Gadūnavo bažnytkaimi,
kur iame gyveno , kaip rašoJEW(55], maža žydų bendruomenė. Norskol_~as
nėra tiesioginių duomenų, kaip buvo sunaikinta ši bendruomene, taciau

tikėtina, kad kartu su Nevarėnų žydų bendruomene.

. ..
Norint rasti tiesą apie Nevarėnų žydų sušaudymą, būtina panagrinetl

Nevarėnuose gyvenusių žydų skaičių.
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Paminklai. Nevarėnų valsčiuje, Juodinkių miške,yra pažy

Antroji versija. Lietuvos kultūros paveldo registre [35) yra dv, unikaliais

mėtos dvi netoli viena kitos esančios žydų žudynių vietos:

numeriais (21746 ir 21747) pažymėtos žydų žudynių vietos ir kapai : Juodin-

viena prie Šiliškių kaimo , kita - Taučių miške. Važiuojant

kių mi ške, netoli Šiliškių kaimo. Pažymėjimo data - 1996 m. birželio 24 die na. 21746 numeriu pažymėtame kape - 1941 m. birželį nužudyti 17 moterų

Telšių Sedos keliu, neprivažiavus Nevarėnų, kairėje yra

ir vaikų, 21747 numeriu pažymėtame kape -194 1 m. birželį nužudyti 14 vyrų ir moterų. Tokie pat nužudytųjų skaičiai nurodyti ir Valstybinio Vilniaus
Gaono žydų muziejaus lentelej e Masinių žudynių vietos [43): Nr. 111 14,

t, mi šku dar apie 1,3 kilometro iki keliuko išsišakojimo, kur

112 - 17 asmenų.
Tai sutampa su archyve esančiu 1959 m. kovo 30 d . dokumentu

medinė rodyklė: lydų genocidovieta. Nuo jos reikėtų vyk·
yra rodyklė lydų žudynių vietair kapavietė. Einant kairėn už
30 metrų ir bus pirmoji Nevarėnų žydų žudymų vieta, aptverta medine tvorele. Eidami keliuku dešinėn užsoo metrų

[551,

tačiau lyg ir prieštarauja taip pat archyve esančiam kitam dokumentui

pamatysime antrąją Nevarėnų žydų sušaudymo vietą. Čia

Masinių žudynių, žydų tautybės moterų, sušaudytų 1942 m. [194 1 m . - Aut.]

y ra lentelė su užrašu: lydų kapavietė. Paminklų nėra.

gruodžio mėn. 24 d. Taučių km. Gadūnavo apy/. Telšių raj., Aktui Nr. 83 [44],

Nevo
reno,,Dtoneriostulpas

surašytam 1965 m. spalio 15 d. Gadūnave.
Pirma, 1941 m. birželį buvo žudomi daugiausia sovietiniai aktyvis tai ir
vaikainegalėjo papult, Į žudynes. Antra, jei tai buvo Nevarėnų ir Gadūna
vo gyventojai, bent keli asmenys turėjo būti atpažinti. Trečia, jei tai b uvo
atvaryta grupe žydžių iš aplinkinių vietovių, galėjo būti, kad jų niekas ir
nepažino. Ketvirta , gali būti supainiotos datos. Kuri versija te ising a? Kuria

Juodmkių mifke

reiktų vadovautis?

Atrinkti teisingą versiją padėjo MtL [42, 408], ku rioje rašoma, kad Šiliškių
kaime nužudyta 150 asmenų, o Taučių miške lyje - 40. Tiesa, ten žudynių
laikas nenurodytas. Tačiau peršasi išvada, kad Nevarėnų ir Gadūnavo žydai
nužudyti čia pat , vietoje, ir niekas jų negabeno į Telšių getą. Tai at iti nka ir
mūsų pateiktus archyvinius dokumentus.

Lietuvos kultūros paveldo objektų registre [351 n urodytas d at as ir vietas
galime sieti tik su sovietinių aktyvistų žudynėmis. Jeigu tai patv irt ina ir
ekshumacijos dokumentai , galime manyti, kad Nevarėnų ir Gad ūnavo žydai nužudyti keturiose vietose, tačiau rastos dvi. Tik nauj i ieškoj imai galėtų
praskleisti Nevarėnų ir Gadūnavo žydų bendruomenės žūties paslap t is.

***
1941 m. birželio pabaigoje prie Šiliškių kaimo,Telšių raione, sušaudytagrupė žydži ų, gre ičiau siai sovietinių aktyvisčių

(yra ir smarkiaituo abejojantių).

Šiliškių miške sušaudyti 150 Nevarėnų ir Gadūnavo miestelių žydų vyrų, moterų ir vaikų. Nevarėnų ir Gadūnavo žydai negalėjo papulti į Telšių

stovyklas.
Taučių miš kelyje sušaudytos 40 pas ūkininkus dirbusių žydžių, atvarytų
išTelšių.

Plungės valsčius
Isto riškai žydai P lun gėje sud arė ženklią gyventojų dalį: 1928 m. mieste gyveno 1815 žydų, t. y. 44% mi esti ečių [58]. 1939 m. Plungėje tarp 5200 gyventojų apie 2500 žydų [12], 1940 m. - apie 6000 gyventojų [37], išjų apie 1700
žydų (28%) [56].
Nuo 1918 iki 1931 m. Plungės miesto burmistras buvo BoruchasDovy
das Goldvaser is, 1928 m. gegužės 12 d. jis apdovanotas Lietuvos Nepriklau
somybės medal iu Nr. 1629 [53]. Iki 1940 m. miesto burmistro pavaduotojas
buvo Hiršas Mecas [5, 42].
1939 m . Plungėje buvo šešios sinagogos bei maldos namai, religinė mokyk la - ješiva su da ugiau nei 50 mokinių, nemažai kitų žydų mokyklų, dvi
viešosios b ib liotekos ir bankas. Aktyvios buvo ir žydų socialinės bei lab
da ros o rga nizacijos ; daugelis ugniagesių buvo žydai. Iki 1936 m. įvairiais
laikot arpiais Plungės miesto savivaldybeJe dirbo Iki 11 žydų
Plungės valsllaus žydų žudynių vietos . Dabar j au galime tiksliau nustatyt i Plungės valsčiaus žydų žudynių mastą, nors įvairioje literatūroje
skirtingai n urod omos žudynių vietos bei aukų skaičius: Mt.L[42,409], Josifo
Levinsono Skausmoknygoje[38, 30 31 l penkios, internete Masinės iudy
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nių vietos- ValstybinisVilniaus Gaonožydų muziejus (43 ] - šešios, Svietimas
apie holokaustą (25] ir HLA[24,216] - devynios vietos.
Jakovo Bunkos st raipsnyje „ Istorija - Pradžia" (12] apra šyta Plungė s žydų istorija : gyvenim as tarpukariu ir žūt is Antr ojo pasau lin io karo metai s.
Pasinaudosime j o straip snio dalim i apie hol oka u sto paminklu s rajone.
Dabartiniame Plung ės raj one yra 10 žydų žudynių vi e tų, jo se palai -

dota 2214 žydų iš Plun gės mie sto ir apli nkinių kaimų bei miestelių. Leonas Olšvangas, žydų kil mės rašytoj as, žurn alistas, rašo, kad tarp ukariu
jo gimtoji Plungė jau buvo išaugusi iki maždaug septynių tūkstančių. Gyventojų skaičius,

kurie žydų tikėjimui priklausė,

galėjo būti

daug iau nei du

tūkstan čiai [51, 21 J.

Kaušėnų memoria le lankytoju s pasitinka užrašas ant medžio lento s

[31J:Rajonoteritorijoje 1941 m. VII- X/1mėn. fašistai nužudė 22 14 temaitijos žydų: Kaušėnuose - 7800, Laumalenkoje- 90, Vieštovėnuose - 82, Milašaičiuo
se - 80, Jovaišiškėse - 22, Sateikiuose- 100, Plateliuose- 30, Alsėdžiuose - 30.
Laikydamiesi prieškarinio administracinio suskirstymo , Plungės valsčiuje rasime septy nias žydų žudynių vietas. Pagal dabartinį suskirstymą
Plungės rajone - l o žudyn i ų vietų, nes trys buvusieji valsčiai (Alsėdžių, Rietavo ir Tverų) dabar įein a į rajono teritoriją.
Plungės valsčiuje es anči os žydų žudynių vietos: 1. Jovai šiškės, Babrungo se niūnija . 2. Plungės miestas, Kaušėnų memorialas. 3. Plate l ių miestelis
ir Laumalenkos vietovė, Platelių seniūnija. 4. Milašaičių kaimas, Stalgėnų
seniūnija. 5. Purvaičių kaimas, 21ibinų seniūnija. 6. Šateikiai (Salantų žydai).
7.Vieštovėnų kaimas, Nausodžio seniūnija (Kulių žydai).

Jovaišiškė,

Babrungo seniūnija

Jovai š i š kė yra apytikriai už 2 kilometrų į pietryčius nuo Pl ungės centro ,

prie 2arėnų kelio. Iš Plungės centro reikėtų važiuoti Rietavo gatve, sukti kairėn į Medingėnų gatvę. Pavažiavus Medingėnų gatve sukti kairėn į
Klevų gatvę. Klevų gatve važiuodami iki jos posūkio kairėn, pasieksime
paminklą ant kalvos.
MtL (42,409], Masinių žydų žudynių vietų žemėlapis (43 1 bei HLA [24,218 ]
nurodo, kad 1941 m. liepos 23 d. nužudyti 22 Medingėnų ir Plungės gyventojai. Ant paminklo lietuvių ir jidiš (idiš) kalbomis užra šyta : Čia buvo

pralietas22 žydų kraujas.Juos 1941. Vll.23nužudė fašistai ir jų talkininkai .
Beje, Jovaiši škės kaime nužudyti tik Medingėnų žydai, kaip ir nurodyta
internete Svietimas apie holokaustą [25].

***
1941 m. liepos 23 d. Jovaiši škės kaime nužudyti 22 Medingėnų žydai.
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194 0 m . žyda i Lietuvoje p rarado religinę ir ku l tūr inę autonomiją. Sovietinė
vyriausybė pradėjo po truputį atiminėti, o galų gale atėmė viską, kuo žydų

tauta buvo gyva. Buvo at imtos mokyk los, sinagogos, neliko žydų kalbos.
Visi did esn i žydų nama i nacionalizuot i (Plu ngės centrasbuvo apgyventasžydų), parduotuvės su prekėmis nacionalizuotos, nepaliko nieko tolesniam
pragyvenimui.
194 1 m. birželio 14 d. iš P lungės j Sibi rą išvežtos šešios žydų šeimos:
pirklys Chacke lis Gamza , burm istro pavaduotoja s Hiršas Mecas, žydų sukarinto s organ izacijos Beitar vadovas lcikas Civjė, pirklys Berelis Rolnikas,
pirkly s Simonas Olšvangas. Iš Rietavo išvežtas Arenas Traubė.
Jau antrąją karo dieną Plu ngės žydai pradėjo masiškai bėgti į Rusij ą;
su vaikais ant rankų trau kėsi Telš ių link; d idesnieji bėgo šalia. Te lšių kelias
buv o pilna s žm onių ir kariuomenės. Besitraukiant i kariuomenė pabėgė
liu s stūmė pirmyn. Iš Plungėje gyvenusių žyd ų tik apie 10% [101 išsigelbėjo
pabėg dami į Rytus. Daug liūdn es nis pasi likusiųj ų likimas.
Vokiečiai P l ungę užėmė 194 1 m. birželio 24 d. ankstų rytą. Vietiniai baltaraiščiai, vokiečia ms dar neužėmus miesto, jau ėmė persekioti žydus, o
naciams įsi tvirtinu s baltaraiščiai ta po jų pirmaisiais pagalbininkais. Visi
Plungėje ir kaimuose likę žydai buvo suvaryt i ir uždaryti didžioj oje sinagogoje, kur ap ie dvi savaites laikyti be maisto, antisan itari nėm is sąl ygom i s.

Uždarytiems žmonėms nedavė nei valgyti, nei gerti, vaikai klykė, triukšmas
ir šauksmai sklido iš visų kampų, nebuvo kuo kvėpuoti. Vėliau atsirado baisi
smarvė, nes žmonių neleido išeiti į lauką. Daug žmonių mirė iš bado ir troškulio, kiti beldėsi į lauko duris, tada sargybiniai šaudė per duris ir taip keletą
žmonių nušovė, - taip Jakovui Bunkai pasakojo iš šio košmaro išsige lbėję
liudytojai [12]. Kai kur ie i šprotėjo, kai kurie buvo nužudyti, viena moter is
pagimdė kūdikį.

JEW (57] taip pat apr ašo žydų gyv enimą sinagogoje , kur žydai buvo įka
linti. Situacija buvo baisi: nešvara ir badas buvo nepakeliami. Sinagogoje
buvo įkalinti fa rmaci ninkas Efraimas lzraelovičius, vaist ininkas Šaja Šlimovičius, malūno sav in inka s Karabelnikas, nagingas kalvis Šlomas Gilis, tekstilės inžinierius Bišicas ir kit i. Mažda ug 60 jaunų vyrų buvo išsiųsti dirbt i
pas ūkininkus, tačiau nei vienas iš jų negrįžo. Kiti vyrai ir mote rys buvo
varomi kiekvieną dieną į įvairius da rbus, pavyzdžiui, gatvių šluoti ar rankomis, be jokių „įrankiLĮ" tualetų valyt i. Sargybiniai išrasdavo daug gudrybių

kaip pažeminti ir pakank inti žyd us.
Bunka aprašo kelis epizodus [12], kaip baltaraiščiai tyčiojosi iš vieno žydo, o kiti turėjo į tai žiūrėti. Baltaraiščiai privertė kieme žydus iškast i duobę, į ją sumetė šventas jų knyga s, šventraščius ir padegė; kad geriau degtų,
prie duobės pastatė Plungiškį fotografą Berkovičių ir liepė maišyti ugnį,
stūmė jį kuo arčiau ugn ies ir visaip iš jo tyčiojosi. Kiek vėliau į sinagogos
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kiemą atvežė kalvį Gilisą su sūnumi, ji e, kaip kalviai, buvo reikalingi vokie-

pirmąją grupę, atvedė kitusžydus, atėjo ir naujižudikai, taippat girti. Tie, ku-

čiams, todėl nebuvo uždaryti sinagogoje. Tėvą ir sūnų apkaltino padegus

rie atliko savožiaurų darbą, ėjo kur buvo paruošta degtinė ir viskasprasidėjo
iš naujo. [...] Būdami girti budeliai ne visuomet pataikydavo nušauti, daug
buvosužeistų, kuriuoskartu sumirusiaisvertė į duobę ir užbėrė nestorusmė
lio sluoksniu, žemė buvo visakruvinair kilnoj osi.Antpirmoseilės sušaudytųjų

vieną namą Rietavo gatvėje, kad per kilusį gaisrą galėtų pabėgti žydai iš

sinagogos. Pasityčioję iš jų, suspardę ir sumušę, vokiečiai čia pat juos nušovė, o kūnus įmetė i degantį laužą.
Aleksandras Pakalniškis knygoje Praeities atgarsiai (51] aprašo, kaip
Plungės žydai bandė išsiveržti iš sinagogos: (1941 m. - Aut.] liepos dvyliktos, šeštadienio, pavakarestaiga užsidegė Plungė trijose vietose.Tuopačiu
metu žydai pradėjo laužti sinagogosduris. Greitaibuvo sustiprinta sargyba,
kuri tuojau pradėjo šaudytiiš kulkosvaidžių į sinagogosduris ir langus.tydai
viduje nurimo. GaisrasVytautoprospekteties Laisvės alėja buvo užgesintas
greitai, neišsiplėtė.
Kai gaisras buvo sustabdytas visų tuometinių plungiškių bendromispastangiomis, pro dar tebedegantį namą Vytautoprospektebuvo pravestamirčiai pirmoji žydų grupė [išskirtaaut.] [...]Jie jau žinojo kur eina. Probažnyčią
pravarėjuos, Birutės gatve, Kretingosvieškeliu,į laukus, - tokį vaizdą nupiešė
PakalniškisJAVišleistojeknygoje Praeitiesatgarsiai (5 l, 6].
1941 m. liepos 15 d. buvo duotas įsakymas sinagogoje esančius žydus
išvežti už miesto ir sušaudyti. Po kelių dienų prasidėjo masinės žudynės
(194 1 m. liepos 15- 18 d.) [12]. Pirmiausiaatvaryti 40 žydų, kurie turėjo iškasti
duobes sau ir kitiems.JEW[73] rašo, kad iš anksto, liepos 13 d. (sekmadieni
),
iš geto buvo atvaryti 60 vyrų kasti duobių. Jiems praėjus tekstilės fabriką,
sargybiniaiišbandė savoginklus - nušovė 40 žydų. Kiti nušauti prie jų pačių iškastų duobių.

Paskui iš sinagogos mirties duobių link buvo varomi kiti žydai. štai kaip
aprašomas1800 žydų keturių penkių kilometrų mirties kelias iš sinagogos
Plungėje iki Kaušėnų miško [12]. Liūdna procesijaį sunaikinimą traukė pagrindine Plungės miesto Vytautogatve. šaligatviuosestovėjo žmonės ir žiū·
rėja į pusiau numirėlius žydus:moterissu mažaisvaikaisant rankų, voskojas
pavelkančius vienas kitą palaikančius senius.Nusilpusiusįmesdavo į sunkvežimį ir vežė toliau iki Kaušėnų. Galintys paeiti buvo varomi pėsčiomis apie 5
kilometrus mirties keliu į egzekucijosvietą.
Kaipbuvo šaudomi žydai, Bunkai papasakojoatsitiktinis liudytojas, tuo
metu buvęs smalsus berniukas [12]: Vieną būrį žydų atvarė pirmą dieną, ir
jie, pamatę iškastas duobes, suprato, kasjų laukia, prasidėjo klyksmai,vai~
kų verksmasir girtų žudikų keiksmai; vaikų verksmasir girtų žudikų keiksmai
susiliejo į vieną; pradėjo pirmiausiaiį tuos šaudyti, kurie bandė bėgti. Kiti ž~·
dikai gaudė bėgančius, statė prie duobės, nušautusvertė į duobę, daugelis
nelaimingųjų buvo tik sužeisti
, bet nežiūrint į tai, vertė į duobes dar gyvus.
Prieduobės varė ištisas šeimas, tie apsikabinę verkdami taip ir buvo suš~U~
dyti. Mažus vaikusplėšė iš motinų rankų už kojyčių, motinai matant dauze_l
medžius vaikų galveles,po to šaudė ir motinas,vaikamsgailėjo kulkų. [ ...] Vi·
są laiką maišėsi žmonių ir vaikų klyksmaisušautuvų tratėjimu. Kadasušaudė
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vertė kitą grupę sušaudytų žydų.

Dar baisesnį vaizdą nupiešė Pakalniškis knygoje Prae
ities atgarsiai
(51, 17- 18]: [.. .] jėga vilko juos į sunkvežimį. Taipelgėsi su žmonėmis, nuo

bado ir troškulio nusilpusiaisir sunykusia
is,apie dvi savaites
, koljie pagaliau pro bažnyčią nuvaryti buvoį žudynių vietą, už trijų kilometrų Kaušėnų
kaime, kiti ir basi, kiti sunkvežimiais nuvežti. [...] Pirmoji tennuvykusigrupė
turėjo išsikasti sau duobę, kurią užpylė sekanti atvarytagrupė. Kaiduobė
buvo iškasta,turėjo jie ten visi - tėvai, vaikai, broliai, seserys - žemyn nuleis·
tomiskojomis ant duobės kraštosusėsti ir laukti, kolj uos nušaus, koljie tada
į duobę įvirto.

Apie paskutinių žydų žūtį Bunkai papasakojo jau anksčiau minėtas
smalsusberniukas [12]: Tarppasmerktųjų buvožydas, vadinama
s Leibnbein
silpnaprotis, tai šitą žydą žudikaiįkalbėjo, j eigujispadės sumest
i į duobę tuos
žydus,kurie buvo nušauti netoli nuo duobės, j iejo nešaudys irjis galės toliau
gyventi kaip gyvenęs. Kada buvo sušaudyti paskutiniai žydai, žudikailiepė
jam atsisėsti ant akmenspailsėti, vienas išžudikų priėjo išužnugario
ir nušovė
jį į pakaušį. TaipKaušėnuose buvonušautaspaskutinisžydas.
Dar vienas liudytojas (12], kuris buvo priverstassu kitais užkastiduobes,
Bunkai pasakojo, kad nebeliko žydų, kurie užkastų sušaudytusgiminaičius. Reikėjo užkasti paskuti nę duobę. Tadažydų šaudymuivadovavęs Pabrėža nutarė sugaudyti žmones ir priversti juos užkastiduobes.Jisžinojo,
kad savanoriais prie tokio darbo žmonės neis, todėl apsupobažnyčią ir,
kai baigėsi pamaldos ir žmonės pradėjo eiti iš bažnyčios, sugavo10 vyrų
ir nuvežė į Kaušėnus; ten privertė užkastiduobes.Liudytojas su ašaromis
akysepasakojo ir piešė vaizdą, kurisjį labai sukrėtė: Vaika
i- didesni, mažesni ir visainesenaigimę gulėjo superskeltomisgalvelėmis, matėsi smegenysir
kraujas.Moterysgulėjo apsikabinusios
savo vaikus, kaipnorėdamos j uos užstoti nuo kulkų. Kitosmoterys išrengtosnuogai, nesgeresnius
rūbus pasiėmė
patysšaudytojai.Kadapabaigė savo darbą, vyrusvėl susodinoį sunkvežimį ir
parvežė į Plungę. šis vyras sakė, kadgrįžęs namodaugdienų negalėjo nei
valgyti, nei miegoti.
1965 m. spalio 7 d. surašytameakte Nr. 63 [88] teigiama
, jog komisija
[. ..] atvykę į Rudelioatkalnę, esančią Kaušėnų kaimePlungės rajono ribose
,
ketvirtame km nuo Plungės miestoir 600m nuo vieškelioPlungė-Kretinga,
nustatėme, kad 1941m. liepos mėn. 15- 16 d. čia buvohitlerininkų sušaudyti
Telšių apskrityjePlungės miestegyvenę 1800žydų tautybės piliečių.
JEW[57] rašo, kad du mieste buvę vokiečiai žudynėse nedalyvav
o.Tai
padarė baltaraiščiai.
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Kaušėnų memorialas. Labai svarbu, kad pasaulis
žinotų ne tik kaip mesžuvome, bet ir kaip gyvenome
.
Išs igelbėjęs Vilni aus gete. Tokia yra Jakovo Sunkos
stra ipsnio „ Istorij a - Pradžia" [12] epigrama. Lietuvos
žydas Bunka (1923- 2014 m.), gimęs Plungėje, buvo
Plu ngės miesto žydų bendruomenės veikėjas, tau-

todailinin kas, visą gyveni mą paskyręs žmogaus ir
meninink o misija i. Svarbiausia asmeninė užduotis nužudytų tautiečių atminimo

įamžinimas rajone.

Vertintojų dėmesį patraukė tai, kad Sunkos medžio
skulptūros - naujas puslap is Lietuvos žydų ku ltūros

isto rijoje, nes jų relig iniame mene vengta vaizduot i žmogų. Kaušėn ų memoriale atskiromis medžio
skulptūrom is ji s įamžino Plungės žydų bendruomenės sunaikinimą.

Iš Plungės reikėtų vykt i Birutės gatve apie 4 kilometru s iki dešinėje matomos drožinėtos medžio
skulptūros - rodyklės. Tai memorialo pradžia.
Pl ungėje žuvusiems 1800 žydų atminti Bunka sukūrė vadinamąjį Kaušėnų memorialą - tai devynios
ąžuo linės skulptū ros ir vienas akmeninis paminklas.
Kaulenų memor,a/o1kure1
asJakovas Bunkasu imona ,r Cha,mas

Skulptūra .tydų !eimos tragedija"

Skulp1uraiydųmer9aitėmsatminti

Bargmanas
, 2010

1952 m. žydai surin ko pinigų ir pastatė paminklą su
užrašais trimis kalbo m is: lietuvių, jidiš (idiš) ir rusų,

kad čia pa laid ota 1800 sušaudytų Plungės žydų, nes ant valdžios pastatytų pam in kl ų užra šai būdavo tik lietuvių ir rusų kalbomis, kad čia sušaudyti ir pa laid ot i„ta rybin iai piliečiai~ ir nė žodžio, kad čia guli vien žydai.
1988 m. rugpjūčio 27 d. atidengta pirmoji memorialo skulptūra, vaizduoja nti žydų šeimą, kokių Kaušėnuose sušaudyta daug [29]. Skulptūro
je motina ir tėvas ant rankų laiko kūdikį; aplin k juos dar ketu ri vaikai. Visi
tarsi išaugę iš ąžuolo kamieno , apačioje, tarp šaknų ir lapų, lietuvių ir jid iš
kalbom is užrašyta: GIMĘ GYVENTI. Kaušėnų memorialo ąžuoliniai paminklai
sukurti 1988- 1989 m . [30] . Memoria le įrengta žūstančiųjų 1941-19 44 metais gelbėtojų alėja . Joje įamžinti žmonės, gelbėję žydus Plungės rajone.
Kaušėnų memor ialo pirmojoje duobėje yra sušaudytos ir užkaStos 74
žydų merga itės gimnazistės [12], (JEW- 60) [57J.Iki šiol pasakojama, kad su
šitomis mergaitėmis pasielgta niekšiškiausiai. Prie duobių at:jęs k~nigas
j oms pasiūlė prii m ti krikščionių tikėjimą, tada žadėjo jų nesaudyti. Gel-

bėdamos savo gyvybes , mergaitės sutiko krikštytis. Krikšto apeigos bu~o
at liktos ten pat , prie duobės. Tačiau egzekucijos dalyviai ap~-a~o- n_~ ti~
.
b . k ·gą nuoširdz1a1t1keJUSJ
,
mergaite s kurios buvo tuo j sušaudytos , et " uni •
k d
• '
. .
.1 ·
l s kunigas Uėzuitas Peta tok iu būdu pasiseks ja s išgelbet1. Į nev, tJ puo ę
.
.
ras Lygnugarls)[57, 67] užsidarė Kretingos vienuolyn e ir keletą menesių su
niekuo nebendravo .
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Taip pat pasakojama, kad viena mergaitė - Cinaitė, pradė'us • d •
. . • d'k
. b. •
. .
J sau yt1,
puo le prie zu I o, gne e uz gerkles Ir norejo jį pasmaugti, tik kitasiš nugaros smogė šautuvo buože ir nušovęs įmetei duobę tarp kitų.
2011m. pastatyta Atminties siena, skirta 1800nužudytų Plungės ž d
iš 1800
iš nugriautos
didžiosiossin:g~'.
gos. Prie sienos yra plokštės su 1200pavardžių. Kol kas pavykotiek rasti.
Kiekvieną vasarą, trečiąjį liepos sekmadienį (prisimenant
1941m.liepos1518d.), Kaušėnuose vyksta nužudytų Plungės žydų prisiminimoir pagerbimo ceremonija [6).

sumūryta

plytų, paimtų

Plungės

Pastaba. Plun gėje, Telšių gatvėje, stovi dar 1966m. pastatytasdidžiulis
akmeninis paminklas, skirtas sovietiniamsaktyvistams.HLA[24, 221]neteisingai nurodyta, kad tai Plungės žydai.nesa, galėjo būti ir žydų, tačiau tai
ne holokausto paminklas ir jis i HLAneturėjo patekti.Kadčia nužudytisovietiniai aktyvistai, liudija dar 1965m. rugsėjo 27 d. surašytasaktasNr. 60
[74). Sudaryta komisija konstatavo:Plungės m. Ežerėlio pakalnėje, esancioje
Plungės miestoribose, soom nuo miestokapinių, 1941m.lieposmėn. 17- lBd.d.
buvo nužudyta 40 Plungės tarybinių aktyvis tų (išskirtaaut.).
Rekonstruotos
pomrnklosl 800iuvusių
Plungesfydų, 20 l 4

Su!oudyrų tydų kapines

Plateliai ir Laumalenka,
Platelių seniūnija

Platelių (žyd. - Plote{)miestelis įsikūręs vakariniamePlatelių-Virkštos ežero krante, kalvotoj e vietovėje, apie 40 kilometrų į šiaurės rytus nuo Kretingos, už 16 kilometrų į rytus nuo Salantų. Po Pirmojo pasauliniokaro

Platelių miestelis ėmė gražėti, turtėti. 1923 m. kilęs gaisras_s.unaikinob_eveik pusę miestelio namų, ir dėl to žydų ekonominė padetispablogeJo
.
•
..
. . .. . .. š ·s1
·enio taip pat darbas
lsgyventi miesto žydams padeJOg1mina1c1a1
1 uz
•
. - d t " o prie namų. Lietuvos
pagalbiniuose ūkiuose kuriuos daugelis zy Ų ureJ
.
•
'
.
- t 137 317] mieste1yJe
vyriausybei numačius Platelius paverst, vasarviee '
'
'kl .
.
. t l ·e žydamspn ause
imta statyti naujus mūrinius namus. 1931 m. mies e YJ
. b k l" os
.
. .
• ą geležiesmaisto, a a eJ
dvi audinių parduotuvės, du malunaI, po vien
' .
.. - z·sie.
. 'k
· žydų em1grac1Ja
lu
parduotuvę. Tačiau, nežiūrint į ta1,per Šflai otarpf
nį vyko toliau ir miestelyje jų mažėjo [60J.
• du ( ...) (37 317;
···š 1 · 15ozy 23"'
•
1923 m. Plateliuose gyveno 645 gyventoJal, JŲ
.·
gyvento. PI t liuosebuvoapie500
601. Antrojo pasaulinio karo išvakarese a e
š kad tuo metu
. •
•
.)
JEW(571ra o,
JŲ, 1škurių 18 žydų šeimų (apie 90 zmonių 181
·
. b'nas_ Nachumas
.
•
• . ) BuvoIr ra 1
miestelyje gyveno apie 120 zydų (18,eimq ·
Chananija Lipmanas.

fi' ·ePfate/iai[l l, 164- 165]:
Dvi dešimtys
žydų
.
.
· nebuvo au9·
P/ateitų valsčiuje žydų tautybes gyventoJŲ_ . . .. Platelių žydai,Jakobas
• .
l . D turting10us1e)I
seimų gyveno P/ate/ią miestey;e. u

Tikslesnių duomenų apie žydusyra monogra JOdJ

Atmini/ei s,eno
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, turėję nemažosapyvartospramoninių prekių krautuves,buvojau gerokai.sulietuvėję" l...] Dar keliosžydų šeimosgyvenokituose
valsčiaus bažnytkaimiuose
ir kaimuose.Beržorežydasvertėsi prekyba. Šateikiuosevienosžydų šeimospragyvenimošaltinis buvo išsinuomotas malūnas,
o kita šeima vertėsi žemės ūkiu. Dar vienasprakutęs žydų tautybės ūkininkas
gyvenoKadaičiuose.
1940-ųjų vasarą Lietuvą okupavus Sovietų Sąjungai, kaip ir visoje Lietuvoje, žydų malūnai, parduotuvės buvo nacionalizuoti, visos sionistų ir
jaunimo organizacijosišformuotos.
MtL (42,408-410]nėra informacijos apie Platel ių žydų sunaikinimą. Levinsono Skausmoknygoje(38,30]rašoma, kad Platelių valsčiaus žydai buvo
žudomi trijose vietose: prie Platelių, Bokštakalnio papėdėje; prie Gerulių
kaimo ir Laumalenkoje,už 3 kilometrų nuo Platelių.
Internete ValstybinioVilniausGaono žydų muziejausMasinių žudynių
vietų tinklalapyje (43]nurodytos dvi vietos: pirmoji - Plateliuose, Bokštakalnio papėdėje, apie 500 metrų nuo miestelio centro, ir antroji vieta Laumalenka,Platelių ežeroBajorų įlankos pietrytiniame krante, miškelyje.
Remiantisarchyvinemedžiaga, liudytojų pasakojimaisir istorikų straipsniais(8, 58- 60]aprašomasPlatelių žydų bendruomenės sunaikinimas.
Jau pirmąją karo dieną JuozasPoškus ir mokytojas Vladas Barkauskas
sutelkė partizanų būrį (8,58], nors judrios dviratininkų ir motociklininkų
vokiečių grupės Plateliuosepasirodė tik antrąją karo dieną - 1941m. birželio 23d. (70,158].
Platelių baltaraiščiai ėmė suiminėti pasilikusius komunistus, komjaunuolius, sovietų aktyvistusir perdavinėti vokiečių gestapui. Šis baltaraiščių būrys veikė apie 1,5-2mėnesius (8, 58- 60].
Kaip rašo AlfonsasEidintas knygoje lydai, lietuviai ir holokaustas (19],
birželio pabaigoje policijos vadasJuozasPoškussuėmė visus apylinkėje
gyvenusius150žydų ir uždarė Platelių sinagogoje. Netrukus buvo sušaudyti pirmieji 12žydų vyrų. Ši informacija paimta iš Poškaus1945m. sausio
13d. parodymų.
Liudytojų parodymais(56,165],Platelių žydai vyrai (apie25žmonės) buvo
suimti 1941m. birželio ir liepos sandūroje. Jie buvo uždaryti sinagogoje,
miestelyjeatlikdavoviešuosiusdarbus: š lavė gatves, rinko akmenis,ravėjo
žoles ir dažnaibuvo mušami. Žydų moterys su vaikais buvo išdalytos aplinkinių kaimų ūkininkams ir dirbo įvairius darbus.
lydai sinagogojebuvo saugomiapie du mėnesius. Po to nužudyti prie
Platelių ir Beržoro.Čia buvo nužudytaapie 40 žmonių. Jų kapai yra Jazminų
kalnopašlaitėje, - taip rašomaknygoje Plungės kraštas(70, 189]ir monografijoje Plateliai(56].
Liudytojų parodymais, Platelių žydai buvo šaudomi kelis kartus [8]. Pirmą kartą (apytikriai1941m. liepospradžioje)iš sinagogos paimti 8- 9 vyrai
sušaudyti Laumalenkoje(apie 3 kilometrusnuo Platelių). ša udė Platelių bal-
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taraiščiai, kuriems vadovavo Barkauskas
. Eidintasrašo,kadšaudė atvykę
vokiečiai

(19,255].

Vis dėlto manoma, kad Arūno Bubnio [8] informacijanėra tiksli.šie8-9
vyrai (artikraitai buvovienžydai?)galėjo būti sušaudyti kaipsovietiniaiaktyvistai, nesjų nemini JEW(60], nors informacijalabai panaši.
Eidinto surinkta archyvinė medžiagaiš žudynėse dalyvavusių asmenų
parodymų liudija (19, 255],jog vieną dieną sunaikinoaštuonis
, kitą dieną
apie 20 žydų atvykę vokiečiai, kadjie nepabėgtų, tačiau iš toliau pateiktos
informacijois sunku susidaryti aiškią Platelių žydų žudynių eigą.
Mūsų nuomone, tik po to, kai buvo nužudyti8-9 vyrai(sovi
etiniaiaktyvistai),gauti Kretingos policijos nurodymaisuimti ir sušaudytifiziškaistiprius
ir sveikusžydų vyrus.
Netrukus,apytiksliai 1941m. liepos viduryje, įvykdytos ir antrosiosžydų
vyrų žudynės (8,59].Išsinagogosbuvo paimti 15-20žydų vyrų ir sušaudyti
kalvose už miestelio (apytikriaiuž 0,4kilometronuoPlatelių). Šį kartą, pasak
liudytojo Barkausko (71,šaudė vokiečiai.
LYAyra išlikęs 1965m. rugsėjo 28d. aktasNr. 61(62],kuriamerašoma
: Komisija [...] nustatė, kad 1942m. (turėtų būti 1941m.-Aur.)liepos14d. Platelių
miesteliopietvakarinėje dalyjebuvohitlerininkų sušaudytiPlateliuose
gyvenę
žydų tautybės gyventojai.Vietosgyventojai pasakojo
, kadsušaudyt
i 24žydai. Liudytojai matė, kaip žydus varė į šaudymovietą ir girdėjo šūvius. Taigi
1941m. liepos 24 d. Platelių miestelyje sušaudyti 24žydai.nesa,JEW(60]
taip pat aprašomosantrosiosžydų žudynės; esą jau pirmosiomisdienomis
prasidėjus karui buvo suimta 30žydų ir netrukusjie sušaudyti už maždaug
0,4kilometro nuo Platelių, Salantų link, prie Bokštakalnio.
Eidintas pateikė kitą versiją apie sovietinių aktyvistų žūtį: EsantPlatelių
policijosviršininkuiJuozuiPoškui
, birželio- lieposmėnesiais čia buvopartizanų nužudyti iki 40 sovietinių įstaigų tarnautojų, komunistų ir aktyvistų, visus
juos Poškusprisipažinotardęs, po to policijajuos nuvežė į Plungę ir Salantu
s,

kurjie visi buvo sušaudyti (19,255].
Galima daryti išvadą, kad karo pradžioje apie40sovietinių aktyvistų sušaudyti Plungėje ar Salantuose, o daugiaukaip 30 žydų - vietoje.
Sušaudžius vyrus, miestelyje liko apie 70moterų, vaikų ir senelių. Jiejau
buvo laikomi Platelių sinagogojeir saugomivietinių baltaraiščių [8,59].Taigi, mūsų skaičiavimais, sinagogoje turėjo būti uždarytaapie 100žydų, o ne
150,kaip teigiama Eidinto knygoje lydai, lietuviaiir holokaustas
[19,255].
Apytikriai 1941m. rugpjūčio pabaigojePlatelių valsčiaus policijosviršininkas Juozas2vinys gavo Kretingos apskritiespolicijosviršininkoPrano
Jakio įsakymą sušaudyti likusiusžydus [19,256].
Dėl egzekucijos 2vinys tarėsi su baltaraiščių būrio vaduBarkausku
. Nus pręsta žudynes surengti prie ežero,už kelių kilometrų nuo miestelio
.
Kaip rašoma StasioStropausknygojePlungės kraštas[70,15},Laumalen
ka - tai buvęs kaimas, palei Laumių, arba Laumio,ežerą, Babrungoaukšt-
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upio baseine, apytikriai už 3 kilometrų nu o Platelių m iestelio, pr ie kelio
Plateliai-Plungė ir Piktežerio l ir Piktežerio II ežerų kaimynystėje.

Policijos jsakymu Platelių gyventojai Laumalenkos miške iškasė duobę. tvinys su 7-8 pavaldiniais rugpjūtį nuėjo prie sinagogos, kur buvo laiko-

mi žydų vaikai ir moterys, sustatė juos į koloną, viso apie 70 žmonių. Kelias
moteris susodino į vežimą, kuris sekė koloną. Aukas varė 17-18 partizanų
(baltaraiščiai. - Aut.). Už 8 kilomet rų nuo Platelių sargybiniai pasuko kolo ną į mišką, visos aukos buvo nurengtos ir sušaudytos. Beje, žydus šaudant
dalyvavo partizano (baltaraiščio. - Aut.) Grišmanausko žmo na Berta, vokietė
pagal tautybę.
Mažų vaikų prie duobės nevesdavo. Juos nu šaud avo i galvą ir numesdavo i duobę. šaudė keliol ika Platelių baltaraiščių bū rio savanorių. Dali nužudytujų žydų drabužių pasidalijo žudikai. Iš viso nužudyta ap ie 70
žmonių [89].
Taigi Platelių žydai vyrai per du kartus sušaudyti Plate liu ose arba neto liese (Laumalenkoje),o moterys - Laumalenkoje. Niek ur nemi ni mas Platelių
žydų šaudymas Gerulių stovykloje.
Auk ų skaičius nurodomas jvairiai: Bubnys [8, 59] - 70, HLA [24,218] - 80;
JEW- 90 [60], užrašas ant paminklo - 90. Masinių žydų žudynių vietų žemė
lapis [43] nenurodo , kada ir kiek nužudyta. Plung iškis Jakovas Bun ka (Kaušėnų memorialo įkū rėjas) informacinėje lentoje n urodė, kad nužu dyta t ik 30
žydų iš Platel ių [31].
Kai kurie autoriai (Eidintas[l 9, 256], PauiGerhard Aring [5, 46)), remd amiesi
1923m. gyventojų surašymo duomenim is, rašo, kad Plat eliu ose sušaudyti
visi 150žydų. Tačiau taip nėra. Platelių žydų bendruomenė išžud yt a dv iejose vietose per tr is kartus:
1941m. liepos pradžioje 8-9 Platelių žydai nužudyti Lauma lenk oje . Reikėtų dar patikslint i, ar tie žydai sovietiniai ak tyvista i, ar holoka usto aukos.
Remiantis LYAišlikusiu 1965m. rugsėjo 28 d. aktu Nr. 61 [62], ga lima teig ti, kad 1941m. liepos 14 d. Platelių miestelio pietvakarinėje da lyje hitleri ninkų sušaudyti Plateliuose gyvenę žydai. Vietos gyventojai nurodė, kad
sušaudyti 24 žydai.
1941m. rugpjūčio pabaigoje nužudyta 70 Platelių žydų moterų, vaikų ir
senelių Laumalenkoje.
Taigi iš viso Plateliuose sušaudyta per 1oo žydų.

Medine
skulptura.Mozė• prie žydų kapų Plateliuose,
Jazminų kalne

Paminklaslydų iudyn,ų vretOJe
Jazminų kalne.
Bokštokoln,opopedėJe

Dlaner,orod kl ·
·
Y es,rodanbas žydų sufoudymo vietą
l
n,ų v era Laumalenkoslink užtverta

lydųtudy

Paminklassufaudytamsžydėms
Platelių ežeroBajorų įlankos
pietrytiniamekrante,mi!kelyje

Ant ka lno stovi Bunkos išdrožta medžio skulptūra Mozė, laikantis ranko-

ant paminklo jidiš (idiš) ir lietuvių kalbomis : Čia buvo pralietas JO žydų .
vaikų, moterų, vyrų kraujas. Juos 194107 žiauriai nužudė na cion a/iStai "JŲ

se plokšt es su deši mčia Dievo įsa kymų.
Laumale nka. Platelių ežero Bajorų įlankos pietr yti nis krant as. Važiuoja nt iš Pl ungės į Plateliu s, lik us 2 kilome t rams iki Beržoro kaimo , dešinėje
yr a užt va ra su kelio ženk lu Įvažiuoti draudžiama. Praėjus užtvarą, Džanerio stu lpas ro do, kad iki pam ink lo 500 metrų, antr asis stulpas rodo 150
metrų (neaišku kodėl HLA rašoma 200 rnetrq) (24, 218]. Ant pamink lo yra užrašas ji di š (idiš) ir lietuvių kalb om is: čia buvo pralietas 90žydų- vaikų, moterų
ir vyrų kraujas. Juos 1941žiau riai nužudė nacionalistai ir jų vietiniai talkinin -

vietiniai talkininkai. Tebūna šventas nekaltai žuvusiųjų atminimas.

kai. Tebūna šven tas nekal tai žuvusių atmin imas.

Paminklai. Platelia i. Paminklinis akmu o žydų žudynių vietoje yra miestelio pakraštyje, Jazminų kalne, kuris dabar vadinamas žydkapiu [24, 217;
70, 159]. Plateliuose, Liepijų gatve važiuodami iki mies t elio pakraščio, pamatysime t ies kelio išsišakojimu

rodyklę: iki pamink lo 100 metrų. Užrašas
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Milašaičių kaimas , Stalgėnų
seniūnija
Milašaičių kaimas už 4 kilometrų nuo Plungės. Per jį teka Minijos intakas

Didžioji Sruoja. Kaimą ju osia Medingėnų ir Milašaičių miškai. Istoriniuo se
šaltiniuose 1596 m. paminėtas Milašaičių dvaras [45 ). 1923 m. kaime gyveno l 50 gyventojų.
Kaip čia buvo nužudyti Plungės apyli nkių žydai, pateikia Jakovas Bunka
straipsnyje . Istorija - Pradžia" [12): / sušaudymovietą juos atvežė surištomis
rankomis; kadajie pamatė iškastasduobes, nežiūrint į surištas rankas, pradėjo pulti ant baltaraiščių. Grumtynių metu prasidėjo šaudymas,
girdėjosi keiksmai ir paklaikusių
žmonių riksmai.tmonės matė, kad
grįžtantys vokiečių pagalbininkai
buvo kruvini ir keli subintuotomis
rankomis ar galva, nešėsi butelius
degtinės ir garsiai dainavo.
Šiek tiek kitaip apie Milašaičių žydų sušaudymą pasakoja
Aleksandras Pakalniškis knygoje
Praeitiesatgarsai [51, 17): Apgaudinėjami, kad sergą bus vežami į
ligoninę, veržėsi ir sveikieji į sunkPaminklasnužudytiemsžydams Milaiaitių
vežimį, pas sinagogą privažiavusį,
kaime,Stalgėnų seniūnijoje
norėjo būti paimami iš jos, kad tik

galėtų pabėgti iš grūsties, kurioje uždaryti buvojie be maisto ir vandens. Bet
buvojiems pasakyta, kad tuo tarpu tik penkioms dešimtimsasmenų tėra vietos ligoninėje. Jie buvonuvežtiį Milašaičių kaimo mišką, apie penkis kilometrus nuo Plungės, kurjų j au laukė iškasta duobė.
Nužudytųjų skaičius įvairiuose leidiniuose nurodomas kiek skirtingas: MtL [42, 4091 rašoma, kad čia 1941 m. liepos 15 d. nužudyta apie 60,
HLA[24, 2221 aukų skaičius - 50, užrašeant paminklo - so. RemdamiesiHLA
[24, 2221 informacija, kurią pateikė Plungės baltaraištis Z. Rudavičius, galime
sutikti, kad 1941 m. liepos 15 d. čia nužudyta apie 50 Plungės apylinkių žydų.

Paminklas. Važiuojant Plungės-Rietavo keliu, Milašaičių kaime, įvažiavus

į A. Plechavičiaus gatvę, reikėtų sukti į kairę, pirmame posūkyje - į deši~~-

Už 2 kilometrų, prie miško, kairėje pusėje yra Džanerio stulpa s. Eidami JO
rodoma kryptimi pamatysime paminklą. Ant paminklo užrašasjidiš (idišl
I 15
ir lietuvių kalbomis: Čia buvo pralietasBOžydų vyrų kraujas. Juos 1941.V!~
žiauriai nužudė nacistaiirjų vietiniai talkininkai. Tebūna šventas nekaltai zuvusiųjų atminimas.
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Purvaičių kaimas, Žlibinų
seniūnija
Pu rvaičių kaimas yra už 11 ki lometrų į pietryčius nuo Plun •

.
· M d. ·
p k ·
ges. Abipus
kelio I •e • ingenu s. er • a Imą teka
Sa
usdravas
(deš
i
ny•
·,
,
M. •· .
•
•
>>
ln lJOS intaka
s).
Internetini
ame puslapyje
Plungesra1onosavivaldybe
· - L..,I,
·b,·nų senwn,10
·- •·
•
. _ .. .
[63) rasoma, kad seniuntJOje yra 22 senkapiai, tarp jų žydų genocidokapin ės.

Kad Purvaiči ų kaime buvo žudyti žydai, rašo JakovasBunkastraipsnyje ,,Istorija - Pradžia" [12). HLA[24, 224)nurodoma, kad Purvaičių kaime
šaudytižydai, tačiau nei žudynių vykdytojai, nei aukos, nei aukų skaičius
nežinomi. PasakBunkos [121, atidžiai
i š nagri nėjusio Plungės valsčiaus žydų

žūtį, Purvaičių

Paminklasnužudytiems žydams
Purvaili uose

kaime sušaudyt
i keturi
žydai.
Paminklo akmenyjelietuvių ir jidiš
(idiš) kalbomis užrašyta:Siojevietoje
1941m. hitleriniaižmogžudž
iai irjų vietiniai pagalbininka
i nužudė 16žydų moterų, vyrų ir vaikų.
Beje, Purvaičiai nepaminėti Kaušėnų memoriale esančiame vietovių
stende [31), taip pat nepavyko nustatyti, kodėl skiriasisušaudytų žydų
skaičius.

Šateikiai, Šateikių seniūnija.
Salantų žydai
. .. .
d l .e maždauguž 32 kiloSalantai įsi kūrę šiaurvakanneje Lietuvos a yj ' T
kariu Salantai
·
t o Kretingos. arpu
metrų į šiaurės rytus nuo rajono cen r
3291. 1959m.
.
. •. . . b
alsčiaus centras 137,
priklausė Kretingos apskric1a1ir uvo v
.
. Plungės rajonui
.
. .
•t · ·s suskirstymas
.
Įvyko naujas administracinis-ten orint
. . . SedosraJ
·ono trys
.
apylinkes ir
perduoto s buvusio Salantų raJonotrys
..
ylinkė J·au priskirta
.
.
š e šate1k1ų ap
apylinkės. 1959 m. gyventojų sura ym

Plungės rajonui.

•
druomenės sunaikinimasyra
Istoriškai ir geografiškai Salantų zydų ben . K t·ngosapskritis, Salantų
·t· (platiauzr. re l
21
nagrinėjamas prie Kretingos apskn ies .
. k. Jakovas
Bunka[l
š t "k1ų apyltn
e,
..
valsčius), 1959 m., kai buvo sudaryta a ei.
džio skulptūrą. Jo teigi.
· · pūd1ngą me
sutvarkė jų žuvim o vietą 1rpast at~ 1s 00Sa lantų žydų.
1
mu, Šateikiuose trijose vietose nuzudyta

41 8

AleksandrasVITKUS.Cha,mas BARGMANA~ H O LO K A U ', l A S

2 EM A l l l JO J [

Kuliai, Vieštovėnų kaimas,
Nausodžio seniūnija
Vieštovėnų kaimas įsikūręs už 10 kilometrų į pi etvak arius nuo P l ung ės,

Nausodžio apylinkėj e, abipus Plungės-Kulių kelio [80, 744). Kuliai - mieste lis Plungės rajone už maždaug 17 kil ometrų į pietvakariu s nuo Plun gės, prie Plungės-Gargždų kelio, dešiniajame Alanto upė s krante , kur į
Alantą įteka Lenkenio up elis [33, 239; 60). Broniau s Kvik lio knygoje Mūsų
Lietuva [37, 340) Kulių miestelis pri skirtas Kretingos aps kričiai , ta či au mū 
sų peržiū rėtoje literatūroje Kuliai visur p riskir iami P l ungės rajonui , todėl
čia ir aprašomi.
1923 m. Kuliuose buvo 556 gyventojai, iš kurių 142 - žydai , t. y. 25%,
1940 m. gyveno apie 20 žydų š ei mų [24, 216; 32; 38, 28). Knygoje Plungės
kraštas[68, 1071rašoma, kad 1923 m. Kulių miestelyjebuvo 4 7 sodybos, kuriose gyveno231 žmogus.
1937 m. Kuliu ose buvo aštuoni žydai amatininkai, trys mėsininkai, du
bat siuvi ai, kepėjas ir puodžiu s. Kai kurie žydai dar 1930 m. dėl krizės išvyko į JAV, Pietų Afrikos Respubliką, Izraelį. Miest elyje buvo 11 telefonų,
tačiau n ė vienas nepriklausė žydams. Kuliuose nebuvo žydų mo kyklos , ir
žydų vaikai mokėsi vietos mokyk loje. H ebrajų kalbos mokydavosi tik po
pietų. Kuliai tu rėjo nedidelę sinagogą, kurioj e buvo rabinas ir pjovininkas
(šochetas). Miestelyje nebuvo žydų kapinių, todėl mirusie j i buvo laido jami
Plungės žydų kapinėse. Paskutinis Kulių rabinas Dovydas Geršonas Rubinšteinas sušaudytas kartu su visa bendruomene.
Jau an trąją karo dieną vokiečių kariu omenė įžengė į Kulius [32). Visi
žydai (1941 m. birželio 23 d.) [24, 216) bu vo įka li nti viename didesniame
pastate be maisto ir vandens, o žydų namai apiplėšti. Arūna s Bubnys [8),
remdam asis tardymo protoko lais, nustatė, kad tai vyko 1941 m. birželi o
26 d., tačiau tikslus žudynių laika s ir aplinkybės nėra žinomi. JEW [32) pateikia žydų žuvimo aplink ybes: žydams buvo pasakyta , kad dega Plungė, ir jie reikaling i gesinti gaisrui. Ta ding stim i buvo vežam i 5 kilom etrus
Plungės link ir čia, netoli Vieštovėnų kaimo, sušaudyti. Nei vieno Kulių
žydo neišlika .
Kviklys [37, 342) rašo: Naciai sunaikino Kulių žydų bendruomenę. TLE
[81, 5121 nurodoma , kad Vieštovėnų kapinėse palaidota apie 80 žmonių,
h itl erininkų nužu dytų 1941 m.; MtL [42, 409) - kad 1941 m . an trąjį pusme tį Vieštovėnų kaime Auko s kalne nužudyti 82 vyra i, moterys ir vaikai. VLE
[34,215) taip pat rašo, kad 19412 pusėje vok. okup. valdžios nurodymu nužudyti 82 Kulių gyventojai žydai. Jakovas Bunka straipsnyje „ Isto rij a - Pradžia"
[121rašo tik tiek , kad Vieštovėn uose nužudyti 82 asmenys, daugiau komen tarų nepate ikia.
Gana išsamiai Kulių m iestel io žydų žūtis apra šyta 1965 m . rugsėjo 30 d.
surašytame akte Nr. 62 [87]: Vieštovėnų kaime[ ... ] yra kalna s, vadinamas

419

rrLS I Ų

A PSKRIT

IS

Plung~,

va l Sl,us

„Aukos" kalnu . Čia 1941 m. buvo hitlerininkų sušaudyti 82 žydų tautybės
žmonės. Liudyto ja i (vietin iai gyventojai) patv irt ino, kad vyrus atvežė anksti rytą, beveik naktį. Juos šaudė, o iš jų nebuvo girdėti nei vieno aimanos
žodžio. Buvo tylu, ir tik pokšėjo šūviai. Vakareatvežė moteris. Saulė jau buvo prie laidos, kai pasigirdo moterų klyksmas. Mat, išveždamijas iš Kulių
miestelio, sakė, kad „vežame dirbt i pas vyrus'; bet kai pasukolink „Aukos•
kalno, jos suprato, koks, ,,darbas" jų laukia. Tada pasigirdo raudos ir šauksmas
.
Sušaudė ir jas.
Knygoje Plungės kraštas [68, 108] aprašyta, kaip buvo sunaikinti Kulių žydai,
tačiau yra labai daug netikslumų, todėl
čia ir necituojame.
Či kagos (JAV) l ietuvi ų laikraštis Draugas 1962 m. lap k ričio 16 d. išspausdino
Kalmano Odeso, kilusio iš Kulių miestelio, straips nį . Hitl erini nkų ir buržuazi n ių
nacio na l istų žudynių aukos• [50), kuriame pateik iamas Vieštovėnuose nužudytų žydų vardin is sąrašas - 88 pavardės.
Vieštovė n ų kaime sušaudytas 81 žydas,
tik Etai Odesaitei pavyko pa bėg ti. Ją paPamlnkla s Kulių m iestelio

slėpė Kulių valsčia u s Didžiųjų Mastaičių

su! audy tiems žydamsnetoli

kaimo valstietis, tačiau 1944 m. liepos
19 d. ji buvo pagauta ir nužudyta. Odeso

Vie!tovėnų kaimo

sąraše nu rodoma , kad prasidėjus karui , per evakuaciją, žuvo du Kulių žy-

dai ; Antrojo pasaulinio karo metu 16-osios lietuviškos ios div izijos gretose
kovojo ir žuv o dar ket ur i jauni Kulių mi estelio vyrai.
JEW [32) rašo, kad iš 15 žydų, kurie karo pradžioje pasitraukė į Sovietų
Sąjungą, po karo gyvi liko šeši; kiti , įs toję į Raudonąją arm iją, žuvo kare (tai
ne holokausto aukos).

Paminklas. Po karo rastos masi nės kapinės netoli Vieštovėnų, už 5 kilometrų nuo Kulių mie steli o, Auk os kalno papėdėje. Čia rasti 82 vyrų, moterų
ir vaikų palaika i. Tai galėjo būti t ik Kulių žydai. 1979 m. pastatytas paminklas, 1992 m . perstatyta s, pakeistas užrašas, sutvarkyta aplinka. Aukų skaičiu s - 82 [24,216).

Važiu oja nt keli u Plungė-Vėžaičiai, užVieštovėnų ir maždaug už 1,2 kilometr o nuo autobusq stovėjimo aikštelės reikėtų pasukti kairėn. Džanerio
stulpas padės rasti paminklą .
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Rietavas (žyd. Riteve) įsikū ręs prie Jūros upės, kur į ją įteka Jaujupis, prie
senojo Kauno-Klaipėdos plento, už 25 kilometrų į pietus nuo Plungės, temaičių aukštumos rytuose ir Endriejavo kalvagūbrio vakaruose. Rietavas
siejamas su grafų Oginski ų vardu, jų dvaru ir parku.
Prieš Antrąjį pasaulinį karą, JEW [621 duomenimis, Rietavegyveno apie
500 žydų ; 1923 m. buvo 1720 gyventojų, 868 iš jų - žydai (50%) [65). Nors
tarpukariu nemažaižydų iš Rietavoišvyko pas gimines į Pietų Afriką, kiti patraukė į Ameriką ar Izraelį, apie 50 % miestelio gyventojų buvo žydai.
BroniusKviklysknygoje Mūsų Lietuva[37, 96) rašo,kad 1923 m. Rietavegyveno per 2000 gyventojų, VLE [66, 72) - kad 1923 m. Rietavegyveno 1720
gyventojų. Ta čiau kai kurie autoriai mėgsta padidinti žydų, gyvenusių Rietave, skaičių. Pavyzdžiui, NatanasKacas (NathanKatz) atsimi nimų knygoje
Išmokykmusskaičiuoti mūsų dienas[28, 25) rašo, kad Rietavebuvo 5000gyventojų, įskaitant maždaug 1ooožydų.
Tarpukariudaugelis žyd ų mieste dirbo siuvėjais, batsiuviais,tinkuoto jais, dailidėmis, kalviais, kai kurie užsiėmė so dų veisimu nuomojamosežemėse. 1931 m. Rietave buvo 18 parduotuvių, iš kurių 15 priklausė žydams,
taip pat malūnas, lentpjūvės, fotografijų parduotuvė ir odų fabrikas. Mieste dirbo du žydai gydytojai ir du akušeriai. L.ydų liaudies bankas (Folksbank)
vaidino svarbų vaidmenį ekonominiame Rietavogyvenime. 1939 m. buvo
41 telefono abonentas, 15 iš jų žydų.
Rietavebuvo daug žydų jaunimo organizacijų, ypač aktyvi sportinė
Makabi organizacija.Sinagogabuvo žydų religinio gyvenimo centras.Joje buvo atskira patalpa - Beit midrašas, kurioje buvo mokomasiTalmudo.
Rabinas Samuelis (Šmuelis) Fondileris1927 m. buvo išvykęs i Izraelį, tačiau
vėliau grįžo i Rietavą, kur 1941 m. vasarą nužudytas kartu su pjovininku
(šochet
u) Aba Rabinovičiumi.
2012 m. išleista knyga Rietavas- žydiškasštetlas Lietuvoje (sudarytojas
AlterisLevltas
) [39) gana plačiai aprašo žydus, gyvenusius Rietaveįvai riais
istorinio lūžio tarpsniais.Yraatskiras skyrius, skirtas holokaustui.
Prasidėjus karui, kai kurie žydai pasitraukė iš miesto,tačiau, kai vokiečiai
1941 m. birželio 23 d. užėmė Rietavą, buvo paskelbtas įsakymas žydams
grįžti į namus,norsdaugelisnamų buvo sudegę. Apie Rietavekilusį gaisrą,
kai sudegė daugelis namų, Roni Stauberknygoje Rietavas- žydiškasšret/as
Lietuvoje(39, 147] rašo: Kaikurie žinomi įkalčiai rodo, kad miestelį padegė g
šios Lietuvosdaliesbesitraukiantys rusai, tuo tarpu yra liudytojų, teigiančių,
kadugniskilo dėl vokiečių oro atakos.
Pirmosiomis nacių okupacijos dienomis buvo ne tik suiminėjami, bet
ir žudomi sovietiniai aktyvistai, pavyzdžiui, baltaraiščiai nužudė keturis
sovietinius aktyvistusžydus, nes įtarė, kad šie komunistai. KnygojeRietavas- žydiškasštet/asLietuvoje[39, 148] rašoma, kad 1941 m. birželio 27 d.
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visi Rietavo žydai buvo suvaryti į Oginskių valdas. Sujais, ypač su vyrais,
buvo elgiamasi sadistiškai. Vienas skaudžiausių ivykių, kurį, kaip rašo
Stauber [39, 148], nutylėjo ne vienas liudytojas, žiaurus Rietavorabino
Fondilerio pažeminimas.
Kacasprisiminimų knygoje Išmokykmusskaičiuoti mūsų dienas[28, 123)
aprašo,kaip buvo nužudytas Rietavorabinas:Trystokiepavyzdingivokiečių
sąjungininkai - du broliai Remeikos,
draugesu mūsų atsidavus
iostarnaitės
O/ės Jakūbaitės sūnumi - Rietaveįrodė savoištikimybę vokiečiams, mušdami
rabiną Fondilerį ir skerdiką [pjovininką, šochetą. - Aut.
] Rabinovičių. Jieviešai
pažeminošiuosgarbingus vyrus, nukirpdamijų barzdas
, o po tojuosvaryda
mi per miestą, suteikiant progą beširdeiminiai koneveik
ti juosir išjų tyciotis.
Suplėšytais drabužiais, pasruvę kraujaisir beperstojonegailestingai
mušami,
jie buvo priversti išsikastiduobę Rietavocentroparke, tamepačiame parke,
kur aš žaisdavau, būdamas vaikas.Po to tie pasigailėtini žmogėnai įstūmė
abu į duobę ir j uos gyvus užkasė. Liudininkaipasakoja, kadmatė dar kelias
minuteskilnojantis žemę.
1941 m. liepos 1 d. [65) visi žydai buvo surinkti į vieną vietą, iš kur vyrai
buvo varomi valyti tual etų, gatvių, o moterysprivalėjo dirbti skalbyklose
,
plauti valdiškų įstaigų grindis. tydai buvo verčiami atiduoti apsaugininkams pinigus, aukso ir sidabro papuošalus.
Buvo gautas įsakymas visus Rietavo žydusperkelti į Telšių getą. Silpni,
pagyvenę žmon ės ir ligoni ai pervežti vežimaisįTelšius suvisaisturimais
daiktais; kiti priva l ėjo pėsčiomis keliauti 40 kilometrų. Tai truko pustrečios dienos. Baltaraiščiai, lydėję pėsčiųjų vi lkstinę, buvo daržiauresninei
vokiečiai.

Šioje vietoje būtina pacituoti paaiškinimą iš knygos Rietavas
-ž ydiškas
štetlas Lietuvoje[39, 195 ] dėl Rietavovyrų ir moterų deportacijos:Informacija apie Rietavovyrų deportaciją į Silutę buvogautaišvienoišgyvenusio
tuoj
po karo. Pasakjo, vyrai buvo atskirti nuo moterų ir vaikų dar Rietaveprieš
evakuaciją. Grupės buvo išsiųstos į skirtingas vietas:moterysir vaikaiį Viešvė
nus, o vyrai - į Silutę. Sisliudijimasnesutampasu visų kitų liudininkų pasakojimais, kad visa bendruomenė kartu buvo išsiųsta į Viešvėnus. Vis dėlto,
atidžiai IšstudijavusSenkerio(Shenker
) liudijimą, galimaprieitiišvadą, kadtik
keli vyrai buvo atskirti nuo Rietavožydų. Etelės Levinson
-Frydmanliudijimas
patvirtina šį spėjimą. Ji turėjo maldautivokiečių ir lietuvių leistijosvyruilydėti
ją į Viešvėnus. O faktas,kad žydaivyraiišįvairių Vakarų Lietuvos
bendruom
enių buvo gvežti į Silutę, daro Senkerioversiją darpatikimesnę.
Mūsų surinkta medžiaga [84) parodė, kad Rietavožydaibuvonuvaryti
i RalniLĮ stovyklą, kur jau buvo sutelkti Telšių žydai,tačiau iš čia Rietavo
vyrai, moterys ir vaikai perkelti į Viešvėnų stovyklą, esančią už4 kilometrų
nuo Rainių. čia jau buvo surinkti žydai ir iš Varnių, Tverų, Nevarėnų, 2arėnų, Alsėdžių, kartu su moterimis ir vaikaisiš Laukuvos
. Viešvėnuose jie
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priversti apsistoti penkiuose tvartuose. Badas,utėlės ir nešvara buvo nepakeliami.Moterys buvo priverstosdirbti vietos ūkiuose. Vyrai buvo baltaraiščių verčiami atlikti vad inamąsias„gimnastikas". Jų metu kai kurie žydai
mirė arba buvo sušaudyti.
Kaip rašo JEW [65], 1941 m. rugpjū čio 15 d., prieš temstant, i stovyklą
atvyko sunkvežimis su ginkluotais lietuviais ir keliais vokiečiais. Buvo sušaudyti 200-250 vy rų, surinktų iš įvairių Tel šių apskrities valsčių (smulkiau
aprašytaprie Tel šių valsčiaus). Beje,JEW (65], aprašydama Rietavo va l sči aus
žydų žūti , šiek tiek iškraipo faktus. Kad žydų žudynės vyko dvi dienas, patvirtino ir kiti šaltiniai [39, 148], tačiau JEW[65] rašoma, atseit, pirmiausia buvę nužudyti giraitėje 13metų berniukai, o kitą dieną - vyresni; tai - nelogiška. 2ydų naikinimo taktika buvo klasikinė: pirmiausia atrinkdavo vyrus
ir berniukus nuo 15 metų ir sušaudydavo, tik po to - moteris su jaunesniais
vaikais. Ši taktika turėjo būti taikoma ir čia. Vėliau rūšiuoti drabužius teko
tos pačios stovyklos moterims, ir jos ga lėjo atpažinti savo a rtimųjų rūbus,
paliktus daiktus ar dokumentus.
MtL [42,4 10] rašoma, kadViešvė n ų stovykloje sušaudyta 40 šeimų. Ištikrųjų Viešvėnuose, kaip ir Rainiuose, sušaudyti tik vyrai, o ne šeimos.
1941 m. liepos 28 d. [22, 74] (JEW- l 941 m. rugpjūči o 29 d.) [65) išlikusios
moterys ir vaikai buvo perkelti i naujai įrengtą Gerulių stovyk lą kartu su
kitomis Telšių apskrities moterimis ir vaikais. Čia visi 1941 m. rugpjūčio
29- 30 d. [9, 141l (JEW- 194 1 m.rug pjūčio 30 d.) [65] ir buvo nužudyti (žr.Telšių
valsčius). Tikslesne perkėlimo data reikia laikyti 1941 m. liepos 28 d., kurią
pateike JakovasGurvičiu s prisiminimų knygoje Gyvybę ir duoną nešančios
rankos[22, 74].
KadRietavomoteryssušaudytos G erulių miškuose, pris iminimų knygoje /!mokykmusskaičiuoti mūsų dienas Kacas[281rašo: Netikėtai iš Telšių parsiradoir manoteta Feiga, ir pusseserė Rachelė Lėja [JosgyvenoRietave. - Aur.J.
Jomspavykopabegti per skerdynesGerulių miškuose, kur kiti jų giminaičiai
buvosufoudytiir sumesti į masmiuskapus. Kai kurios moterys išgyveno paslėptos lietuvių ūkinin kų .

Per šias dvi dienas nužudyta, kaip rašo Arūnas Bubnys [9, 158], - apie
keturis tūkstančius moterų ir vaikų. KnygojeMtL [42, 409 ) - apie 1580 vyrų,
moterų ir vaikų. Ir vėl reikalinga pastaba, kad nužudyti tik moterys 1rvaikai,
nesvyrai nužudytiViešvėnų stovykloje.
Beje, 1941m. rugpjūčio 26 d. apie 450-500 atrin ktų moterų buvo išsiųs
tos l Teištų getą (žr. Telilų apskntis
) ir veliau ten 1941 m. gruodžio 23 d. nužudytos Rainių miš clyje. Tarpjų galejo būti 1rmoterų bei merginų iš Rietavo
[39 148--1S11
.

Rietavo iydų iudynių vietos . Josifas Levinsonas 5 ausmo nygOJe
138 311rašo, ad Rietavožydai žuvo dviejosevietosetteo pastatytipamin .11.
!J. Tel!.ų, alsčius}. iš tikrųjų iudynes
o tnJosevietose:
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1. 194 1 m. rugpjūčio 15 d. Rietavovyrai kartu
su kitais Telšių apskrities va lsčiaus žydaissušaudyti Viešvėnuose [38, 173]. Čia yra dvi žydų žudynių vietos greta viena kitos.
2. 1941 rugpjūti Rietavomoterysir vaikainužudyti Gerulių stovykloje [38, 172), už 1Okilometrų į
rytus nuo Telši ų.
3. 1941 m. gruodžio 23 d. Rainių miškelyje nužudyta 400-500 jaunų moterų ir merginų išTelšių
geto. Tarpjų galėjo būti moterų bei merginų ir iš
Rietavožydų bendruomenės
Kaip rašo Kviklysknygoje Mūsų Lietuva[37, 96],
1941 m. likviduota senoji Rietavo žydų bendruomenė. VLE [66, 72) rašo, kad 194 1 m. liepos-r ugpjūčio mėn. Vokietijos okupacinės valdžiosįsaky
mu nužudyti Rietavožydai. Sunaikintai Rietavo
žydų bendruomeneiJeruzalėje pastatytapaminklinė stela [39; 62).

Pamin
klasnužudyt iemsRietavo rabinui
,rpjov,n,nku,

Telšių valsčius
Telšiai (žyd. Te/z)yra žemaičių žemės centre, prie Masčio ežeroesančioje
aukštumoje, kur į ežerą įteka Durbinio ir Mastūlpio upeliai.
Telšiuose, 1923 m. surašymo duomenimis, buvo 4691 gyventojas, iš
jų - 154 5 žydai (33%) [77]. Kai Hitleris 1939 m. kovo 20 d. paskelbė ultimatumą Lietuvai ir atplėšė Klaipėdos kraštą. kai kurie iš ten pasitraukę žydai apsigyveno Telšiuose - šio miesto žydų bendruomenė jais rūpinosi.
Pasak JEW, 1939 m. Telšiuose gyveno apie 2800 žydų (apie 2~ gyventoJų\
177]. Jakovo Gurvičiaus tvir tinimu, - apie 3500 žydų, tai būtų 35'11,miesto
g yventojų• .

Telšiuose, kaip ir kituose Lietuvos miestuoseir miesteliuose,žydaiplačiausiai vertėsi prekyba, amatais; buvo nemažai žydų g)'<fytojų, stomatologų. Mieste buvo žydų siuvejų, batsiuvių, šikšnių, stalių, alvių, irpeJų,
laikrodininkų; taip pat vežikų ir nešikų. et eli elgetos.Įvairios paslaugos
ir lengvoji pramonė buvo svarbūs Telšių zydų pajamų šaltiniai.1931 m.
duomenimis [27}. Telšiuosebu\fO48 fabri a~ 24 fabri ų savinin a1bU\-oz-...
dai. Taigi x a. ketvirtojo dešimtmečio pradžioje žydai vaideapie~ ,,sų
Telšių fabrikų ir paslaugastei i,mčių stru. turų 12
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Dauguma žydų parduotuvių buvo mažos;jose dirbdavo visa šeima. Tačiau buvo ir kelios didesnės parduotuvės: 5. Naftalino Audiniai, L Gercovičiaus Batai,Gurvičiaus Saldainiai,Kogano Kojinės, Volperto Manufaktūra ir
galanterija,brolių Broide Tabakoprekės urmu ir kito s.Visų turgaus aikštėje
veikusių kepyklų, viešbučių, restoranų ir karčiamų savininkai buvo žydai.
1939m. Telšiuosebuvo 168telefono ryšio abonentai, iš jų 41 - žydų, įskai
tant penkias žydų institucijas [77].
Dauguma žydų buvo ortodoksiškų pažiūrų. Anksti prieš darbą jie skubėdavo melstis į sinagogą, o vakare po sunkios darbo dienos taip pat eidavo į pamaldas.Tel šių žydų švietimo sistemosinstitucijos bene labiausiai
garsino ši miestą Lietuvoje ir pasaulyje. Ješiva - rabinų seminarija - dėl
aukšto mokymo lygio ir garsių joje dėsčiusių rabinų garsėjo visame pasaulyje. Studijuoti religijos dalykų, pažinti Talmudo tiesų į Telšius rinkosi
studentai iš viso pasaulio:Šiaurės Amerikos, Pietų Afrikos, Europos valstybių. Antai 1937m., be studentų iš Lietuvos,ješivoje mokėsi 30 studentų
iš Vokietijos,po penkis iš Anglijos, Latvijos ir Vengrijos, keturi - iš JAV,po
du iš Belgijosir Šveicarijos,po vieną iš Afrikos,Olandijos ir Prancūzijos [77].
1927m. ir 1933m. ješiva buvo atnaujinta, pastatyt os kelios administracinės ir gyvenamosiospaskirtiespatalpos. 1919m.joje mokėsi 162, 1936m.440, 1940m. - 500 mokinių [27].Telšių ješiva globojo mažesnes religines
mokyklasvisoje Lietuvoje.Tuo metu daugumos ješivų mokiniai maitinosi
pas privačius asmenispagal iš anksto sudarytą tvarkaraštį (.valgė dienas").
Telšiųješivos mokiniamsto daryti neteko - ješiva turėjo savo valgyklą.
Vokiečių kariuomenei įsiveržus i Sovietų Sąju ngą, vieni Telšių žydai
bandė pasitraukti į Sovietų Sąjungos gilumą, vienas kitas - į aplinkinius
kaimus,tačiau nedaugeliui tai pasisekė. 1941m. birželio 23 d. Telšiai buvo
bombarduojami, o birželio 25 d. mieste pasirodė vokiečiai [9, 139;23;27).
Telšių miesto ir apskrities komendantu tapo aviacijos majoras Alfonsas
Svilas. Netrukus apskrityje pradėta persekioti komunistus ir sovietų valdžios aktyvistus.Visiškai pasikeitė ir žydų gyvenimas.
Jau birželio 27 d., penktadienį [771,Telšių žydai buvo išvaryti iš namų ir
nuvaryti prie Masčio ežero. Namusįsakyta palikti atrakintus. Vyrai atskirti
nuo moterų ir vaikų. Moterims su vaikais leista grįžti į apiplėštus namus,0
vyrai palikti prie ežero.Gurvičiaus liudijimu, tą pačią dieną visi vyrai buvo
nuvaryti į Rainių ūkį, maždaug už 4 kilometrų nuo Telšių. Miesto rabinas
Abraomas lcchakas Blochas vyrus guodė, sakė, kad reikia elgtis tyliai ir
išdidžiai, kaip garbingiems žydams, ketinantiems numirti vardan „Dievo
šventumo". !ydas JosifasVainas, JAVpilietis (pasakGurvlčiaus, 1938m. atvyko
į Lietuvą išJAVaplankytiartimųjų) mojuodamas amerikietišku pasu,atsisakė
eiti su kitais. Jis vietoje nušautasPetro Vaičiulio.
Rytojausdieną, birželio 28-ąją [23; 77), baltaraiščiai suiminėjo moteris,
vaikusbei likusiusvyrus ir taip pat nuvarė į Rainių ūkį . Čia juos pasiti ko jau
anksčiau atvaryti vyrai.Telšių valsčiaus žydų žudynes liudija šalti niai: Simo-
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no Dovidavičiaus Žydų naikinimo vietosTelšių apskrityje[15),Arūno Bubnio
Lietuvosžydų mažieji getai ir laikinosiosizoliavimostovyklos,
Telšių getas,
Rainių, Viešvėnų ir Gerulių stovyklos[9, 139-1421,
GiedriausJokubauskio,
Akvilės Grigaravičiūtės ir lljos Smirnovo ŽydaiLietuvoje.
Telšiai[27).Daug

medžiagos pateikia JEW[77).Telšių žydų sunaikinimoeigą aprašoir Jechielio Dambos knyga Kruvinajamesūkuryje [16,674-675),
tačiau joje pateikiami nužudytųjų skaičiai ne visada sutampa su kitų istorikų nurodytaisiais
.
šalia Telšių yra penkios žydų masinių žudynių vietos-dvi prieRainių (už
3 kilometrų nuo Telšių), dvi prie Gerulių (maždauguž8 kilometrų nuoTel ši ų) ir
viena šalia AB„2.emaitijos pienas".Tosevietosesušaudytiir palaidoti Telšių
žyd ų bendruomenės nariai.
Nacių okupacijos metais Telšių apskrityje įvairi u laiku buvo įsteigtos
penkios stovyklos (getai), kuriose buvo žudomi žydai: Rainiuose
, Viešvė
nuose ir Gudiškėje (Prišgintiškės dvarelyje
) žydai išžudyti1941m. liepos, Geruliuose - rugpjūčio, o Telšių gete - gruodžio mėnesį.
Paminėtinos ir dvejos ne stovyklose įvykdytos žudynės. Pirmosiose
, pasak vienos iš versijų, prie varomų į Rainių dvarostovyklą 38Alsėdžių žydų
vyrų netoli Telšių buvo atvaryta dalis (162) Telšių žydų vyrų ir jie visisušaudyti prie Telšių, miesto ganyklose, į šiaurę už Telšių-Plungės geležinkelio
linijos (Telšiai,Kalnėnų g.)[24, 233]. Pasakkitosversijos,tai turėjo būti pirmoji
sušaudyti skirta žydų grupė, tačiau vėliau gautas nurodymaspirmiausia
žydus surinkti į vieną vietą ir įsteigti stovyklą. Kokiomis aplinkybėmis jie
čia sušaudyti , kol kas neaišku.
Antrosios žudynės įvyko 1941m. liepos 15-16d. Ubiškės girininkijos
Geru lių miške, už 13kilometrų į rytus nuo Telšių, prie geležinkelioŠiauliaiKretinga. Čia sušaudyta apie 1oo jaunų Telšių miestožydų, surinktų dirbti
Duseikiuose [24,228).

Rainių stovykla
Šiose apylinkėse yra dvi žydų žudynių vietos: prie Rainių (1941m. liepos
30d.l, kur buvo įsteigta Rainių stovykla, ir Rainių miškelis,kur 1941m.gruodžio 23 d. nužudyta apie 500žydų merginų ir moterų išTelšių geto.
1941m. birželio 27 d. maždaug už 5 kilometrų į pietryčius nuo Telšių,
operos dainininkui Kiprui Petrauskui priklausiusiameRainių dvare [17;
24,228],įstei gta laikina žydų surinkimo stovykla [9, 139;23.'72;271. _
Iš pradžių kelias dienas žydai buvo laikomi lauke, veh~u~ ~a_z~ose
dvaro nameliuose, karvidėse ir kitur. Rainių dvarą saugoJov1et1n1
a1aktyvistai. St ovyklos viršininkas BenediktasPlatakissudarė septynių narių
žydų komitetą [77l, kuriam vadovauti paskirtasrabinasA~raomaslcchakas Blochas. Komiteto nariai buvo A. 1.Blocho brolis rabinasZalmanas
Blochas, inžinierius CemachasGinzburgas,JakovasGurvičius ir kiti. Šis

-
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komitetas bandė pagerint i gyven imo sąlygas, pavyzd žiui , įrengti lauk o
virtuvę ruginių miltų ko šei virti . Ryt ais kalinia i turėjo gauti 100 g juodo s

duono s, 20 g sviesto ir kelia s bulvės. Jie taip pat turėjo teisę būti kartu su
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SSRS karo nusikaltimas , Rainiai, 194106 24-25 [72] autoriai savo pastaboje
taip pat nurodo , kad Rainių žudynės buvo Telšių žydų kolektyvinio apkai·
tinimo ir keršto pradžia .
Taigi liek a atviras klausima s, ar žydai dalyvavo atkasinėjant lavonus ir

savo šeimomis.
Beveik visas Telšių žydų turtas liko namuo se ir vėliau buvo okupacinės

kodėl jie čia minimi? Neatsitiktinai po to atsirado versija, kad šio tragiško

valdžios konfiskuotas arba išgrobstytas vietos gyventojų. lydai privalėjo

nu sikalti mo vykdytojai yra žyda i.

atiduoti turimas brangenybe s ir pinigu s.
Rainiuose,- kaip pasakojo gyvas i šlikęs Gurvičius straipsnyj e „ Pasmerk-

lavonus Rainių miške iš pradžių atkasinėjo vietiniai gyventojai, o vėliau -

tųjų gelbėjimosi kelias", - nebuvome aptverti nei spygliuo ta, nei kokia kita

atvaryti žydai. Tai patvirtino

tvora. Galėjome vaikščioti laisvai[ ...] Vyrusdieną išvarydavo į darbą, o mote rims buvo leista eiti į miestą atsinešti maisto. Sa/ia stovyklos tekėjo upelis, kur
mes, vaikai, vaikščiojom maudytis [22, 72].
JEWrašoma , kad po aštuonių dienų vyrai buvo paimti į darbą. Jų pirmoji
užduotis buvo iškasti iš kapų 73 politinių kalinių, kurie buvo įkalinti Telšių kalėjime ir po to nužudyti besitraukiančių sovietų saugumo vyrų, lavonus. Lydai
buvo apkalt inti dalyvavę šiame nužudyme. Telšių žydai vyrai buvo priversti
plaut i lavonus, j uos bučiuoti ir laižyti žaizdas [77].
Kaip žinome , 1941 birželio 24-25 d . tame pačiame Rainių miškelyje
NKVD pareigūnai surengė 73 Telšių kalėjimo kalinių lietuvių žudynes, ku·
rios įvardijamos kaip Rainių tragedija - Rainių žudynės. Knygos Rainių žu·
dynių budeliai - prieš ir po [82, 35- 38] autorius Aleksandras Vitkus jau rašė
apie žydų dalyvavimą atkasant nužudytųjų lavonus , todėl čia pateikiame į
šį klausimą atsakančią knygos ištrauką:
7989 m. Valstybinei komisijai davęs parodymus K. Limkus teigia, kad jau
1941 06 25 d. ryte pamatė nužudytuosius Rainių miške, tik niekam tuo metu
nepranešė. Kai kurių kitų liudytojų parodymais, pvz., 1988 1205 J. Turskio,06 25
1o val. du broliai, nuėję į Rainių miškelį, rado užkastus žmones. Tuoj buvo pra·
nešta Telšių valdžios organams. 06 26 d. jau nuo ryto miestelio žmonės pradė
jo rinktis į žudynių vietą. Buvo pradėti atkasinėti lavonai. Lavonus atkasinėjo
žydų tautybės piliečiai, kurie buvo atvaryti iš Telšių geto. Šie parodymai duoti
praėjus jau daug metų nuo Rainių tragedijos (1988 m.), todėl liudytojam s
žydų prievartinis dalyvavimas atkasant lavonus asocijavosi su Telšių geto
žyda is, nors tuo metu jokio geto Telšiuose nebuvo. Laikina žydų surinkimo
stovykla Rainių dvare įsteigta 1941 m. birželio 27 dieną.
Liudytojas V. Žilevičius 1988 m . lapkričio 15 d . taip pat pasakojo apie
lavonų atkasimą: Pradėjome kasti, ir aš padėjau iškasti tris lavonus ir pasi·
šalinau. Buvo pasakyta, kad atvarys žydus. Pavakary atėjau kartu su žmo·
na. Jau buvo ištraukta didžioji dalis, o žydai toliau kasė rankomis . Šiaulių
apygardos teisme buvo pateikti liudytojo S. Pagojaus parodymai : Užva·
žiavo į Rainių mišką [ ... ] susitiko kaimyną ir pradėjo atkasinėti duobes. Po
to atvarė iš Telšių žydus, ir jie atkasinėjo duobes. Liudytojas Z. Kazlauskas
1988 m. balandžio 18 d . teigė, kad vietiniai žmonės atkasinėjo ir laidojo
nužudytus kalinius , tačiau apie jokius žydus nekalbėjo. Knygos Pamirštas

sakojimas: Susidariusi nauja valdžia varė ten atkasti lavonusžydų tautybės

Vis dėlto pagal liudytojų parodymus galime drąsiai teigti, kad kalinių
liudytojo L.Vilučio 1988 m. lapkričio 21 d. pa·

piliečius. Lydai atkasinėjo.
Savaitraštis Gimtasis kraštas ra šė, kad nužudytuosius kasė išmiestoatvaryti žydai. Vienasjų - Dampis - pasipriešino, tai baltaraištis Tiškinaspasivedė
ir jį nušovė. (Gurvi čius teig ė, kad tai buvo F. Faivelis: jis priėjo prie savodraugo
Vaičiulio, tai šis jį ir nušovė.)
Telšių rajono centrinės ligoninės gydytojas 1988 m. lapkričio 26 d. liu·
dijo, kad apie jų [žydų. - Aut.l likimą žinau tik tiek, kadji e visibuvosušaudyti
taip pat Rainiuose.
Gurvičiaus liudijimu, laidojant nužudytuosius , kapinėse buvo išrikiuoti
keletas žydų, kad praeidami lietuviai galėtų juos apspjaudyti ir apkeikti
[22]. Kiti šaltiniai to nepatvirtina [27].
Rainių stovykloje žydai buvo apie mėnesį, kol į Rainių dvarą atvyko
vokiečių gestapininkai. Atvykimo data įvairuoja: Jokubauskis ir kt. nurodo - liepos 30 d. [271, Bubnys - liepos 20 ar 21 d. [9, 140], Gurvičius - liepos
14 d. [23, 72] (ši data pateko iri JEW)[77]. Gurvičius sakė, kad Rainiuosebuvę
gestapi nink ai iš pradžių nesikišę į žydų gyvenimą gete, o tik fotografavę.
Kaip vyko žydų žudynės Rainiuose, aprašo Gurvičius: O tą liepos14-qją
apie pietus atvažiavo maždaug dešimt vokiečių esesininkų, miestopolicijos
viršininkas Juodikis [ ... ] dar Mikuckis ir Siurbalis, abu iš saugumo,beiJuodviršis - saugumo policijos viršininkas. Visusstovyklosvyrussuvarė į centrinę
dvaro aikštę, ir prasidėjo . mirties šokis" [kitur vadinamas.velnių šokiu", Feige
Kaganaitė-Kentrienė; 15]. Vertė bėgti ratu, pagal komandą gultis ir keltis. O
patys stovėjo aplink ir daužė šautuvų buožėmis tuos,kurie nespėjo vykdyti
komandų [23, 72- 73).

Po to vienas vokietis garsiai pareiškė: Dabar eikiteį savobarakus
, atsisveikinkite su savo moterimis ir vaikais, nesrytoj jūsų jau nebebus.Nebandy
kite bėgti. Jei bėgsite, užmušime moteris su vaikais.Jeiviskasbus ramu- vai-

kų ir moterų pasigailėsime.
Kaip vyko pasiruošima s žudynėms, aprašo ir JEW[77]. 1941 m. liepos
14 d. stovykloje pasirodę naciai ir lietuviai. Visi žydai buvę išvaryti iš savo
gyvenamųjų vietų. Tada moterys ir vaikai grąžinti į tvartą, o visi vyresninei
15 metų vyrai priversti bėgti ratu . Lietuviai stovėję aplink ir lazdomistalžę atsiliekančiuosius. Kai žydai pavargę nuo vaikymo, atrinkus 80jaunlĮ ir
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kiti buvę paleisti.Atrinktieji , įdavus kibirus ir semtuvus, buvę
nuvesti prie netoliese giraitėje jau iškastų duobių išsemti vandens (Gurvičius teigė, kadten iš kartosušaudyti}.Baigę darbą, atvarytieji buvę sušaudyti
ir sumestiį tas pačias duobes.Stovyklojegirdėjęsi šūviai, tačiau niekas nesupratęs, kasvyksta. Naktį atėję į stovyklą baltaraiščiai pareikalavę dar 24
vyrų darbams. Stovyklojevėl buvę girdėti šūviai, bet kaliniai vėl nesupratę,
kasdedasi.
Kitą dieną, 1941m. liepos 15-ąją, visi žmonės buvę išvesti iš stovyklos ir
grupė po grupės šaudomi, prieš tai priverčiami nusirengti ir atsistoti ant
per duobę permestoslentos. Daugelisnukritę į duobę. Nenušautieji palaidoti gyvi. Popietų kilusididelė audra,prapliupęs lietus, ir šaudymasbuvęs
nutrauktas.Kai kurie žydai vyrai, persirengę moteriškais drabužiais, stengęsi patekti į moterų nameliusir pasislėpti. Rytą vyrai vėl buvę renkami ir
vedami šaudyti. Rabinaipapuolę į paskutinę žydų grupę.
Šiektiek kitaip apie žydų šaudymą Rainiuosepasakojo liudytojas Gurvičius [23, 73],išsislapstęs moterų namelyje.Pasakjo, kitą dieną, t. y. liepos
15-ąją, apie 4 val. ryto, visusvyrus išvarė į lauką, išrikiavo,nuvarė prie naktį
iškastų duobių ir sušaudė. Kulkosvaidžių ir automatų šūviai buvę girdėti
ir stovykloje, nes, pasakJokubauskioir kitų, žydų žudynės vykusios tik už
200-300metrų nuo stovyklos:Aukosgrupėmis buvo vedamosį netoli esančią giraitę, išrengiamosir šaudomosprie iškasto 150metrų ilgio griovio (27].
Duobes30-40atrinktų vyrų iškasę naktį. Kad nekiltų panikos, visi kasėjai,
kaip manoma, buvę paskandinti tvenkinyje šalia dvaro (23,73]. Šį faktą
Gurvičiui papasakojęs jo draugastelšiškisBorisasVainas,išlikęs gyvas po
baltaraiščių egzekucijos(jampasisekė iššliaužtiišduobės; 2001m.mirė Izraelyje). Mūsų manymu,ši versijanepatikima,nors Gurvičius ir dabar įsitikinęs,
kad taip galėjo būti.
Liepos16-qją iš pat ryto prapliupoliūtis. Kollijo, egzekucijabuvo sustabdyta; lietui liovusis, vėl varė vyrusgrupėmis iškitų daržinių ir šaudė toliau, - rašo
Gurvičius. - Labai gerai prisimenu, kad akcija baigėsi liepos 11-qją (23,73].
Gurvičius teigė, kad rabiną Blochą sušaudė jau pirmąją dieną.
Kalbant apie Rainių žudynes, būtina atkreipti dėmesį į tris dalykus:
l} šioje stovyklojedaugiausia buvo suvarytiTelšių žydai; 2) čia buvo šaudomi tik vyresninei 15 metų vyrai; 3) kitų valsčių (Rietavo
, Alsėdžių} žydai
nuvaryti į Viešvėnų stovyklą.
Literatūroje rašoma,kad atvaryti į Rainių stovyklą Rietavožydai paskui
čia sušaudyti(65]. Tai neatitinka tiesos. Gurvičius liudijo, kad atvarytieji
Rietavožydai netrukus nuvaryti į Viešvėnų stovyklą. štai ką apie Rietavo
žydus rašoJEW:Rietavožydai buvo nuvaryti į Rainių stovyklą, kur jau buvo
sutelktiTelšių žydai, tačiau iš čia Rietavovisi vyrai,moterysir vaikai buvo perkeltiį Viešvėnų stovyklą, esančią už 4 km nuo Rainių. Čia jau buvo surinkti žydai ir iš Varnių, Tverų, Nevarėnų [abejotina.- Aut.],larėnų, Alsėdžių, Laukuvos
[abejotina
. - Aut.] kartu su moterimisir vaikais(77].
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Lygiai taip pat pasielgta ir su iš Alsėdžių atvarytaisžydais[l] : 1941m.
liepos pradžioje Alsėdžių žydai buvo perkelti į Rainių stovyklą, bet po kelių valandų visi - vyrai , moterys ir vaikai, - kartu su kitaisvalsčiaus žydais
perkelti į Viešvėnus.
Bronius Kviklys knygoje Mūsų Lietuva rašo: Beveikvisijie buvotamepačiame Rainių miškelyje (netoli tos vietos, kur 1941m. birželio24/25d. vietiniai

vadovaiir NKVDpareigūnai nukankino 73 politiniuskalinius
), tik kitamekrašte
nužudyti ir masiniuose kapuosepalaidoti (37, 39; 82 ].
MtL rašo, kad Rainių miškelyje (patikslinant reikėtų rašyti - prieRainių
kaimo ar Rainių stovykloje) 1941.V
ll.30 nužudytųjų skaičius 840vyrų, moterų
ir vaikų (42, 409], bet, kaip matysime toliau, moterys ir vaikai sušaudyti
kitoje vietoje ir kitu laiku. Taigi nurodytasisskaičius gali būti tikras, tačiau
nužudyti buvo tik vyrai, nes moterys ir vaikai išTelšių sušaudytikitur (Gerulių stovykloje).
Galima tik iš dalies sutikti, kad Bubnio pateikiami 1941m. liepos20- 21d.
žudynių mastą apibūdinantys skaičiai yra tikslūs. Vyrai(vyresni
nei14metų)
buvoatskirtinuo moterų ir vaikų, grupėmis po keliasdešimt
žmonių vedami
prieduabių miškelyje(už200- 300metrų nuo stovyklos
) ir šaudomi[...] Iš visosušaudyta,
vienais duomenimis, 1200-1500
, kitais - apie 3 tūkst. žydų. Rainių stovykloje
tuo metu buvo kalinami ne tik Telšių, bet ir Varnių, Luokės, Alsėdžių, Rietavo
ir kitų Telšių apskrities miestelių žydai [9, 140]. Galimasutikti su Gurvičiumi,
kad prieš žudynes vienas iš lietuvių pas stovyklosviršininką Platakį dirbusiems žydams pranešė apie būsimą susidorojimą, tačiau mažaikastuo
patikėjo.

Pastebėti mūsų surinktos medžiagosir kitų autorių neatitikimai:l) Rainiuose buvo šaudomi tik vyrai, ir pirmiausiaišTelšių; 2) Telšiuosetuo metu
gyveno ne daugiau kaip 2000žydų (1923m. surašymo
duomenimis,
- 1545
,
Gurvičiaus - 3500).Jeigu būtų buvusios šaudomosir moteryssu vaikais
,
skaičius 1200- 1500- būtų per mažas;3) iš kitų Telšių apskritiesvalsčių atvaryti žydai pervaryti į Viešvėnų stovyklą ir ten sušaudyti.Galimasutikti su
Bubniu, kad galbūt visi Telšių apskritiesvalsčių žydai pirmiausiabūdavo
atvaromi į Rainių stovyklą, o iš ten pervaromiį Viešvėnų stovyklą. Tačiau
mūsų medžiaga rodo, kad ne visų valsčių žydai patekdavoį Viešvėnų stovyklą per Rainių stovyklą. Tik Alsėdžių ir Rietavožydaipirmiausiaatsidūrė
Rainių stovykloje, 0 po to Viešvėnų stovykloje.Kitų valsčių žydaitiesiaiatvaryti į Viešvėnų stovyklą. Taigi Rainių stovyklojesušaudytitik vyrai,daugiausia iš Telšių, 0 moterys pervarytosį Viešvėnų stovyklą, todėl Bubnio
[9, 140],Simono Dovidavičiaus (17)ir HLA[24,232]nurodytasRainių stovyk-

loje nužudytųjų skaičius yra aiškiaiper didelis.
MtL (42,409] teiginys, kad Rainių stovykloje nužudyta840vyrų, moterų ir vaikų, taip pat neteisingas, nes iškraipo nacių sumanytą Rainių stovyklos paskirtį: pirmiausia sutelkti žydus vienoje vietoje, tada sušaudyti
vyrus, o galiausiai _ moteris ir vaikus (iš tiesų viskastaip ir vyko:Rainių sto-
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vyklojesušaudytivisi Telšių žydaivyrai, o Telšių moterysir vaikai- kitoje vietojeir
kitu laiku). Taigi knygoje pateikiamas nužudytųjų skaičius gali būti tikslus,
tačiau apima tik vyrus.
Sušaudžiusžydus vyrus,kaip liudijo Gurvičius, 1941 m. liepos 17 d. baltaraištis Adomėnas liepė berniukams stovykloje surinkti pinigus ir brangenybes. Pinigai buvo atiduoti baltaraiščiams, o brangenybės sumestos
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Paminkle Rainiuose žuvusiems žydams atminti j'idiš (i'di·s·) 1
- 1- t .
.
•
.
.
.
r 1euv1ų kalbom~s rasoma: č,a buv? ~:al,~t~s a~,e 7000žydų - vyrų, moterų ir vaikų
krau1as.Juos 1941 metais z1aur,aInuzude nacistiniai budeliaiir jų vietiniai
talkininkai. Matyt, turėti omenyje visi Telšių apskrityje nužudytižydai.
Skaičius kartojamas daugelyje interneto tinlalapių (pvz.,prieRainių kaimo
folia mechaninių dirbtuvių nužudytaapie7000žydų - vyrų, moterų ir vaikų [17; 271).

į vandenį.

JEW[77] rašo,kad sušaudžiusvyrus po kelių dienų (savaitės) [271, plonu
dirvožemio sluoksniu užkasti kapai pradėjo skleisti sma rvę, ir tai jautėsi
stovykloje. Baisusyrančių lavonų tvaikas ir epidemijos pavojus galėjo būti
viena iš priežasčių, kodėl likusios žydės ir vaikai buvo perkelti į Gerulių kaimo stovyklą, maždauguž 7 kilometrų nuo Telšių. Tai savostraipsniuose patvirtina Dovidavičius [18] ir Bubnys[9, 140]: Po savaitės dėl baisaus yrančių
lavonų kvapo ir epidemijų baimės likusiosžydės ir vaikai iš Rainių stovyklos
buvo perkelti į Gerulių kaimeesančią stovyklą (apie 7 km nuoTelšių).
Kaip rašoJEW[77], 194 l m. liepos 22 d. Rainių stovykloje pasirodė baltaraiščiai ir pranešė, kad visosmoterys ir vaikai (daugiausia telšiškiai)per kelias
valandas bus perkelti i Gerulių stovyklą. Prieštai moterys turėjo atiduoti
odos rankines, aulinius batus, vertingesnius daiktus ir kita. Bet aukso ir
pinigų dar neatėmė. Dauguma moterų į naująją stovyklą ėjo pėsčiomis,
nešdamosimantą rankose; tik keletasdaiktus gabenosi vežimėliais.

Luokės stovykla
Tuo pačiu metu, kai Telšių žydus varė į Rainių stovyklą, Luokės žydų bendruomenė buvo suvaryta į Gudiškės kaimo Prišgintiškės dvarelį ir čia išbuvo apie dvi savaites. 194 l m. liepos 27 d. 120 Luokės žydų buvosušaudyti
Gudiškės kaime, Avino kalne, o moterys ir vaikaiišvarytiį Viešvėnų stovyklą (83]. (Pav.žr. Luokės valsči us.)

Viešvėnų stovykla
Iš Rainių stovyklos moterys ir vaikai buvo atgabenti į Viešvėnus. Kaikas
teigia, kad į Viešvėnų dvarą žydai pradėti gabenti 1941 m birželiopabaigoje-liepos pradžioje (9, 140], tačiau 1941 m. birželio pabaigoježydaidar
nebuvo perkeliami. Greičiausiai tai įvyko 1941 m. liepospirmojoje pusėje.
Stovykla buvo įrengta pušynėlyje, už 2 kilometrų nuoViešvėnų (buvusia_me
· ·
· 14 kilo
Viešvėnų dvare), už 500 metrų nuo vieškelio Luokės kryptimi, apie
•
metrų

nuo Telšių (42,410].
. b
Liudytojai ir literatūra (17; 27; 77]nurodo, kadViešvėnų stovykloje uvo
. .
.
..
l •. • da·· Laukuvos (yra nuorodų, kad
teIk1am1kelių Teištų apskrities va sc1ų zy 1.
.
•
R'etavoVarnių, Telšių
žydai tiesiogiai atkelti į Gerulių stovyklą), Nevarenų, 1
' .• .
. v· • · ase įkalinti zyda1
apgy·
(abejotina,nesjie buvo Rainių stovykloje). iesvenu
.
• st0 kloj·e buvoapie500- 600
vendinti ūkiniuose dvaro pastatuose. Iš viso vY
.
klos
.
.
y JEW[77] ŠIOS stovy •
zydų - vyrų, moterų ir vaikų [17]. Kaip patei ia
. ' .k . erkeltii
. .
. .
. •
. .
16 d o moterysir vai a1p
ka1p1rRamių, vyrai nuzudyt1 liepos 15·•

Paminklasnužudytomsmoterims
g Temų geto,2010

Paminklasnužudytiemsfydams
Ramiuose

Gerulius.
.
..
, _ 1 d.arbatą pačią
9 1401 15 6
1941 m. liepos antrojoje puseje (17 ar 18 d· ( ,
k keli naciai, atrinko
dieną kaip ir Rainiuose)[77] į Viešvėnų st ovyklą atv: ę 500 metrų) [171iš·
4
apie 50 žydų vyrų ir įsakė jiems netoli stovyklo~(uz_doo
-basbuvobaigtas,
.
č'10 ·avi Kai ar
kasti 30-40 metrų ilgio ir 3- 4 metrų plo gn ·
.. ka· Sušaudyta
kiečių kannin 1·
prasidėjo vyrų žudynės. Joms vadovavo vo
d Viešvėnų stovykloje
apie 200-250 vyrų [9; 17]. Jechielis Damba rašo,~a
d sskarininko
1941 m liepos 17 ·
• ·
buvo sutelkta iki 1000 asmenų (16, 38 ],
· . b. skartu su v1et1·
k
·
·amas1s
ury
Joachimo Hamanno vadovaujamas 5 rajOj
• dė visus700 ten
. .
stovyklosnuzu
nia1sbaltaraiščiais už 200-250 metrų nuo
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tmonės pradėjo mirti iš bado ir nuo visokių ligų [23, 74]. Čia jų laukė tas

Paminklas lydų iudynių vietoje Vieivėnuase

Antroji lydų žudynių vieta, 20 10

buvusius žydų vyrus. Šisskaičius nesutampa su kitais šaltiniais. Antai Arū
nas Bubnys [9, 141) ir Simonas Dovidavičiu s [17] teigia, kad sušaudyta apie
200-250 vyrų. MtL [42, 410) rašoma, kad Viešvėnų stovykloje sušaudyta 40
šeimų, tačiau šioje stovykloje, kaip ir Rainiuose, sušaudyti tik vyrai, o ne
šeimos.

Paminklas. Viešvėnuose pastatyto paminklo žuvusiems žydams atminti į rašai jidiš (idiš) ir lietuvių kalbomis ne visai sutampa : žydiškai - 194 1 m.
nu o fašistų rankų žuvo žydai iš Telšių, Varnių, Rietavo ir Plungės 3000 žmonių
vyrų, moterų ir vaikų, lietuviškai: 1941 m. fašistai nužudė 3000 žydų tautybės
žm on es [turėtų būti .žmonių~ - Aut .].

Gerulių stovykla
Gerulių stovykla buvo jrengta prie Gerulių kaimo (buvusiameGerulių dvare)

miške, už 1o kilometrų į rytus nuo Tel šių.
1941m. liepos 28 d. [17; 42, 410] likusios gyvos moterys ir vaikai iki 15
metų iš Rainių, Viešvėnų (čia dar liko 300moterų ir vaikų) ir Luokės stovyklų
buvo perkelti į naująją Gerulių stovyklą. Iki to laiko vyrai visose stovyklose
jau buvo sušaudyti. Kad žydai iš Varnių buvo vežami į Gerul ių stovyklą,
pasakojo išlikusi gyva liudytoja Feigė Kaganaitė-Kentrienė (jos liudijimas
pateiktasprieVarnių va lsčiaus [151).
Liudytojas Jakovas Gu rvičius pasakojo, jog liepo s 28-qją mum s buvo
pa saky ta, kad važiuosime į naują vietą. Visus tebesančius šioj e, Rainių sto vykloje, Viešvėnuose, ir tuo s, kurie d ar buvo likę gyvi aplinkiniuose mieste liuose, pervežė į naują vietą - Gerulius. Čia atsidūrė tūkstančiai vaikų ir moterų iš Telšių apskrities . Geruliu ose buv o dar blogesnė padėtis nei Rainiuose .

pats lik i mas - sušaudyma s.
Simon as Dovidavičius [18], Arūnas Bubnys[9, 141]ir JEW[77] aprašė žydų
padėtį Gerulių stov ykloje. Čia žydų moterys ir vaikai buvo apgyvend
inti šešiose dide lėse darži nėse, kur prieš tai apsistoję Raudonos
ios armijos
kariai šiauduo se, ant žemės ir gri nd ų paliko utėlių. Iš lentų buvo sukalti
dviaukšči ai gultai. Moterys ir vaikai išTelšių buvo kartu su moterimis ir vaikais, surinktai s iš apl i nkinių miestelių. Iš viso apie 4000 žmonių. Stovykloje
buvo vokiečių kome ndantūra ir nedidelis medicinos punktas. Pastata
i buvo perpildyt i. Visur baisi nešvara. Maistasmenkas.Daugelis moterų eidavo į aplin kini us kaimus i šlikusių ve rtyb i ų keisti į maistą. 1941 m. rugpjūtį
stovykloje kilo šiltinės, difter ito ir skarlatinos epidemij os. Nebuvomuilo,
trūko vandens. Būta kel ių atvejų, kai sergančios moterysir vaikai buvonugabenti į Tel šių ligoninę. Nuo kilusių epidemijų m i rė nemažaim ažameči ų
vaikų. Ta čia u , anot Gu rvič iaus, jok ios ši ltinės epidemij os stovykloje nebuvo, o seni žmo nės m i rė badu.
2ydėms buvo leista padėti ūki ninkams nuimti derlių. Viskas priklausė
nuo ūkininkų geranoriškumo. Buvo atvejų, kai ūkini nka i grąžindavo padė
jėjas atgal, kit i pasinaudodavo jomis kaip pigia darbo jėga , dar kiti vėliau
padėjo pasislėpti nuo sušaudymo. Įkalintos moterys bandė ieškotikunigų
ir lietuvių valdžios užtarim o. Vyskupas JustinasStaugaitis per pamoks
lus
Telšių katedroje kelis kartus pasmerkė žydšaudžius[17,141]. Jam buvo pasakyta, kad greitai ši žydų stovykla bus uždaryta. ApskritiesgydytojasMikulskis [751, kuris buvo artimas žydamsir laisvai kalbėjo jų kalba, pažadėjo
žydėms padėti, tačiau susitikime su valdžiosatstovaisjam buvopasakyta
,
kad moterų kančios greitai baigsis, nes getasbus likviduotas.Tad iš tiesų
pasmerktų žydžių niekas negalėjo išgelbėti.
1941 m. rugpjūčio pabaigoje pareikalauta, kad ūki ninkai grąžintų visas
žydes į Gerulių stovyklą. Buvo šalta rudens pradžia, ir geto moterys,taip
pat ir tos, kurios dirbo bulviakasyje, kentėjo nuo šalčio. Sklido gandai, kad
getas bus sunaikintas. Taip pat būta kalbų, kad atsivertusį krikščionybę
pavyktų išgel bėti gyvybę. Daug jaunų merginų kreipėsi į vietinį kunigą
prašydamos apkrikštyti. šioms merginoms kas sekmadienį buvo leidžiama iš geto eiti į bažnyčią [77].
1941 m. rugpjūčio 29 d. stovyklos komendantas pareikalavosunešti
pinigus ir brang enybes - esą tai jas išgelbėsią. lydės surinkoapie 30ooo
rublių ir kelias dešimti s vestuvi nių žiedų [17]. Kaipteigė Gurvičius, 1941m.
rugpjūčio 28-ąją, ketvirtadienį, su keliais draugais išėjęs iš stovyklospas
ūkininką, nes suži nojęs, kad šeštadienį [t. y. 1941 m. rugpjūčio 30 d. - Aut.l
ruošiama ak cija: paliks soojaunų moterų, o visaskitas kartu su vaikaissušaudys [23, 74). Naktį į rugpjūčio 30 d. [75], šeštadienį, policininkai išvijo visas
moter is ir vaikus iš namelių, api plėšė ir apie 600atrinktų merginų ir jaunų
moterų nuvarė pėsčiomis į Telšius.
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Geruliuose vokiečių nebuvo, kaip pasakojo Gurvičius, žudynes vykdę
tik lietuviai. štai kaip jis aprašo moterų ir vaikų suša udymą: 5eštadienį, apie
septintą-aštuntą ryto, išgirdome šūvių prapliūpas. Moterų ir vaikų klyksmus.
Taiptęsėsi visą dieną. [ ...] Sekmadienį šaudymai baigėsi. Domeika [... ] pamatė milžinišką labai ilgą duobę. Iš aplinkinių kaimų suvaryti valstiečiai turėjo
tą duobę užkasti, nesvyrų žydų jau nebebuvo[ ...]. Sugrįžęs Domeika pasakė,
kad apie 500jaunų moterų nuvarytosį Telšių getą [23,74].Anot Bubnio, Gerulių žydų žudynės vyko taip: 7947 m. rugpjūčio pabaigoje (apie28d.J į Gerulių stovyklą atvykodvi mašinosginkluotų vyrų. [...] Kitosdienosrytą prasidėjo
žudynės. Moterysbuvo suvarytosį aikštę, jaunos (iki30metų) moterysir merginosbuvo rikiuojamosdešinėje pusėje, vyresnės moterysir berniukai - kairėje.
Atrinktos 400-500 jaunų moterų ir merginų buvo išsiųstos į Telšiuosesteigiamą getą. Kitosmoterysir vaikai buvo pasmerkti sušaudyti.Aukos grupėmis
buvo vedamosį netoli esančią giraitę, išrengiamosir šaudomosprie iškasto
150 m ilgio griovio.šaudomabuvo dvi dienas.šaudė lietuvių savisaugosdalinių kareiviaiir policininkai [9, l 4 l ].
Anot kito šaltinio, neatrinktos į Telšiusmoterys suskirstytos grupėmis
po 75 nuvarytosprie netoli stovyklosjau iškastų duobių [77]. Tenjos turėjo
sustoti prie duobės krašto ir buvo šaudomos. Žudomųjų draugės laukė
savo eilės stovė damos nuošaliau.Geruliuose nužudyti ir moterimis apsimetę vyrai. Daug moterų sužeistosįkrito į duobę ir palaidotos gyvos. Daugelis vaikų į duobę taip pat sumestigyvi.
Panašiaižydų žudynes Geruliuose aprašo ir Jechielis Damba, vienas iš
išsigelbėju si ųjų iš mirties nagų. Pasakjo, į Gerulių stovyklą buvo suvaryta
daugiau nei 1000žydų. Vieną dieną, t. y. 1941m. rugpjūčio 26-ąją, atrinkta
500jaunų, sveikų, darbingų moterų. Josišvarytosį Telšių getą. Visi suprato,
kad tos, kurios liko Geruliuose,bus sušaudytos.Liepė visomseilėmis išsirikiuoti stovykloskiemeir nusirengti.Tadaatrenka po 50-60 žmonių grupę ir
išvedanetoli- už namo,į ąžuolų giraitę. Poto girdisi šūviai [16,38-40].
LYAyra išlikęs 1965m. spalio 9 d. Stasio Ginčiausko liudijimas apie Gerulių žudynes. 1941m. rugsėjo pradžioje, Ginčiauskas, try likos metų berniukas, netoli žudynių vietos ganęs karves;Išgirdęs šaudant įlipęs į medį
ir iš tolo stebėjęs: Buvovedamižmonės būriais maždaugpo 80-100 asmenų
ir šaudomi[75].
Gerulių stovyklos holokausto trys neatsakyti klausimai. Toliau apibendrindami faktus, mėginsime rasti atsakymą į tris pagrindinius Gerulių
stovyklosholokausto klausimus:kada vyko žudynės, iš kokių vietovių buvo atvaryti žydai ir kiekjų nužudyta.
Kadavyko žudynės? MtL [42, 409] teiginys, kad žudynės įvyko 1941 m.
rugsėjo 1-15 d., neatitinka tiesos. Gurvičius anksčiau nurodė 1941 m.
rugpjūčio 30 d. [23, 74], o 2013m. birželio 14d. pokalbyje patikslino, kad
žudynės vyko tik vieną dieną - 1941m. rugpjūčio 29-ąją. Dovidavičiaus
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duomenimis, Gerulių žydės su vaikaisišžudytos1941m. rugpjūčio 29-30d.
[17], o Bubnio nuomone, - 1941 m. rugpjūčio 29 d. (9, 141].Apibendrinda
mi manome , kad masi nės žydų žudynės Gerulių stovyklojeįvyko 1941m.
rugpjūčio 29 dieną.

Iš kokių vietovių buvo atgabentižydai?Iš literatūros galimasusida
ryti
nuomonę, kad į Telšių, Viešvėnų ar Gerulių stovyklasatgabentivisiTelšių

apskrities valsčių žydai, nors iš tikrųjų buvo ne taip.
Į Rainių stovyklą buvo gabenami vyrai, moterysir vaikaitik iš Telšių
miesto. Vyrai čia nužudyti , o moterys ir vaikai išgabenti į Gerulių stovyklą.
Į Rainių stovyklą suvaryti ir Alsėdžių bei Rietavožydai,tačiau jie tuoj pat
perkelti į Viešvėnų stovyklą.
Į šią stovyklą pateko vyrai ir moterys su vaikaisišįvairių Telšių apskrities
va lsčių, tik vyrai čia sušaudyti, o moterys perkeltosi Gerulius.
Gerulių stovykloje buvo vien moterys su vaikaisiš įvairių Telšių apskrities va lsčių: Alsėdžių, Laukuvos, Luokės, Nevarėnų, Rietavo
, Telšių, Varnių.
Kai kur literatūroje (38, 30] minimi ir Platel ių žydai,nors iš tiesų jie sušau
dyti Plungės valsčiuje ir nė vienas nepateko į Telšių stovyklas.Gurvičius
tvirtino , kad Telšių getuose jam netekę sutikti žydų nei iš Plungės, nei iš
Nevarėnų.

Nužudytųjų skaičius. Anot Dovidavičiaus, 1941m. rugpjūčio 29d. nužudyta apie 1580žmonių iš Telšių apskritiesvietovių: Alsėdžių, Laukuvos
,
Luokės, Nevarėnų, Rietavo, Tverų, Varnių (15]. Kaikurievaikaiužmuštišautuvų buožėmis arba gyvi sumesti į duobę. Nužudytų žmonių drabužiai
išvežti į Telšius ir parduoti vietos gyventojams.Dalį drabužių, žiedų ir pinigų
išvogė patys žudikai.
Tokį pat skaičių nurodo ir MtL [42,409],tačiau, kaiprašoBubnys,
peršias
dvi dienas nužudyta apie 4000moterų ir vaikų (9, 141]. Remsimės jau minėtu išlikusiu Ginčiausko liudijimu : Pagaldrg. Ginčiausko 5.P.pasakojimą
čia sušaudyta apie 5000 žydų tautybės moterų ir vaikų. Atskiraimiške
, netoli
nuo moterų žudymo vietos,yra vyn/kapinės (taippatžydų tautybės/. Spėjama,
kad čia sušaudyta apie 200- 250 vyrų [75].Daugiauduomenų apievyrų sušaudymą čia, Geruliuose, nėra. Gali būti, kad šiameliudijime supainiotos
stovyklos. Juk 200- 250vyrų nužudytaViešvėn ų stovykloje
, o į Gerulius
atvaryti vien moterys ir vaikai. Tiesa,tarp moterų galėjo pakliūti vienaskitas senesnis vyras (naciaitą toleravo),tačiau ne tiek daug.Dambanurodo
neįtikėtinai didelį Gerulių st ovykloje nužudytų žydų skaičių - daugiaunei
l o ooo(16, 92], 0 kitoje knygos vietoje jau kalba, kadį Geruliusatvaryta
daugiau nei 1ooožydų [l 6, 38-401,tad manytina,kadpirmasis
jo pateiktas
skaičius - 10 ooo- gali būti korektū ros klaida.
LYAesančiame minėtame Ginčiausko liudijime nurodoma,
kadTeWųra
jone, Gerulių kaime, randasi 1941 m. rugsėjo mėn. 1-15d.d.fašistų sušaudytų

žydų tautybės asmenų kapinės (75].
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Paminklas. Geruliuo se pastatyto pamink lo holokausto aukoms atmi nti į rašai jidi š
(idiš) ir lietuvių kalbomis nev isai sut ampa.
Lietuviškai rašoma: Čia buvo pralietas 4000
žydų - moterų ir vaikų kraujas. Juos 1941 metais žiauria i nužudė naci stai ir jų vietiniai tal kininkai . Tebūna šventas nekaltai žuvusiųjų
atm inima s. Paminklo papėdėje - atskiras

įrašas: Fašizmo aukoms atminti. Jid iš, kaip
ir Viešvėnuose, nurodytos vietovės, iš kurių
atgabentos aukos: Telšių, Varnių, Rietavo,

Paminklasžuvusiems
l ydoms
Geruliuose

Plungės, nors, kaip minėta, Plungės žydai
nužudyti Plungėje. Kaip ir kita is atveja is,
sunku tiksliai nustatyti , kiek moterų ir va i kų
sušaudyta Geruliuose, nes čia jie atgabenti
iš ivairių valsčių. Mūsų nuomone, greičiau
siai čia sušaudyta apie 1580 asmenų, kaip
rašo Dovidavičius ir MtL [42, 409] .
lejimas į getą

Telšių getas

Dovidavičius,

Telšių

įsteigtas

Kaip_t_eigia Simonas
oficialiai
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1941 m.
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me u ar nebuvo) stovyklas ir ten sušaudyti o kitą dieną
moterys su vaikais 1·kurd
i rI 1 1··
'
..
.
e s,ų .gete. Be to, 1941 m. rugpjūčio 26 d. i
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Paminklinė lentaprie buvusių geto vartų

mo prašydamos išma ldos . Daugeli žydžių kaimų ūkininkai paėmė d irbti
žemės ūkio da rbų. JEW [77] rašo, kad vienas tur t ingas ūkininkas buvo paėmęs d ešimt 14 - 18 metų merginų. Kai darba s baigėsi, penkio s žydaitės
buvo grąžintos i getą, o kito s žiauriai išp rieva rtau tos ir nužudytos. Ši faktą paneigė Jakovas Gurvičius. Jis pats, jo mama ir sesuo kurį laiką kalėję
Telšių gete, bet ap ie tok i įvykį negirdėję. Atvirkščiai, ūkininkai palaikę
drau gišku s santykius su žydėmis, priglaudę pabėgėles iš geto.
Gydy tojai Blatas ir ša pira, stoma tologas

Srolovičius

gete buvo

įkūrę

savotišką kliniką. Baisiom is geto sąlygomis gydyto j ai stengėsi ben t kiek

padėti sergančioms ar gimdančioms mot erims, tačiau gimę kūdikiai netruku s mirdavo .
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1941 m. gruodžio 1 d. saugumo policijos ir SD vadas SS štandartenfiurerisKarlas JagerisBerlynui pranešė, kad Lietuvoje žydų dar likę Kaune, Vilniuje ir Šiauliuose [16, 669;20]. Tel šių getas nepaminėta s. Tačiau
1941m. gruodžio viduryje Telšių valsčiaus policijos viršininkas Bronius
Juodikis gavo įsakymą iki gruodžio 31 d. panaikinti getą. Šiaulių apygardos komisaro įsakymu Telšių getas turėjo būti sunaikintas iki Naujųjų
metų [9,142
; 16,70; 18].
Holokaustą išgyvenęs liudytojas Jehošua šochotas rašo: Gruodžiogale žyduslaikę ūkininkai gavo iš kaimo seniūnų raštus, kad visus žydus grą
žin tų į getą nevasveikataipatikrinti (73,216]. Gurvičiu s irgi liudijo: Gruodžio 22-qją pas musį kaimą prisistatė policininkas (policinlnkoi vožinėjo pas
visusžmones,kurgyvenoir dirbožydai)ir pasakė mums, kad man, mamai ir
seneleireikiavažiuotiį .medicininę apžiūrą ''. Mesjau žinojome, ką tai reiškia
[23,75].
VisosTelšių gete buvusios,t. y. iš įvairių Telšių apskrities valsčių surinktos ir iš ūkininkų įjį grįžusios žydės, - apie 400moterų - sušaudytos Rainių
miške 1941m. gruodžio23-24 d. [9,142; 18], o Juodojojeknygoje liudytojos
pasakoja
, kad stovyklosir getai tuo metu buvo ištuštėję - ten buvo nužudyti
visi(14,324]. Tačiau tai įvykę 1943m.,vietoj 1941metų.
JechielisDambarašo,kad 1941m. gruodžio 25 d. 12 val. getą apsupo
sustiprinta sargyba[16, 78-80]. Kai kurios moterys pabėgo į Šiaulių getą,
tačiau ten jų laukė tas patslikimaskaip ir Telšiuose (dalis Šiaulių getokalinių
holokaustą išgyveno).
Praėjus poraidienų, 1941m. gruodžio 27 d., visosTelš ių geto moterysbuvo išvytos iš namelių į kiemą, sustatytos į kolonas po
keturias ir nuvarytosį žudynių vietą - Rainių miškelį. Prie duobių vedė grupėmis po dešimt moterų. Gurvičius mini 1941m. gruodžio 23-iąją [23, 75],
taip pat 1941m. gruodžio30d. sušaudytos dar keliossugautosir į kalėjimą
pasodintosžydės. Tarpjų buvusirabinožmona su vaikais,prašiusi pasigailėti norsvaikų, tačiau jokie prašymai negelbėjo.
Nuo mirties išsigelbėjo apie 30žydžių [9, 142; 18; 36].Gurvičius pateikė
daugdidesnį skaičių, esą slapstydamiesiTelšių apylinkėse išsigelbėjo apie
200 žydų [23,86].Be to, Telšių getoviršininkas čepauskas padėjo geto gyventojamspakliūti į kaimusir priešgetolikvidaciją perspėjo visus:.,Kasgalit- gelbėkitės: JEW[77] rašo, kad nacių žlugimo sulaukė 64 pabėgusios moterys,
Juodojiknyga tvirtina, kad Telšiuose nuo mirties išsigelbėjo keturi vyrai,
apie60moterų ir aštuonivaikai[14,324].

Paminklas
. Važiuojantnuo Varnių Telšių link, Rainių kančios memorialo teritorijoje, neprivažiavusRainių koplyčios, yra automobilių stovėjimo
aikštelė. Perėjus į kitą kelio pusę (Kankinių atminties ąžuolyną), keliuku paėjėjus apie 200metrų yra Džaneriostulpas. Už 300metrų nuo jo stovi paminklas.Jamejidiš (idišl ir lietuviškai rašoma: 1941m. fašistai nužudė soo
žydų tautybės žmonių, daugiausiamergaites.

Tverų valsčius
Tverų

miestelis įsi kūręs prie Aitros upės (kairiojoJūros intako) aukštupio, už
30 kilometrų į pietus nuo Telšių ir 14kilometrų į vakarusnuo Varnių, 2emaič ių aukštumoje, - taip apibūdinami Tverai BroniausKviklio knygoje Mūsų
Lietuva [37, 99]. Miestelis buvo gražus ir tvarkingas: gatvės švarios,puiki
bažnyčia, jaukūs šaulių namai.
1923 m. Tveruose gyveno 564 gyventojai, iš jų 102žydai, t. y. 18%.Kaip
rašo JEW [78], 1935m. čia gyveno 18žydų šeimų; dauguma jų dirbo žemės
ūkyje. Aštu onios šeimos turėjo nedideles parduotuves. 1930m. Lietuvos
ekonominė krizė paveikė ir žydus - dauguma jų turėjo finansinių sunkumų. 1940 m. Tveruose buvo apie 800 gyventojų, iš jų, kaip rašo JEW[781,
15-20 žydų šeimų.
1939m. balandžio 11 d. kilęs gaisras sunaikino dešimt žydų namų, maldos namus ir rabino namus (paskutinisTverų rabinasBaruchasJofe žuvoper
holokaustą). Taip pat sudegė derlius ir gyvuliai. Tiesa, dauguma namų buvo
apdrausti.
Nors Tverai turėjo savivaldybę, mokyklą, paštą, policijos nuovadą, sveikatos punktą, vaistinę, kelias bibliotekas, tačiau nebuvo žydų mokyklos,
gydytojo ; susirgus reikėjo važiuoti į artimiausią miestą. Tverų žydai neturėjo mieste kapinių, todėl artimuosiu s laidodavo Varn i ų ar Rietavo žydų
kapinėse.

Dabar Tveruose žydų nėra, žinių apie jų žūtį neradome net MtL (42,408).
Josifas Levinsonas Skausmoknygoje (38, 172) rašo, kad Tverų val sč iaus žydai sušaudyti dviejose vietose: prie Gerulių kaimo ir Tverų apylinkėje. JEW
1781teigia, kad 1941 m. liepos viduryje Tverų žydai surinkti ir nugabenti
į Viešvėnų stovyklą. HLA (24, 226] patikslinama, kad Tverų žydai nužudyti
Tverų seniūnijos Sungailų kaime 1941m. vasarą-rudenį, tačiau nei žudynių vykdytojų, nei aukų skaičius nežinomas.
Mūsų naujausiomis patikslintomis žiniomis, Tverų žydų bendruomenės
sunaikinima s vyko taip : visi Tverų žydai nugabenti į Viešvėnus, vyrai sušaudyti, o moterys ir vaikai perkelti i Gerulių stovyklą, ir jų likimas niekuo
nesiskyrė nuo kitų Telšių apskrities valsčių žydų likimo.
2urnalistas, Jakovo Bunkos paramos ir labdarosfondo atstovas Eugenijus Bunka prisiminė atkampių Tverų žydų bendruomenės likimą ir papasakojo žurnalistei Zitai Paulauskaitei. Ši tai paviešino straipsnyje„Priešpaskutinis liepos sekmadienis. Pabaiga": 1944metais, jau artėjant Raudonajai
armijai, baltaraiščiai sušaudė 8 žydus. O iki slapstymosipabaigos buvo likę
vos trys mėnesiai. Keturi žydai slapstėsi Užpelių miškeAntanaičio sodyboje, o
kiti keturi buvo radę prieglobstį sodybojeprie Siuraičių. Tai tie žydai, gyvenę
Užpeliuose,sumanė parašyti laišką savo tautiečiams į Siuraičius. Laišką turėjo
nuvežti Antanavičių [Taiporiginale. - Aut.] sūnus. Vaikinassėdo ant dviračio ir
išvažiavo,bet Tverų miestelyjebaltaraiščiai jam pastojo kelią, norėdami atim -
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ti dviratį. Vaikinas nepasidavė, įvyko grumtynės, bet jam netikėtai nusimovė
botos.O bote buvo slepiamos tos laiškas. Per visą ilgą karo laikotarpį išslapstytus aštuonisžydus baltoraiščiai sušaudė Sungoilų miške (54] .
Apie žydų žudynių vietą papasakojo Tverų gyven to jas Kazys Praera:

Mano mama, Bronislova Proerienė, pasakojo, kad žydai, kurie slėpėsi Užpelių
kaime,buvo sušaudyti 1944m. lieposmėnėsį. Ji pamena, kad tą dieną turėjusi
eiti melžti karvių į ganyklą, kuri buvo už Tverų miestelio. Beeinančią Laukuvosgatve, ją sus tabdęs BronislovasMickusir pasakęs: - Jei gali, Brone/e,neik
ten dabar, nes nusivarė žydus ir iš manęs pasiėmė kastuvą. Mama pasakojo.
kad karvių melžti ji vis tiek ėjusi, bet viską stengėsi atlikti kuo greičiau. Šūvių
ji n egirdėjusi.
Lydų sušaudymo vietą man parodė netoli tos vietos gyvenęs PovilasDapkus. Prisimenu,pirmą kortą einant su juo į žydų sušaudymo vietą, tą vietą
pamačiau iš tolo, nesji labai skyrėsi savo žalumu iš aplinkos. PovilasDapkus
irgi pasakojo, kadpro šią vietą praeidavo dažnai, ir jis atkreipęs dėmesį, kad ši
vieta savožalumu labai išsiskyrė iš aplinkos (59].
Toks buv o Tverų žydų bendru omen ės istorijos pa skutin is akordas .

Paminklas. Iš Tverų centro

reikėtų važiuoti apie kilometrą Laukuvo s gatve
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Varnių valsčius
Varniai (žyd. Vorne) įsikūrę i pietvakarius nuo Biržulio ežero, i šiaurės rytus
nuo Lūksto eže ro, pri e Varnelės upelio , už 29 kilometrų i pietus nuo Telšių.
Kadaise Varniai buvo vad inam i Medinin kais. Tai senas žemaičių religinis
bei kultūrinis centras, dažnai 2emaitijos sostine vadinamas. Bronius Kviklys knygoje Mūsų Lietuva (37, 110] rašo, kad 1940 m. Varniuose buvo apie
2500 gyventojų. Taig i m ieste , pagal visus skaičiavimus, turėjo gyventi apie
800 žydų.
Okupacijų m etais Varniai skaudžiai nukentėjo. 1941 m. birželio 25 d.,

per vokiečių ir r u s ų susirėmimus, Varniai buvo sudeginti , ir naciai likvidavo
se ną Varnių žydų bendruomenę. Kaip ir kituose Lietuvos miesteliuose, pir-

m iausia nu žudyti sovietiniai aktyvistai , nepaisant jų tautybės: tarp pirmų
jų aukų b uvo ir žydų (79]. Kiti miestelio žydai buvo priversti dirbti sunkius

darbu s: valyti šiukšles, šluoti gatves ir kita.
Josifa s Levinsonas Skausmo knygoje(38, 34] rašo, kad Varnių žydų benišžudyta Viešvėnų stovykloje (gete) ir Gerulių stovykloje (ge-

druomenė

te) ka rtu su kita is Telšių apskr ities valsčių žydais. Arūnas Bubnys (10, 156;
11, 140], Simonas Dovidaviči us [ 18] teigia, kad 1941 m. liepos 17- 1B d.

Vėlaičių kryptimi , pagal rodyklę i Laukuvą pasukti kairėn ir ten už 650 metrų

Vi ešvė nų stovyk los teritorijoje

deš inėje

m iestelių 200 - 250 žydų, o 1941 m. rugpjūčio 30 d. Gerulių stovykloje per

laukuose matyti paminklas , iki kurio nuo kelio apie 150 metrų.

Tveruo se, Sungailų kaime , 1992 m . pastatytam e paminkle yra užrašas:
Čia buvo pralietas 8 žydų - moterų, vyrų kraujas. Juos 1944 V/1žiauriai nužudė nocistai ir jų vietiniai talkininkai. Tebūna šventos nekaltai žuvusiųjų

atminimas (užrašyta jidiš (idiš) ir lietuvių kalbomi s).Lydų paminklo atstatymo
darbus 1992m. inicijavo žydų draugija. Tveruose žydų paminklo atstatymą
organizavoTverų gyd.Antanas Vizgirdas(59]. Gaila, kad HLAsudarytojai nepatiks lino , kodėl užrašas datuojamas 1944 m . liepa, o neteisingai nurodė,
kad Tveruos e žudynės ivyko 1941 m. vasarą-rudenį (24, 226].

nužudyti Varnių žydai vyrai kartu su kitų

dvi dienas - Varnių moterys ir vaikai kartu su kitom is žydėmis iš ivairių
apskrities vietovių . Kad Viešvėnų stovykloje žuvo žydų vyrai, liudijo
ir lšlikusi gyva Feigė Kaganaitė-Kentrienė [15], nes jos brolis Mejeris Kaga-

Telšių

nas buvo suimtas Varniuose (ten jis gyveno) ir išsiųstas į Viešvėnų stovyklą,
kur ir sušaudytas .
HLA[24,227] nu rodoma , kad Tel šių apskrities žydų žudynių vietoje Geruliuose t arp kitų aukų (Alsėdžių, Laukuvos, Luokes, Platelių, Rietavo,Telšių, Tverų
žydų) b uvo ir Varn i ų valsčiaus žydės su vaikais. Iš viso nužudyta 1500-2000
(Bubnys - apie 4000 žydų (1o,158]) žydų moterų ir vai kų.
Tik Iš JEW (79] ga lime atsekti , kaip tai vyko. 1941 m. liepos pradžioje
vi si Varn ių mieste lio žydai buvo nuvaryt i į Viešvėnų stovyklą, maždaug už
25 kilometrų nuo Varnių. Suaugusieji ėjo pėsti, maži vaikai buvo nešami
krepšeliuose . Varni ų žydai, kart u su kitais iš aplinkin ių vietovių buvo suvaryti i klojim us, arklides ir karvidės. Juos prižiūrėjo ginkluoti lietuviai. Po
kelių dienų, 1941 m . liepos 16 d., vyrai buvo sušaudyti (79], o moterys ir
vaikai išsiųsti i Gerulių stovyklą (getą). 1941 m. rugpjūčio 30 d. (791 moterys
Ir vaikai taip pat sušaudyti. 1941 m. gruodžio 24 d. [79] keletas mergaičių,
ku rios buvo laikinai nusiųstos dirbti pas ūkininkus, sušaudytos kartu su

ė
tl Rietavas
PaminklasSanga//rų kaimenutudytlemsžydams.JurgitosGramausklens nuo ·•

kitomis Telšių ge to kalinėmis.
Kad žyd ai iš Varnių buvo vežami i Geru lių stovyklą, pasakojo Kaganaitė-Kentrienė l 15]: Varniaidegė. Baisu. Viskas.Ir jau girdžiu,sako,žydusveža
į TeWus
, 0 kitus jau šaudo net( ... J važiuojammesį Telšius
, neį tuosTelšius,
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nei ką, vežė į kažkokiusGiru/ius[Gerulių stovykla. - Aut.]. Vežį Gir ulius, 0 ten
jau vaizdasbaisus.
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Jau pirmo siomis na ci ų okupa cijos di enomis 2arėn ų žyda i buvo suvaryti į vieną iš sandėlių, buvusių pr ie valsčiaus vykdomo jo komiteto (16,201,

Dovidavičiaus straipsnyj e „2ydų naikinimo viet os Telšių apskr ityje "

kur tuo metu buv o įsikūrusi lietuvių poli cija . Kaip rašo JEW[85), v ienas

[18] pateikti dar keli Varnių žydų žudynių faktai: Varniuose kalbama, jog

jaunas žydas nužudyta s, ne s pr ieš ka rą atsisakė parduot i alkohol in ių gėri

du vaikai - Bolnikų berniukai - buvo nužudyti Varniuose;palaidojimo vieta
nežinoma.Lietuvos savanorisChaimas Nejermanas - jam padaryta išimtis:
jo nevarė į Viešvėnus, bet priver tė mėnesį šluoti Varnių gatves; vėliau nužudytas; palaidojimo vieta nežinoma. ti nama apie dešimt žydžių merginų,
kuriosbuvo išprievartautos ir nužudytosVarniuoseprie buvusiosMašinų išbandymų Stoties - rusiškaiMMC.Apie 8- 1o žydų mergaičių prievartavimus
mum s primin ė ir Kaganaitė-Kentrien ė [l 51,kuriai apie tai pasakojusi viena
Varn i ų gyventoja.
Tik keletas Varnių žydų sugebėjo pabėgti ir išgyventi.
1962 m.Geruliuose žydų žuvimo vieta aptverta tvorele , o 1989 m.pastatytas paminklas (žr.Telšių valsčius).

Žarėnų valsčius
2arėnų (žyd. taran) miestelis įsikūręs prie Minijos aukštupio , kur į ją įteka
nedideli s 2arnos upelis, prie kelio Telšiai- Tverai.
1923 m. 2arėnuose buvo 28 sodybos ir 385 gyventojai (37, 1211, tarp jų
174 žydai (45%) (85]. PriešAntrąjį pasaulinį karą daug žydų emigravo į Pietų

Afriką, ir jų miestelyje po truputį mažėjo, nor s JEW(85) rašo, kad 1940 m.
miestelyje buvo jau beveik 500 gyventojų; apie 95 žydų šeimas (85].
Tarpukariu pagrindinės miestelio gatvės buvo išgrįstos, apsodintos medžiais, Veikė pradžios mokykla, valsčiaus savivaldybė, veterinarijos punktas, paštas, policijos nuovada, malūnas, lentpjūvė, plytinė ir kita. Mie stelyje žydams priklausė trys tekstilės parduotuvės ir vilnos šukuotuvės.
1937 m. buvo šeši žydų amatininkai: du siuvėjai, du mėsininka i, kepėjas ir
batsiuvys.
1941 m. birželio 26 d., iš 2arėnų traukiantis Raudonajai armijai , į juos
įžengė vokiečių kariuomenė (13, 15]. Susidū rimo metu didelė dal is 2arėnų

sudėgė. 2ydai nespėjo pasitraukti - beveik visi liko miestelyje. Balta raiščiai
ėmė kontroliuoti jų gyvenimą.

Josifas LevinsonasSkausmoknygoje(38, 35] rašo, kad 2arėnų žydai nužudyti 2arėnuose, bet priduria, jog visų duomenų nėra. Duomenų nepat eikta
ir interneto tinkla lapyje tarėnai (86]. 2arėnų žydų sunaikinimo aplinkybes
nusako du šaltinia i: JEW(85] ir Jechielio Dambo s knyga Kruvinajame sūku

ryje(16,681 J.Damba pats yra gimęs 2arėnuose, išgyveno karo baisumą bei
gimtojo miestelio žydų sunaikinimą. Jam pasisekė išlikti gyvam. Tiesa, atsekti įvykių eigą Dambos knygoje nėra lengva . Be to, pate ikt i nužudytųjų
skaičiai ne visada atitinka tikrovę.

mų kreditan vi enam iš baltaraišči ų. Pasak Dambo s [16, 24], baltaraiščiams
čia nu šovus porą žydų, netruku s gautas įsakymas visus varyti į Viešvėnų
stovyk l ą.

Anksti rytą išrikiuoti

kolona žyda i pėsčiomis buvo varomi į Viešvėnų

stovyklą; v isai nepaeinančius senyvus žydus gaben o vežimai. Apie vidudienį kolona pasiekė stovyklą su dideliu kiemu ir apleistu medini u šuliniu

vidu ryje [16, 24]. Atvarytieji 2arėnų žydai apgy vendinti buvus iose arklidė
se [16, 25]. 1941 m . liepos l 5 d. (16, 30-31] į Viešvėnų stovyklą sunkvežimiu
atvyko baltaraiščiai ir leng vuoju auto mobi liu keli naciai. Baltaraiščiai, surikiavę vyrus prie šuli nio, liepė nuogai nusirengt i, tada prasidėjo egzekucija .
Pirmoji auka buvo rabinas Mošė Jakovas Abelova s. Tai buvo j aunas vy ras,

atvykęs į 2arėnus iš Minsko (Baltarusija). Jį išvilko iš vyrų minios, pradėjo
mu št i, nukirpo barzdą, paskui čia pat nušovė.
194 1 m. liepos 17 d. skrajojamojo bū rio, vadovaujamo SSkarininko Joachim o Hamanno , kartu su vietinia is baltara iščiais už 200-250 metrų nuo
laikinosios stovyklos (16, 38] nužudyti visi lageri o žydai vyrai, tarp jų ir visi
2arėnų žydai vyrai.

Stovykloj e dar liko 300 moterų ir vaikų, kurie išsiųsti į Gerulių stovyklą.

JEW (85 ] pateikia šiek tiek kitokią versiją: per trumpą laiką 2arėnuose
nužudyti 28 žydų jaunuoliai ir netoli dvaro palaido t i (dabar toje vietoje pastatytas paminklas). 1941 m . liepos vid uryje 2arėnų žydai perkelti į Rainių
stovyklą ir 194 1 m. tarp lie pos 1s ir 17 d. kartu su kitais žydais nužudyt i.

Moterys su va ikais ir likę senyvi vyrai perke lt i į Viešvėnų stovyklą ir ten
nužudyti. Labiau tikėtina, kad 2arėnų vyra i nužudyti Viešvėnų stovyklo je su kita is Telši ų apskrities valsčių žydais, o moterys su vaikais - Gerulių
stovykloje (žr. Telšių apskritis. Gerulių stovykla). Tai patvirti na ir HLA(24, 236)
2arėnų policijos viršin inko Prano Paulausko liudij imas, kad j is įsakė policininkams ir baltaraiščiams areštuoti apie 40 miesteliožydų šeimų ir išsiuntė
juos į Viešvėnų stovyklą.
Apie lietuvių ir nacių įvykdytas piktadarybes buvu siame 2arėnų valsčiu
je (24,2 36] rašoma pažymoje dėl 2arėnų pol icijos viršininko Prano Paulausko : Be to, jo įsakymu, 1941m. gruodžio 23 d. larėnuose baltaraiščiai sušaudė

16 žydų. Damba Kruvinajame sūkuryje (16,288] rašo, kad netol i Andarovičiaus sodybos (16, 292] sušaudytos dirbus ios pas ūkininkus 28 merginos ir
jaunos motery s. Lieka atviras klausimas - ar šioj e vietoje sušaudyta 16 ar
28 merginos.
Kad t ikrai merginos su šaudytos 1941 m. gruodį, patv irtina ir Šiaulių apygardos kom isaro jsakymas (9, 142; 181,j og Telši ų getas tur i būti likviduota s
iki Naujųjų metų. Visos žydės (400-500) iš įvairių Telšių apskrit ies valsčių,
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dirbusios pas ūkininkus, b uvo nugabentos į Telšių getą ir 1941 m. gruodžio 23-24 d. sušaudyto s
Rainių

miške (žr.

Telšių

apskritis,

Raini ų

stovykla).

Galima spėti, kad 2arėnų policijos viršininkas
Paulauskas, nesivargindamas gabenti į Telšius,
sušaudė jas vietoje.

Nuo mirties išsigelbėjo tik septyni 2arėnų žydai: šešios moterys ir vienas vyras (85].

Pamink las. 2arėnuose reikėtų važiuoti Plungės
gatve iki mokyklos, už mokyklos , sporto aikštės

l

/

pakraštyje , yra Džanerio stulpas. Nuokalnėje stovi paminklas aukoms atminti. Paminklo užrašas
j idi š (idiš) ir lietuvių kalbomis . Lietuviškai: 1941 m.

Pommklos
lorenuosenužuclyriems
žydams

fašistainužudė 28žydų tautybės žmones.Jidiš: Čia
1941m. nuo fašistų rankų žuvo žydai iš Telšių, Varnių, Rietavo, Plungės. 28 žmonės vyrai, moterys ir
vaikai.Beje, jidiš įrašas nėra logiškas - net nenurodyta, kad sušaudytieji buvo iš 2arėnų.

Telšių apskrityje nužudytųjų skaičius
Peržiūrėjus istorikų darbus apie Telšių apskrities valsčių žydų žudynes,

susidaro vaizdas, kad vi si žydai nužudyti prie Telšių geto įsteigtose stovyklose. Arūno Bubnio (9, 139-142], Simono Dovidavičiaus (18] straipsniai
tiksliai nustatė Telšių apskrityje įsteigtų getų skaičių - čia buvo penkios
laikinosios žydų surinkimo stovyklos: Rainių, Luokės, Viešvėnų, Gerulių
ir Telšių (vadinamosgetais).Į jas turėjo būti sugab enti žydai iš visų Telšių
apskrities valsčių. Dovidavičius teigia , kad Rainių stovykloje tuo metu bu-

vo kalinami ne tik Telšių, bet ir Varnių, Luokės, Alsėdžių, Rietavoir kitų Telšių
apskritiesmiestelių žydai [18]. Tą patį tvirtina ir Bubnys [9, 140]. Dovidavi čius rašo, kad 1941091-15 Gerulių kaimo (buv.Gerulių dvaro)miške, 10 km i
rytus nuo Telšių [buvo nužudyta. Aut.]apie 1580 [žydų. - Aut.] iš Telšių valsčiaus, Platelių, Alsėdžių, Laukuvos,Luokės, Nevarėnų, Rietavo,Tverų, Varnių
(18]. Tokius pat duomenis pateikia ir HLA,tik čia nurodoma, kad žudynės

vyko Viešvėnų stovykloje: aukos - Nevarėnų, Rietavo,Varnių, Žarėnų ir ki-

tų Telšių apskritiesmiestelių žydai [24, 235]. Visi šie duom enys g reičiausiai
paimti iš JEW [77], neįsigilinus į atskirų Telšių apskrities miestelių žydų
likimą arba neradus apie tai duomenų.
Šaltiniai rodo kiek

kitokį vaizdą. Trumpai

šių apskrities valsčių žydų likimą (schema).

apibendrinkime

devynių Tel-
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Alsėdžių žyd ai sušaudyt i Ra i nių ir Vi ešvė nų stovyklo se, o moterys ir vai -

kai, surinkti iš Rainių ir Viešvėnų stovyklų, - Geruliuo se. Jaunos moterys ir
mergino s galėjo pat ekt i i Telšių g etą ir ten žūti. Toks pat likima s tikriaus iai
ištiko ir 2emaičių Kalvarij os žydu s. Dalis (30) Alsėdžių žydų nužudyti pačiuose Alsėdžiuose.
Luokės žydai sušaudyti Gudi škė s kaimo Pri šginti škės dvarelyje, o mote -

rys ir vaikai - Ge ruli ų stovyk loj e; apie 30 jaunų Luokės mote rų ir merginų,
pateku sių į Telš ių getą, - Rainių mi škelyje.

Nevarėnų ir Gadūnavo žydai greičiausiai su šaudyti Ši liškių miške (dvi

vietos).
Plungės ir Platelių žydai sušaudyti aplinkiniuose kaimuo se. Niekas iš jų
nepateko į Telšių surinkimo stovyklas.

Rietavo žydai vyrai kartu su suvarytai s kitų Tel šių apskrities va lsčių žydais sušaudyti Viešvėnuose, o motery s ir vaikai - Geruliuose.
Telšių miesto ir valsčiaus žydai surinkti ir nužudyti Rainių stovykloje ,

o moterys perkeltos į Gerulių stovykl ą ir ten sušaudy to s.
Tverų moterys ir vaikai pirmiausia nugabent i į Viešvėnų, iš ten - į Ge-

rulių stovyklą, kur, kaip ir kitų Telšių apskr ities va lsčių žy da i, nu žudyti.

Vyrai sušaudyti Viešvėnuose, o aštuo ni slapstęsi žydai 1944 m. liepą Sungailų kaime.
Varnių žydai vyrai sušaudyti Viešvėnų stov yk loje kartu su kitų miestelių

žydais, o moterys ir vaikai - Gerulių stovykloje kartu su kitomis žydėmis ir
vaikais iš įvairių Telšių apskritie s vietų.

Žarėnų žydai vyrai sušaudyti Viešvėnų, o moterys ir vaikai - Gerulių stovykloj e. Kai kurie 2arėnų žydai nužudyti pačiuose 2arėnuose.
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Tas pat pasakytina ir apie Ši l utės apskritį, kurios centras buvo Šilutė.
Pagėgių apskrit ies centra s buvo Pagėgiai, tačiau šiai apskričiai priskirta ir
Smalinin kų gyvenvietė.

Dabar Klaipėdos krašt as apima dalį Jurbarko, Klaipėdos, Kretingos, Šilutės, Tauragės rajonų ir Palangos savivaldybės, visą Neringossavivaldy-

bių bei Pagėgių savivaldybės teritoriją. Ši knyga apima visus prieškarinius
Klaipėdos krašto valsčius, kurie įeina į dabartinio Klaipėdos rajono sudėtį.
I storinė Klaipėdos apskritis, vokiškai dar žinoma kaip LandkreisMemel, eg-

zistavo 1752
- 1950m. da bartinėje Vakarų Lietuvoje, j os priklausomybė ir
teritorija keletą kartų keitėsi, centras buvo Klaipėda.
Klaipėdos kraštoterminasatsirado tik po Pirmojo pasaulinio karo ir reiškė buvusios MažosiosLietuvosdalį dešiniajame Nemuno krante. Ši sritis iš
senovės laikų buvo dalis 2emaičių (5,635].Kaip administracinis-teritorinis
vienetasveikė 1919m. birželio 28d.- 1939m. kovo 22 d. (4, 172).
Iki 1939m. kovo Klaipėdos kraštas buvo patraukli vieta apsigyventi
Vokietijos žydams, bandžiusiems išvengti a ntisemiti n i ų persek iojimų.
1938m. l a pkričio 1 d. Klaipėdos krašte panaikinus karo pad ėtį, daugelis
žydų, turėjusių Lietuvos Respublikos pilietybę, bijodami persekiojimų,
pradėjo t rauktisį Lietuvą (1939m. kovo22d.) (3, 130; 12, 9]. Rytų Prūsijos žydų bendruome nė smarkiainukentėjo per 1938m. lapkri čio Krištolinę nakti
(9/ 10d.), kaiVokietijosnaciaipuolė žydus, naikino bei grobė jų turtą. lydai
ėmė ieškoti prieglobsčio mažesniuosemiesteliuose ir kaimuose.Tam tikrai Rytų Prūsijos žydų daliai pavyko išvykti į Didžiąją Lietuvą ir vėliau, Japonijos konsuloKauneČijunės Sugiharos(4,196] dėka, pasiekti Japonijos
okupuotasKinijos sritis.
Bronius Kviklys knygoje Mūsų Lietuva[5, 635] rašo, kad Klaipėdos kraštas apėmė 2848km' plotą ir buvo suskirstytas į keturis administracinius
vienetus:Klaipėdos miestą, Klaipėdos, Pagėgių ir Šilutės apskritis. Juos
sudarė 65 valsčiai, 30 miestelių, 551 kaimas. Mažosios Lietuvosenciklopedija [21nurodo, kad 1934m. Klaipėdos apskritis apėmė 1057 km' su 30 316
gyventojų, joje buvo 201kaimas,33 dvarai, 22 valsčiai, 19 valdiško miško
apygardų. 1939m. kovo 23 d. Vokietijai atplėšus Klaipėdos kraštą nuo Lietuvos[4, 198], Pagėgių apskritis buvo panaikinta ir prijungta prie nlžės ir
Ragainės apskrities,o Šilutės ir Klaipėdos apskrityssujungtos į vieną Klaipėdos apskritį, priskirtą Gumbinės apygardai [4, 198]. Mažosios Lietuvos
žydai, pasilikę Lietuvoje, tapo holokausto aukomis [14]. Išgyventi pavyko
tik kelioms dešimtims [16,864].
KnygojeSiaulių getas: kalinių sąrašas, 1942 [9, 54- 55) iš pateikto 19411944m. žemėlapio ir aprašobei iš 1930m. Lietuvos administracinio-teritorinio suskirstymo matyti, kad Klaipėdos apskritiescentras buvo Klaipėda ir
kitų gyvenviečių jai nepriskirta [8). Todėl žydų žudynės bus aptariamostik
Klaipėdos miestebei jos a pylinkėse.

Klaipėda
K l aipėdos

krašto žydus sąlygiškai galima skirstyti į dvi etninesgrupes:Vo-

kietijo s žyd us - jekius ir iš Lietuvos atvykusiuosius- fitvakus.
Iki 1939m. Klaipėdos žydų bendruome nę sudarė 7000žmonių (16,863].
1939 m. gegužės 17 d. vykusio Vokietij os gyventojų surašymo duomenys rodo, kad vis mažiau žyd ų gyveno kaimuose ir miesteliuose(4, 196).
Dar pri eš prasidedant Antraj am pasauliniam karui daugelis žydų paliko
Klaipėdos kraštą. Traukdamiesi dėl antisemitinės nacių politikos, litvakai
apsigyveno pas gimines ar pažįstamus Lietuvos pasienio miesteliuose-
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Naumiestyje, Kretingoje, Jurbarke,Tauragėje, oje kiai buvo linkę kurtis Kaune ir kituose didžiuosiuose miestuose. Lietuvą
okupavusnaciams,prasidėjo visų žydų naikinimas.
1941m. birželio 22 d. į Tilžę atvyko operatyvinės A grupės vadas SS
brigadenfiure
ris WalterisStahleckerisir įsakė Tilžės saugumo viršininkui
JoahimuiHansuiBėihme'i pradėti žydų ir komunistų žudynes25 km ploči o ruože Lietuvoje
. Iš gestapininkų, SDdarbuotojų ir Memelio (Klaipėdos)
vokiečių policininkų buvo suformuotasTilžės operatyvinisbūrys, kuris netrukuspradėjo .valymo" akcijas Lietuvospasienyje [12].
Nors perAntrąjį pasaulinį karą Klaipėdos mieste žydų beveik nebuvo ir
ž udynių nevyko,tačiau yra paminklų žuvusiemsžydamsatminti.
Klaipė doje, buvusioje žydų kapinių teritorijoje, įsikūręs Klaipėdos žydų
centras. Architektas Saulius Manomaitis sukūrė memoriali nę sieną sunaikintaižydų bendruomeneiatminti. Antkapin i ų paminklų skeveldros įmū
rytossienoje - tai visa, kasišbendruome nės ir kapi n ių liko.
2005m. balandžio1 1 -ąją, minint Aušvico (Osve
ncimo) koncentracijos
stovyklos kalinių išlaisvinimo 60-metį, Klaipėdos memoriale RusijosFederacijoslėšomis atidengtaatminimo lenta kaliniams,žuvusiemsir mirusiemsfašistiniuose
lageriuoseper Antrąjį pasaulinį karą.

Pagėgių apskritis
Tarpukariu Pagėgių apskrit is buvo padalyta į 23 nedidelius valsčius [5,706].
Per Antrąjį pasaulinį karą (1941 m. liepą) [1, 30] Pagėgių miškebuvoįkurta
sovietinių karių belaisvių stovykla Oflager-53(Buchenvaldo
filialas).Stovykla
veikė maždaug iki 1943m., spėjama čia žuvus apie 20 tūkstan čių žmonių,
VLE[6, 2271rašo, kad č ia žuvo apie 10tūkstan čių.
Ta rptauti nė komisija nacių ir sovietinio okupaci nių režimų nusikaltimams Lietuvoj e įve rtinti nurodo, kad 1944m. pavasarį atidengtoskelios
masinės kapavietės, buvusiosstovyklos teritorijos pakraštyje. Sešižydai buvo
priversti ekshumuoti ir sudeginti mažiausiai 300aukų. Siuosžydusvokiečių
policija po to nužudė [l , 32].Tai, be abejonės, holokaustoaukos.
1977m. stovyklo s vietoje pastatytas memorialinis kompleksas[7] (skulptoriusSteponasšarapovas
, architektasGediminasBaravykas).2005m. stovykloje
žuvusių karo belaisvių atmin imui pastatytas naujas memorialinis paminklas [7], tačiau atskiro ženklo žuvusiems žydams nėra.

Šilutės apskritis
2008m. vasario 5 d. Šilutės rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą
Nr. Tl -377 dėl Ši lutės kultūros paveldo išsaugojimo ir pritaikymo turizmui strategijos 2008-2014 m. [ 11; 15]. Jame pabrėžia ma, kad Ši lutės rajone susikerta dvi skirtingos istorinės kultūros: Mažosios Lietuvosir 2emaitijos. Buvusį istorinį multikultūriškumą dabar galima pamatyti Švėkšnos
miestel io istorinėje dalyje , kur šalia viena kitos stovi ir žydų sinagoga,ir
evangelikų liuteronų bažnyčia, ir neogotinė katalikų bažnyčia.
Šilutės rajone yra 312 kultūros paveldo objektų (11;15], tačiau kai kurie
jų, patenkančių į turistinius maršrutus, nėra sutvarkyti ir pritaikyti lankymui. Dar blogiau , kai apie j uos neturima pakankamai žinių. Taiypač pasakytina apie rajono holokausto paminklus.
Šilutės krašto istorija yra neatskiriama nuo Lietuvosvalstybės istorijos
11O, 423- 424], ėj usios per Prūsijos kunigaikštystę bei karalystę, Klaipėdos
kraštą ir Vokietijos aneksiją. Po Pirmojo pasaulinio karo (1923m.sausio19d.)
Ši lutė (vok. Heydekrug) buvo priju ngta prie Lietuvos, 1939-1945m. - Trečiojo
reicho Gumbinės (dab. Gusevas
, Kaliningradosritis)apygardos.1941m. Šilutei suteikto s miesto teisės. 1947 m. balandį apskričiai priklausė 18valsčių
(prijungti Švėkšnos, Vainuto, 2emaičių Naumiesčio valsčiai IšTauragės apskrities).
Po Antrojo pasaulinio karo Ši lutė tapo LietuvosSSR
apskritiescentru (dabar
Šilutės rajonocentras).

Holokaustas Šilutės rajone. Antrasis pasaulinis karas visiškai pakeitė
Dabartinės ~ilutės rajonoribassuhalokaus
topaminklais

Šilutės rajono gyventojų sudėtį. Tai ypač pasakyti na apie žydus. Dabar

Ale,sanr
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Šilutės rajone žydų beveik nėra, sinagogo s tuščios, o rajone keturi holo kausto paminklai, pastatyti žudynių vietose: Švėkšnoje (dvi žudynių vietos),
2emaičių Naumiestyje ir Vainute.

Knygoje ~iaulių getas: kalinių sąrašas, 1942 (9, 54- 55] yra 1941- 1944 m.
žemėlapis ir aprašas, iš kurių matyti , kad visi šie paminkla i yra Tauragės

apskrityje. Lietuvos admi nistracini o-teritorinio suskirstymo 1930 m. sąraše
(11] Švėkšna ir 2emaičių Naumiestis priklausė Tauragės apskričiai, tačiau
dingo iš sąrašo Vainuto valsčius, Nors tiek Broniaus Kviklio knygoje Mūsų
Lietuva(5, 238], tiek int ernete (13]Vainutas vadinamas Tauragės apskrities
val sčiaus centru. Valsč ius panaikin tas tik 1950 m. birželio 20 d., o jo teritori ja perduota Šilutės rajonui.
Nagrinėdami 1941 m. žydų žudyn es Šilutės rajone turime laikyti s to
meto administracinio-teritorinio suskirstymo . Šilutės apskrities valsčiaus
centras buvo Šilutė. Klaipėdos kraštą prijungus prie Vokietijos (1939m. kovą) Šilutė vadinta krašto apskritimi (vok.Landkreis). Čia žydų žudynių nevyko, nors, kaip rašo MažosiosLietuvosenciklopedija,per 1920m. gyven tojų
surašymą Šilutėje 520žmonių užsirašė žydais, o jau nuo 1938m. žydų čia
neliko (16,864]. Švėkšnoje, 2emaičių Naumiestyje ir Vainute vykusios žydų
žudynės aprašomosprie Tauragės apskrities.Taip pat prie Tauragės apskrities aptariamos Šilutės krašte įsteigtos darbo stovyklos .
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Santrumpos ir paaiškinimai

ADSRfondas - archyviniamsduomenims skelbti redakcija. Dabar šio fondo
medžiagaišskirstytapo įvairius archyvus.
Agudat lsrael - 2ydų vienybė, Vieningasislsraelis,judėjimas, kurio tikslas
suvienyti

Rytų

ir Vakarų Europos žydus ortodoksus.

LYA- Lietuvos ypatingasis archyvas.
LKP(bl CK- Lietuvos komunistų partijos (bolševikų) Centro komitetas.

LMAVB
- Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka.
LSP- Lietuvos saugumo policija.

Beit knesetas(Beitha-Kneset)- pažodžiui, įėj imo namai, t. y. sinagoga.

LSSR- Lietuvos Sovietų Socialis tinė Respublika.

Beit midrašas - mokymo namai.Talmudo ir potalmudinės (rablnistinės) literatūros

LTSR - Lietuvos Tarybų Socia listinė Respublika.

studijų vieta, religijos studijų

Bnei Akiva- Aivossūnūs.

ir maldos namai.

Religinė jaunimo

organizacija.

Džanerio stulpas, Džaneris - DidžiosiosBritanijoslordo Grenvilio Džanerio
IGrenw1lle
Janner
, jo senelis
VeitumianerisbuvoLuokės aludaris)iniciatyva 2002 m.
daugiaunei dviejuosešimtuose vietų pastatyti trikampio formos akmeniniai
stulpai nupjautaviršūne, rodantys masinių žudynių vietos atstumą ir kryptį.
Nupjautojeplokštumojeišraižyta Dovydo žvaigždė.
D2DT- Darbožmonių deputatų taryba.
ELIP- EnciklopedijaLietuvaiir pasauliuilietuvių kalba.
Frojen Farein -

Moterų draugija, žydų

susivienijimasmoterų teisėms ginti.

Gmilut (Gmiles) Chesed- Savitarpiopagalbos fondas.Tiksliau:Vilniaus žydų
labdaringa(kredito)draugija.
Ha-šomer ha-Cair- Jaunasis sargas,sionistų jaunimo organizacija.
Hebraj ų kalba -

ivritas.

HLA- HolokaustoLietuvojeatlasas,sudarytoja Milda Jaku lytė-Vasil, Vilnius:
ValstybinisVilniausGaonožydų muz,ejus,
2011.
YiddisheKultur Lige - 2ydų kultūros lyga.
Jad va-šem - vieta ir vardas. OficialusIzraelioinstitutas, įkurtas 1953 m. holokaustoaukomsatminti. VeikiaJeruzalėje Atminimo kalne (Harha-Zikaron).
Javne-

relig inių mokyklų tinklas.

Jidiš, idiš- Lietuvosžydai - litvakai - šiai kalbai pavadinti vartojo antrąjį terminą,
todel paliekamosabi formos.
JEW- JewishGen
., Encyclopedia of JewishCommunities in Lithuania (Lietuvos
žydų bendruomenių enc1klopediJa),
Jerusalem
, 1996.

KGB- rus. Komitetgosudarstvennojbezopasnosti (Valstyb~ssaugumokomitetas
)
LA-

lietuvių

aktyvistai, žr.LAF.

LAF- Lietuvių aktyvistų frontas, antisovietinė pasipriešinimo organizacija,veikusi
1940-1941 m., parengusiir įvykdžiusi 1941 m. birželio su kilimą.

LCVA- Lietuvoscentrinisva lstybės archyvas.
LGGRT- Lietuvosgyventojų genocido ir rezistencijostyrimo centras.

LVIA - Lietuvos valstybės istorijos archyvas.
Makabi -

žydų sporto

organizacija.

MLTE- Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija.

MSVsalė - Melioracijos statybos valdybos salė Skuodetarpukariu buvusioje
šaulių sąjungos salėje.
NKVD - rus. Narodnyj komisariat vnutrennych dėl (Vidausreikalų liaudies

komisariatas
), Sovietų Rusijos ir Sovietų Sąjungos valstybine institucija, represi nė

žinyba, atlikusi Vidaus reikal ų ministerijos ir saugumo policijos funkcijas.

Pasaulio

tautų teisuolis

šalių piliečiams

-

garbės vardas, suteikiamasIzraeliovalstybės įvairių

nežydams,gelbejusiems žydus - holokausto aukas.

RSHA - vok. Reichssicherheitshauptamt (VyriausloJ1
Reicho saugumovaldyba)
.
SD- vok. Sicherheitsdienst (Vokietijossaugumotarnybai, Vokietijosžvalgybos
organizacija,atskaitinga Hitleriui ir gestapo pareigunams; 1936 m. suskilo į
du skyrius - Ordnungspolizei (Tvarkos poloclja) ir Slcherheitspolizei (Saugumo
policija).
SSEinsatzgruppe - mobilusis žudymo batalionas.
SSRS- Sovietų Sociali stinių Respublikų Sąjunga.
Talmud-Tora - žydų pradinė mokykla.
TDA -

Tauti nė darbo apsauga, 1941

m. taip vadinosi Lietuvoslaikinosios

vyriausybės

policijos daliniai.
VLE- Visuotinė l ietuvių enciklopedija.
VLIK-Vy riausiasis Lietuvos išlaisvinimokomitetas,lietuvių Išeivijosorganizacija.
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Asmenų rodyklė

Basia

63, 73, 79

AbelovasMošė Jakovas443
Abkis, vežėjas 147
Ablašinskas P. 350
Abramovi čius Gedalia 81
Abramovičius M. 144
Abramsonai308
Abromas
, liudytojas 280
Abromavi čius 5. 151, 152, 160
Achromavičienė Bronė 192

AdamkusValdas79
Adomaitis Juozas51, 52, 54-58 , 109
Adomas,liudytojas 264
Adomenas430
Aizikmanas146
AkselrodasIzraelis340
AkstinasVincas170
Aleksa ndravičius Petras 167
Aleksand ravičiūtė-N avickienė Zofija
146, 150, 152, 153, 160

AleksejusJonas23
Aleksienė Albina 215
Allistsat Walter 331
Almonaitis Antanas 177
A mbraziūnienė Jadvyga 169
Ambrulevičiūtė A. 341, 378
Andarovičius 443

Andrekus Kostas51, 53, 58, 109
Andriolis MykolasE. 175
AndriuškaMykolas 183, 184,187, 240,346
Anta naičiai, Anta navičiai 439

Antanaitis 52, 58, 439
AntanasPaduvietis šv. 214
Antanas šv. 38, 39,214
Antanauska itė-Montkienė K. 109

AnušauskasArvydas 16, 141, 160,240 ,
243, 378,380,447

rodykle

Bastlan Otto 331
Bauer Fritz 380
BaužaČeslovas 243
BaužaK. 149, 160
BaužysAlfonsas 85-88, 90, 110
BaužysJuozas 16, 110
Bederaitė Bliuka 323

Abelis,Skaudvilės žydas 308
Abelmanaitė Basia
, Giršo,
Abelmanaitė-Jankelovičienė

A1rnenq

AradY. 380
AringasPaulius Gerhardas (Paui
Gerhard Aring) 11, 28, 72, 109, 188,
190, 240, 283, 4 14, 446

Arkis,Ylakių žydas 124, 125
Arlauskas Klemensas 153

Bederienė Lėja 323

Behrendt Franz 35, 105
BeilesasJudelis 51- 54
BeitnarasVidas 11o
Bekeris Levas 92, 11o
Bekštys,BiekštysAntanas 28, 35, 36, 38,
41, 42, 57, 110, 111, 113

Arlauskienė 400

ArmonasJ. 222
A rmonienė Ona 350, 378
A ronovičius Joslfas 302
Arvasevičius Kostas 280
AtamukasSolomonas 181,240
Augustinas Bronius 70, 109
Austynienė 340

Aušeklis,Ylakių žydas 124, 125
Auškalnis A. 316
Avi dait ė Anna 54, l 09
Avrehas 131
Bacevičlu s Antanas 36, 39

Bagatyriova Anna 284
BagdonasAntanas 54, 344
Bagdonienė Elena 344
Ba g don ienė Marija 51
Bagdunas Stanislovas 51, 52, 109
Baikovičiu s Leiba 333
Balštesas 349
Baltuonls Pranas 68, 75
Balvočius 149

Bandzinskas lvanas 253, 254
Baner F. 112
Banionis Juozas 243
BaravykasGediminas 455
Bargmanas Chaimas 109, 117, 130, 138,

Benekis, Benskis, vežėjas 128, 147
Benius Leonas 51
Beniušis Romualdas 79, 110
BenJakovas(Ja n kelevičius) Josefas 190
Benjaminoviči u s P. 110
Berelis 229
Berelovič Gita 356
Berelovičiai 359
Berelovičius Jokūbas 333

121, 123, 125, 127-130, 132-134, 136,

Berelovičiūtė

139- 142, 144-1 46, 148-151 , 154- 157,
159-161 , 245, 297, 349,378

Liucija 350
Bere lovičiūtė Marija 350
Beresneviči us P. 259, 280
Berkis 50
[Ber kytė] Esterkė
Berkovičiu s

Bermanas Jehuda 81
Bemotas 320
Bernšteinas 22
Berštaitis 349
Beršt einas 81
Bertašius Justinas 73, 11o
Beržanskis, prekybininkas lietuvis 138
Beržanskis,prekybininkas žydas 146
Beržinskas Antanas 216
Bezanėrienė 175
BiekštysAntanas t Bekštys Antanas
Blelagorskis 104
Biel lū nas 325

Bielskis K. 123

t [ Berkytė] Esterkė

50

50

405

163, 236,2 45, 285, 300,3 11, 333,336 ,

BarkauskasVladas 4 12, 413, 446
Ba rš kėtls Motieju s 354
Ba rtašiūnas Juozas (Josifas) 372

335, 370, 454

Bolnikai 442
Brailis 331, 332
BrandišauskasValentinas 106, 110,

Berelovičiūtė Jadvyga 350

344, 384, 408, 449, 457
B a rka lė

BiržiškaStasys316-318 , 378
Bišicas405
BitlerasPetras84
BlankChana 269
Blankas 146
Blatas 437
Blažys, BlažiusRičardas 183, 240
Bliacherislcikas 172
Blinda Tadas 395
Bloch Estera 436
Blochas Abraomaslcchakas 424, 425
Blochas Michailas 149
Blochas Mošė 15, 18, 19
BlochasZalmanas 425
Blumbergas t Kisinas Pešias l 53
BlumentalisCvi Hiršas 257
Bockus 355
BogranskisJ. 333
Bėih me Joachim Hans21, 105, 290,291,

Bilevičius 172

Binderls Leizeris 138
Blnkie n ė Sofija 24 3, 284,448
Birgelis Bendetas 277

Braudienė

Basia 279
lta 267
BražinskasAntanas 41
Bražinskas Gabrielius 30, 31, 35- 37, 41,
Bra uzaitė

54, 55, 57, 74, 110

Brendus Antanas,Antano 399, 400, 448
Bričkus Aleksas 88
Brigys Jonas 198, 236, 241
Broide, broliai 424
BružieneG. 105, 11o
BubnysArūnas 20, 24, 28, 30, 32, 34, 43,
49, 63, 68, 82, 99, 109, 110, 172, 173,
175- 177, 211,236,2 4 1,2 42, 249, 253,
262, 266, 269, 276, 278 , 283, 305,
336,378,380,396,397,413,414

, 418,

422, 425, 427,429 , 430 , 432- 435, 441,
444, 446,447

Buchaveckas Stanislovas 183, 186- 189,
192, 193, 195- 197, 199, 233- 235, 237,
240,24 1, 271, 28 1- 283, 447

Bugaitis Gediminas 80, 82, 11o
Buivydas 234
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Bukontas Alfonsas 156
BukontasJeronimas 156
[Bukont ienė) Marija 156
Bunisas Izraelis 138
BunkaEugenijus 439
Bunka Jakovas 10, 63, 72, 76- 78, 110, 389,
404--409,414--418, 439, 447, 448
Burau skaitė Teresė Birutė 383

BurbaAntanas 58, 110
Burdelienė Elena 7
ButasMichailas279
Butkus Antanas30, 88, 108
ButrimasAdomas 162
Calius 215, 217
Ceikinskis Mejeris 188
CeitelisM. 138
Chackelis Mendelis81
ChackelisNachumas 81
ChalkelisB. 144
Chalozinai 182
Cha rčiukas Pantelėjus 356, 378

Choikeris Mordechajus 81
[Chveid anaitė) Aviva 231
Chveidanas Borokas229, 231, 232, 238
Cichanavičius Stasys 121, 122, 133, 161
Cinai tė 411

Cionas ElijasBen 274
Civjė lcikas 405
Cvikai 280
CvikasA. 276
CvikasElijus, Elija 279, 280

i. f

110- 112, 116, 117,325, 327,3 65,379 ,
382, 383

Čepauskas Juozas 277, 438
česleris 266
Čilinskas V. 111
Čilvinaitė Marijona 313, 378

Čiplys Antanas 157, 372, 374
Čiuldytė Monika 241
Čižauskas 86

Dabulskis Aleksas311,378
DambaJechielis 397, 425,431,434 , 435,
438, 442,443 , 447
Dambė Joškis277
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Dambrauskas Henrikas 229- 23 l , 241, 252
DambrauskasVaclovas 252
Dampis 427
Damulis Rimvydas 249, 258, 259, 260,
262, 283
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Dvarionas Kazys 69, 111
Džaneris Grenvilis (Grenwille Janner)
19, 27, 45, 59, 61, 76- 78, 94, 107, 173,
181, 193,19 4, 224, 225, 231, 232,235,
236 , 250, 256, 271, 275,279 , 315,

Danieliai 19

321 , 322 , 331, 343, 344, 352, 359, 394,

[Da n ie lienė)

Zita Aldona 19
[Danielius) Kazys 19
Dantė Aligjeris 268
Dapkienė B. 320
DapkusPovilas 138, 440
Dapšys85
Daug irdai tė- Sruogienė Vanda 147
DaukantasKostas 300
DaukšasBronius 148
DaukšasVidmantas 47, 48, 11 1
DavidasD. 80
Davidavičius Arija 234
DavidovaMiriam 279
DavidovaRachelė 279
Davidovas 74
DavidovasDovydas 62, 8 1
DerseAnne E. 280
DieckmannCh. 111, 24 1, 456
Dirmeitis Antanas 36, 39, 111
Dodikas,moksleivis 147
Dogonas 229
Domeika 434
Dovydas,Dovydo žvaigždė 77, 94,
195, 200, 235, 302, 305, 325, 339,
344, 352, 354
Dovidavičienė

Čeliauskas Petras7, 99- 103, 105, 106,

MA

š.

138

Dovidavičius Simonas 111, 305, 378,

380, 400, 425, 429,430, 432--436, 441,
442,444, 447

Drakšis Feliksas 52, 56, 111
Drevinskas Aleksandras {Alioška) 177
Druktei n ienė Lidija 123- 128, 161
Drulis Antanas 67, 68, 72, 73, 1 l l
Drunga 86
Drungilienė Elzbieta 68
Drungys Z. 126
Dubinskienė Juozapa 227
Dulinskas S. 172
Dunauskaitė D. l 11
Dundulienė Rozalija 350
Dundulis D. 350

398,403 , 415, 416, 419 , 438, 444

Džiunis t

Va ičys

Domas

Eglinskas 73- 75, 79
Eidintas Alfonsas 58, 68, 111, 161, 184,

FlorencasSimonas 62
Fogelmanai, broliai 8 1
Fogelmanas Bencionas 81, 82, 90
Fondileris Samuelis(Šmuelis) 420, 421
Formulevičius TarasasRobertas 134,
137, 161
Fo rtūna Mauša 215, 216

Frank Hene 213
FridmanasBerelis 277
FridmanasJankelis 234
Frohwann Erich 21

190, 191, 24 1,243 , 244, 280- 282,

Funkaitė 269

412 - 4 14, 447

Funkas 22
Furmanas Berelis 185,242
FurmanskajaSara 20 1, 211, 241

Eitmantienė Da nutė 221, 225

Eksielis 173, 241
ElekšlsJuozas 150, 161
EmbrasasJurgis 86, 87, 89, 90, 92, 94
Erenburg llja 447
Eringis Petras 67, 111
Ermani e n ė 269

Ersl avaitė Genovaitė 161- 163, 187,

213, 239

Estermanas Arijus 47
Fainšteinai 215, 226
Fainštei nai tė Eta 227
Fainšteinas, pramoninin kas 22
Fainšteinas Benas 226- 228
Fainšteinas Berkis 215
Fainšteinas Girša 2 15, 217, 226- 228
Fainšteinas lckus 215
Fainšteinas Leizeris Benas 226, 227
Fainšteinas Mauša 221
Faivelis, berniukas akordeonistas 53
FaivelisF. 427
Faivelsonaitės 282

Faivelsonas Izraelis Benjaminas 265
[Faivelsonas] Baruchas 265
Faktoriai 392
Faktorius Srolikas 392
Feiga,Jakovo Gurvi člaus teta 422
Feiges,ūkininkas 323
FeizaStanislovas 6
FeizaStasys 172
Fischer Schweder Bernhard 22, 370
Flaumienė Zisla 170, 206--208, 2 10,
212,241

Flavij us Juozapas 280

GadonasVladimiras 138
Gailienė Stefa 125, 126
Gailius Vladas 347, 349, 350, 379
Galbogis Pranas 216
Galbogis Stasys 216
Galdikas Steponas 29- 31, 107, 111
GamzaChackelis 405
Gaonas 10, 112, 114, 167, 186,194 , 268,
272, 283 , 346, 359, 362, 402, 404,
412, 447--449

Garionis Nikodemas 36, 111
Gauronskis Pranas 260, 261
Gečas 168
Gedgaudienė Da n guolė

Aurelija 15, 16,

28, 37, 40, 82, 111

Ged raitis Kazys 202
Gedvilas Algirdas 161
Gedvilas Andrejus 23
GedvilasAntanas 41, 51, 57
Gedvilas Justinas 22
Gedvilas Meč islovas 372
GedvilasS. 111
Gedvil ienė Zosė 309
Gekė 230

Gelfandas 147
Gendvilas L. S. 379
GendvilasV. 45
Gepnerls Jurgis 176
Gercovičiu s L. 424
Gerčas 192

Gerčienė Marytė 190

Gerinkeris Nachumas 399

464

Ale~s,1ndras
VITKUS,
Ch,11mas
BARGMANAS
H

O l O K A U 5 T A ',

GerliachasB. 138
Gerškienė 154

Gerulikis 149
GerulisJonas 311
GeselisIzraelis 98, 102, 325
Getautienė Juzefa 219
Giberis Leiba 146
Giedraitis Kazys 202- 204, 241
Gilderis Hiršas81
Gilderis Reuvenas84
Gilis Šlomas 405, 406
Ginčiau skasStasys434, 435
Gin dė lrša 146
Gineika Simonas30, 33, 111, 113
GinkasMironas 295, 334-336, 379
GintalasKazimieras67, 111
GinzburgasCemachas 425
GiordianoR. 380
GirbudasPetras278, 279
Gi rčys Antanas 195- 197, 241
Girdvainiai 98
GirdvainisPranas(Antanas)274
Girdvai nytė Adelė

339

Girėnas Stasys 176, 321
Gi rininkienė Vida 284, 285

Girsena Chava 229
GitkinasChaimas 62
GitkinasHirša 333
Glat-šor Šeina 356
GlaubartasMikas 125
Glezeris Mejeris 366
Glikmanas Jozefas81
Gold be rgai tė Golda 269
GoldbergasNatanas 340
Goldšteinaitė Gita 311
Goldvaseris BoruchasDovydas403
Grabauskis 170
Grabys Kostas 70, 111
Gracas Natanielis Josefas99, 102
G ramausk ienė Jurgita 440
Gražiūnas Albinas 50, 112, 172, 173,242
Greičius Vincas 234
GrybasVincas 175, 181
Gryba uskaitė Dalia 79, 169
Griciuk Marija 446
Gricius 24
G ri ga laitienė Bronė 256, 269

GrigalaitisPranas 256
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Grigalius, Grigalius XIII,popiežius 254
Grigaravičiai 230
Grigaravičius Aleksas 170, 185, 200- 210,
212, 223, 225, 230, 242
Grigaravičiū tė Akvilė 379, 425, 447

GrikšaJuozas 20
Grykštas K. 104
Grikštas S. 89
Grinblatas Mošė Leiba 81, 84
Gri š ma nauskaitė Magdelena 54, 56,
59, 112

Grišmanauskas 414
[Gri šmanauskienė]

Berta 414
Grolmanas Colas 277
GrosmanCipora 320
GrosrnanSara 320
Grosmanas V. 447
Gruodis 74
Gruževskiai 183
Gudaitis 2 16
Gudmonas 41
Gurauskienė 139
Gurskis Vincas 242
Gursmanskytė (Gurmanskytė)-G urvičie n ė

Sara 200,206,208,2 11, 242
Rebeka 120
Gurvičius, verslininkas 424
G urviči us Jakovas 305,379,399 , 40 1,

Gurvič

422-430, 432-435, 437,438,447
Gurvičiūtė

Nechama 156
Gutautas Kazys 85
GutmanasBerelis 27 1, 284
GužasLiudas 85, 91
Gužauskas Steponas 253
HabdangasDalnotas 290, 307- 312, 361,
378,379

HamannJoachim 179, 199,20 1,207,
211,237,43 1, 443

Helcermanas Borisas 155
Herschman-Rechtschafner Esther 7,
99- 102, 112, 324, 325, 327- 330, 356,
362,36 4,3 79

Hersmann Werner 21, 335, 370
Hiršovi čius Abraomas Samuilas 307
Hiršovičiūtė RivaBernadeta 234
Hitleris Adolfas 268,423
Hochmanas 8 1
Hovšalsakas 81
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Yankelevit z Bathyah Abelman 73
Yankelovi tzius Benjaminas 328
lcikovičiūtė Peškė Olia 234
lciksonas Leiba 259
l ckovič Bluma 325
lckovi či us Faivelis 340
ldeliaviči us 219

t Ben JakovasJosefas

Jankelovičius Mošė 81
Jankienė Stasė 96
Jankūnas

S. 136, 161
JankusAugustinas 96
Janulaitis Pranciškus 168
Janulis 67
Janulovičius 103

ldzelis Augustinas 9, 11
ldzelis Vladas 354-358, 379
lg n atavičius Izidoriu s 113
lgnatj evas 375
Ilgis Mejeris 67
llt eris O. 144
Yomi Rachelė 24
lrininas 201
lršacas 346
Išo 280
lti ngas 154
ltingi enė

Jankelevičiu s

Janušonis A. 121
Januta Kazys 127, 161
Jarauskas(Jarovskis) Abelis 168,169, 171
Jarovskiai, broliai 168
JasasVytautas 67, 70, 112
Jasiulis 151
JasmontieneTosia 396,397 , 447
Jasulaitienė Ramunė

168

Jasulaitis Antanas, Mykolo 192
Jasutis Jonas 148
Jatulis 152
Jaunaitė Marija, Javna i tė Miriam,
Javnaitė-Voronova Marija 267,

154

Ivanauskas 325
l zraelovičius Efraimas 405

268,272

Jablonskis Ignas 29, 31, 33, 39, 45, 112
Jablonskis Petras 84
Jaffer John S. 111
Jageris Karlas 10, 171- 173, 175, 178,
179, 187, 188, 191, 199,20 1, 204, 207,
209- 212, 236-2 39, 255,438

Jagst F. 33 1
Jagu č ianskienė 168

Jakys Jonas t JakysPranas
Jakys(Lukys) Pranas 28, 30, 3 1, 35, 37,
40-42 , 49, 52, 54-5 7, 88, 89, 105, 106,
11o, 112, 370, 41 3

JakomasK. 138
JakovasJosefasBen 291
Jakovleva O. 379

428,447

Jakštavičius

252
J akūbaitė Olė 421
Jakubaitis A. 222, 223
Jakubaiti s M. 185
Ja kučins kie nė J. 143
Jakulytė-Vasil M. 242, 283, 379

Jakut is 192
Jali a niauskie nė Vitalija
Jančys Artūras

Jazdauskas 52, 54
Jegorovas Aleksandras 357,37 9
Jezner Heni 339
Jociai 269
Jocys Virginijus 380
Jodeikis 153
Jofė Baruchas 439
Jofė Chaimas 7, 175- 178, 242, 336
Jofė lcchakas 313
Joffe 336
Joffė Arenas 138
Jokšas 98
Jokūbauskas Aleksas 3 12
JokubauskisGiedrius 379,425 , 427,

283

379

Jankai 96
JankauskasLionginas 33,84

Jonaitis 71, 72,
Jonaitis J. 112
Jonauskas S. 112
Jončas Vytautas 267, 284
Jonika D. 155
Jonutis Jonas 67, 69, 70, 72, 112
Joselevičius, jaun. 124, 126
Joselevičiu s, vyr. 126
Josmantas 151
Jucikaitė Daiva 379
JucysJuozas 72, 112
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Judilaitės, seserys19

Kancevičius Vytautas 456

Judvytis F.319

Kantau tie nė

Jukilaitytė-Gail iuviene Petrūna 168

JuodikisBronius427, 438
JuodisJonas357,3 81
Juodviršis 427
Juozapavič iu s, J u ozupavičiu s,
Juzupovičius Jonas41, 42, 57

Jurevičius P. 189- 191

Jurgaitis 230
JurgilasJonas 335- 337, 341, 350
JurginlsJuozas157,372.374
Jurgis
,Tauragės gyventojas328
Jurgulienė Petrė 198, 233
Jurgutienė Ona 56, 112

S. 103, 107, 112
Jurkaitis,Jurkuta
itis,Jurkšaitis
, Jurkutis
Juozas328, 357, 380
Jurkienė Marijona 98, 100, 104, 105, 107,

Jurjonienė

112,327, 379
Jurkūnas A. 132
Jurkutė -Karalienė Albina 105

JurskisAlfonsas304
Kabalina
s Antanas42, 51, 54, 58, 112
Kaca
s ElijahuBeras307
Kacas
Mendelis 153
Kacas
Natanas(NathanKatz) 284,
420-422, 447
Kaciucevičius

Pranas 192
Kačerginskis E. 241
Kačinskaitė Aida 161
Kadys Petras65, 66,71, 112
Kaganaitė-Kentrienė Feigė 427, 432,

441, 442, 447
Kaganaitė-Tallat

KelpšieneDora

303-305, 380

Kaganas
Elijas 144
Kaganas
Faive
lis 138
Kaganas
Mejeris441
Kagantonai 273
Kagantona
s 274
Kaganzonas
Bere 81
Kalnickis(Kalmicki
s?) 101
Kamenecas
229
Kaminskas 192
Kanarskas
Julius 40, 45, 112
Kanas 144

Lina 168,172 , 223,23 6, 241,

243- 245
(Kapla naitė]

Miriama 74

[Kaplanaitėl Šulamita 74

KaplanasChalmas 74, 75, 146
Kaplanas Chon ė Raifas 153
[Kapla n ienė] Rachilė 74

Kaplinskis 302
Karabelnikas 405
KarklasJuozas 261
Karsten Gerhard 175
KasakauskasKalikstas121, 145
Kasparaitienė Sofija 79
Kasparaitis Pranas73, 79
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Kloraite Liuba 269
Klotas Mejeris Cvi 66
Kmitas Antanas 201,206 , 208 , 24 2
Kodochigov P. 161
Kofmanai 22
Koganas 168,169 , 17 1, 4 24
Kohenas Hiršas 81
Kohenas lcchakas 81
Kolokša, Kulokša Romualdas 250 ,
267 , 276

Kompinskis Šimelis 200, 206 - 2 10,
212 ,2 42

Kumpikevičien ė Veronika 192
Kund ro tienė

St. 98, 103, 113
Kuodys Modestas 113
Kupliauskienė Eugenija 137
Kupšienė

37

Kurliandčikas Šlioma 243 , 284, 448 , 392

Kveidanas • Chveidanas Borokas
Kvetka, Kvietka L. 228, 243
Kvetkus Izidorius 183, 184
KviecinskasPovilas 37, 57
Kvietkauskas 192
Kviklys Bronius 10, 11, 13, 24, 43, 46, 47 ,

Konč ius

Pranas 65 , 67 - 72, 79, 113
Bronislava 7
Kondrotas Vytautas 3% , 398

80 , 82, 97 , 101, 113, 124, 127, 130,

Kondratavi čiūtė-Jofienė

141, 156, 161, 172, 194, 212 , 2 18, 223,

Kaspera ičiai, Kasparaičiai 79

Konstantinavičius 139

273 , 278 , 284 , 299, 306 , 333, 341 ,

Kasperiūnas-Kasperskis

Kontautas Silvestras 41

361 , 369 , 380, 382, 389 , 395, 399 , 418 ,

Kopel ovičius 81

420 , 423 , 429,439 , 441 , 44 8, 452, 456

Leonardas 209

Kastelanskis 81
Kašėta J. 121, 161
Katerfeidas 81
KaunasPovilasAntanas 225, 242
Kavaliauskas 129
Kazėnas Viktoras 275, 284
KaziulisPetras299
Kazlauskas Antanas 227
Kazlaus
kasJ. 222
KazlauskasZ. 426
Kazlauskienė Kazimiera2 16
KazragisPetras74, 112
Keinas 254
Kekys 154
Kelmanai 280
Kelmanas Bencionas 279
KelmanasGeršinas277
Kentaitas37
Kerys Bronius 146, 149, 161
Kesminas 151
Kl nčinas Augustas 134, 161
KiriliauskasJonas 25 1, 253- 256, 285
Kirkilienė Regina 31 1
Kirklys Stasys 32, 112
Kirlys Juozas396- 398
Kirlys Matas 396-3 98, 448
Kisinas Pešias153
Klapatauska
s Kazys 71, 113
Klemanski
s Pranas 265
Klibys Petras 139
Klimas P. 279

Kordušas 216 , 227
Kostenko 304
KrakowskiSh. 380
Krasauskas 400
Kravčenka Aleksas 354
Kravickis šolomas 395
Kremeriai 251
Kremeris Abramas Nosonas 2 17
Kremerislcikas 215,216
Kremeris Joškus 215
Kremeris Norkus 215
Krencienė Eugenija 307, 308, 310, 311,38 0
Kriaučiūna s Stanislovas 149, 153
Krikšč iūnas Povilas 380
Kripaitė Renata 24 1
Kripas Antanas 7 1, 73, 113
KryžauskasV. 142, 143
Krochas Leizeris 138
Krofmanai 129
Kroma t Kremeris Abramas Nosonas
[Kronai tė] Rūta

269

Kronas 269
Krutkevičius

A. 267, 285
Kubilius Kostas 57
Kubilius St epas 37, 57
Kuchmeisterytė -Binderienė

l. 138

KukulskisBronius 142
KulaginasAleksejus 355, 358 , 380
Kulokša Romualdas t Kolokša
Romualdas

226 , 229 , 243 , 247,249 , 258,265 , 269,

Lacanskis A. • LazarskisAbraomas
Lacon Aida 325
Laconas Jechielis 325
Laconas Leizeris 325
Lačas Rapolas 132, 137, 155, 156, 160
Laukaitytė Regina 243, 357, 380
Laukys Bronius 29, 39, 1 13
Laurinavičius VI. 30, 111, 113
Lazarskis Abraomas 20 1, 204 , 206 - 208 ,
21 1,2 43
Leibienė 222

Leibukai 226
Leibukas 222
Leksiene Morta 67 , 114
Lema nau skienė Stasė 228

LengvenasPetras 23
LeninasVladimiras 128, 259
Leraitė

151

Lerman Rachelė 356
Lesin Moli 353
Lesin Rivka 356
Lesinas Jakovas Mozė 353
Levenavičius Antanas 176
Levickas 175, 176
Levinai 142, 280
[Levi naitė) Chaja 279
(Levinaitė] Chana 279
[Levlnaitė) Riva 142
Levinas Abraomas haKohenas 258, 277

468

Aleksandra,VITKUS,
(11.1,rnas
BAR<.,MANAS
H o Lo K A u sT A 5

LevinasBlūmas 153
LevinasDovas369
Levinas Faivkis 140
LevinasJozefasJehuda 84
LevinasLeiba 279
LevinasR.Mejeris 21
LevinasVolis 280
Levinas,FaivkioLevinosūnus 140
LevinsonasJosifas 30, 46, 48, 50, 6 1, 63,
104, 113, 141, 142,162 , 171,177,179 ,
187, 192, 195, 213,2 15, 218, 223,
226, 229, 233, 243, 249, 263, 269, 273,
275, 278, 284, 303, 308, 335, 346, 35 l,
380, 389, 396, 399, 403, 412, 422,
439, 44 1, 442,448

Levinson-Frydma
n Etelė 421
LevisAzrielis 312
LevisNachumas311
Levitanas Šalom-Izaokaslcchakas
(Shalom-lsaac
Levitan) 102, 326
LevitasAlteris 420, 448
Levitas Chackelis 138
LiaugminasA. 253
Lichterytė Echa170
Lichtienė Jofė Šeinė 62

LiekisAlgimantas344, 347, 351, 380
LiepaJ. 136, 308, 309
LygnugarisPetras409
Linderis V. 212
LingysKazys36, 113
Lingytė-Petrulevičienė M. l 54, 155
Linkis Petras 346, 381
LinkusJuozas202- 204, 206, 243
LinkusPetras357
Lio bė l 53
Liorančas Jonas 333,3 41, 372, 381
Lipči us (gal Lipšicas) 100
Lipkinas 62
LipmanasChaimas,LipmanasT. 148, 150
LipmanasNachumas Chananija 411
Lipšicas100
LipšicasLeiba 142, 143, 254,2 55, 267, 284
LipšicasSaliamonas251
LitvinasRachmie
lis 253
Liubinaitė

Mika178

Lukauskai 170
Lukauska
s Ildefonsas 23
Lukienė Sigita 266, 267

2[
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Lukys Pranast JakysPranas
Lukoševi čiu s Alfonsas 181
Lukoševiči u s Pranas 220, 221
Lukošiai 18, 19
LukošiusJonas 350
Lukošius Kazys 18
Lukš ienė Sigita 271,284
Lurjė Heselis 138
Lurjė Mošė 282
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Martynas, Klaipėdos krašto
gyventojas l 04
Martinkus Vaclovas 154, 156
Martišius Motiejus 314,382
Maškaitis (Maškus) Stepas 356, 381
Matas(Mataušas)šv. 103, 105
Matu seviči u s Aleksas 191
MauricasK. 38 1
Maurimas Kazys 350

Lurjė Zelda 325

Mauškie nė

Lū š is

Maziliauskas 192

156

MiltenisS. 114
Mindaugas,karalius167
MinesMichaelis81

192

Maziliauskienė Jū ratė 280
Macevičienė J.

126, 129

Ona 15- 17, 115
Macijauskas, kunigas 279
Macijauskas(Maciejovskis) Polikarpas
Macienė

278,279

MacijauskasJuozasJonas 279
MacijauskasPr. 91
MaciusEdvardas36, 114
Mackevičiu s V. 92
Mackus 23
Mačia nskaitė -Gudauskienė Ge novaitė

169
Ma čys, Mač iu s Juozas 148,

149- 153, 162

Mačytė-Antanaitienė Živilė l 52, 153, 162
Ma či ulis

Kazys202- 204, 243
MagidasKalmanas 148, 149
MaigisP. 133
Makarytė Janina 183, 184, 243
MakštysEdvardas40
Malinauskas Kazimieras 260, 26 1
Malinauskas S. 372
MalinkerZelda 268, 269
Malkinsonas lcchakas 84
Mal ukienė Ieva 49 , 114
Manijofė JosefasZeevas 131
Manomaiti s Saulius 453, 454
Marcinkevičius Justinas 19
Marcinkus Petras 183,2 43
Marija, Papilės miestelio gyventoja
262, 263

Markauskai 142
Marka usk ienė 142, 143

Markoševičius Izaokas(lsaac

Markosevic) 325
Markovas 307
Marksas Karlas 128
MarkusFruma 82

Mažeiva Klemensas 51, 52, 54-56 , 58, 114
Mažrimas Edmundas 333, 336-3 38, 341,
37 1, 372,374,376 , 377,381

Juozas 84 , 85, 91, 114
Mažutienė Stefanija 308
MecasHiršas 403,405
Medonova Marta Laubė 134
Medziukienė Elena 169
Meidus Albinas 85-87 , 89, 114
Meištlnis Stasys5l
MejerisIzraelis,Meyer lsrael 353, 381
Melis lrša 138
Mendelis S. 289
MerasBerelis 221
Meškauskas Česlovas 213
Meškauskas P. 243
Meškys Jurgis 65, 69, 70
Miasnikas 2 15,2 16
Michelis-Šikis Šaja 146
Michnickis Jankelis l 56
Mickus Bronislovas 440
Mieželaitis Eduardas 40
Miežtinis Pranas l 5- 18, 40, 115

Mažutavi čius

Mlkaločienė 37

Miknius A. 15 1, 152
Mlkolaitls Aleksas 202- 204, 243
Mykolaitis-PutinasVincas 146
Mlkuckis 305, 427
Mikulskis 122, 433
Milčius J. 147
Miler Hadasa 320
Mileri enė Daiva 38 1
Mllevičius Kazys260
Mylimas Aleksandras 300
Mylimas Vladas 289, 299, 337, 339, 343,
350,383
Miltenienė

E. 126

Minkevi čiai 269
Mi nkevičienė Kotryna256, 269

[Minkevi či u s) Jokūbas 269
Minkeviči us Sergejus 256, 269

Mintautas Bronius319
MintautasFabijonas335
Mirkis Jozefas 81
Misevičius V. 195
MisiusDominykas167, 170, 171, 243
Misus Kazys381
Miškinis Algimantas 189, 243, 312, 389,
396, 448

MockusJuozas205,207 , 208,211,230,243
Mollie Lesin 38 1
MolotovasG. 220
Monkovaitė Šeinė 252

Montvila, Kuršėnų gyventojas269
Moraschas29, 54
MorozovasAleksandras337, 382
Mostaitė-Rozenbergienė Dobė, Dobelė

7, 175

Mostas 336
[Mostas)Dodikas 175
[Mostas)Motelis 175
Mostienė Brochė 175

MotikovasJonas 339
Movšienė M. 144
Movšovičienė Oreivė 62

Movšovičius
Mozė,

Danielius 183
pranašas 256, 280, 345, 415

Mukienė Dan utė

313. 382

Mulevičiu s

Mejeris (Meir Mulevic) 325
MurauskasP. 292, 298,301 , 306, 312.
340, 351, 358, 365, 367, 368,371,372.
375, 381

MuravskisAleksandras348, 349, 355, 382
Musneckienė Regina 279, 284
MuturasAlgimantas 7, 117,121, 130,
132, 134, 136, 144, 146, 147, 149, 158,
l 59, 162, 163, 258, 262, 263, 284

Naftalinas 5. 424
Naftalinien ė 146

Naidelis 340
Narbutas Kostas200. 20 1. 212, 243
Narkevičienė G. 11
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Narkevičius

Parna rauskienė

Narkevičiu s

Paulauska itė

Aleksas 130
Leonas 203
Narvilas Stasys 126
NatesasEfroimas 254
Naudvaras 220
Navakauski enė Marijona Birutė 6, 168,

Ingrida 226- 228
Zita 439, 448
PaulauskasPranas 30,3 49, 44 3,4 44
Paulikaitė Genovaitė 17, 114
Paulikienė Danutė

6

Paulius J. 350
Paunksnienė Jolanta 143

170,243
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PoškusJuoza s 412,413
Potes-Abk is Abė 146
Povilaitis 168
Povilas šv. 16
Požėla Vladas 268
Praera, Praeris Kazys 440 , 448
Praerienė Bronislava 440
Prancūzeviciu s Vilius 276
Prašinskas 104
Predkovas Jurgis 356, 382
Preibytė-Valkiūnienė Rozalija 64, 115
Presai,broliai 25 1
Presaslcikas 412
Propas Seikas 308
Puleikis Kazimieras 300
Pupliauskas 8. 132
Purėnas Antanas 372

Rimkus Antanas 328,357
Rimkus Vaclovas 183, 187, 244, 266,
277,285

Rimša Alfredas 133, 141, 162
Rindokaitė Zosė

351,357,381,382

Rokasšv. 262
Rolnikas Berelis 40 5
Ronka u skienė R. 115
Rotšteinas Beneienas 336, 337

NyderisAntanas 222, 244
NodelisJankelis 219
Norkevičlus Leonas 202- 204, 244

Pavlikas,vežėjas 41
Peči uli s 136,148
Pelenis i Pilionis Kazys
Perelmanas Abraomas lcchakas 309
Peres Šlomo 81
Perlislcchakas 67
PerskisBenjaminas 32, 34
Petkūnas Jurgis 400
PetkusAntanas 252
Petraitis P. 300
Petras šv. 16, 128

Nork ien ė Petrė

Petrašiūnas 269

Putraitė

PetrauskasA. 125
PetrauskasAdomas 258, 260
PetrauskasAntanas 30, 49, 55-57
Petrauskas Kipras 425
Petrylaitė Loreta 218, 221, 222, 244
Petronytė Jurgita 115

Amelija 153
Putvinskis Vladas 188

RozinasJosefas 369
Razma 41
Rubinšteinas Dovydas Gerfonas 146,

Rabinovicius Aba 420, 421
Rabinovicius Mordehajus 140

Rudavičius

Navickis Stasys 92, 269
[Navickytė] Gražina 269
Neimana itė R. 138
Neimantas Pranas 56, 114
Nej ermanas Chaimas 442
NekrašiusStasys 230, 244
Nemikinas 304
Nėris Salomėja

188

34

Norkus A. 319
Norkus S. 254
Ochmonas 74
Odesaitė Eta 419
OdesasKalmanas419, 448
OdinasP. 128
Oginskiai 420,421
Oksmanas21
OIbertasVincas 357, 381
Olšvangaitė- Montvilienė Sara 279
OlšvangasLeonas 404
OlšvangasSimonas 405
Olšvangienė Cilė

278

Onja Brankė 305
OpulskisVladislavas37, 114
OsovskisJehuda 323
Ošeroviči us Samuelis (Samuel Sherron)

Petrošiūtė Nijolė 190,2 44,382

Rachelė Lėja,
pusseserė

422
269

Pieškus Kazimieras 252
Pikturna V. 187
Pilenisas t Pilionis Kazys
Pilibavičius Augustas 70, 115
Pilibavičius Juozas 67, 115
Pilionis (Pelenis,Pilenisas)Kazys 204,

Račkauskas Jonas

205, 209, 21 O

Pabrėža 407

Pociutė Audronė 115

PagojusS. 426
PakalniškisAleksandras406, 407, 416, 448
PakalniškisJ. 148, 162
Pakalniškis Mejeris 124
Pakutinski en ė Alfonsa 31, 45, 114
PaliulionisBronius 260
Palubeckas226

Podlianskytė Sofija 31, 35, 37

Polmonai 216
Polmonaitė-Kazlauskienė Kazimiera 216

PolmonasVytautas 215,2 16
Popes Fruma 107
Porvaneckaitė-Budzinskienė Janina 269
PoškusA. 132, 133

185,242,271,284

Jakovo G urvičiaus

Račkau s kai

PaberžisVladas 86

324- 328, 330, 382

Rabinovi čius Tėvija

Petruškevičius 211, 239 ,2 44

Pilitauskas 192
PlankysJonas 168
Platakis Benediktas 425, 429
Pliateris,grafas 274
Pliuškienė Irena Valda 121
Pocevičius Povilas 122, 162
PociusAntanas 196, 233,235,244 , 245

Ošrinas309

Puškorienė Bronė 16

267

Radkė

Julius 343
RagauskisIgnas 300
Ragožis Polis 169, 244
RaizmanasIzraelis 15
RaizmanasLeiba 15
Rakmielis Hiršas 259
Ramanauskas 57
Ramūnas M. t Martišius Motieju s
Raštikis 38, 41
RazmusasPetras 75, 77, 115
Razutls Petras 107
RelselMicha 116
Remeikis J. 3 16, 3 17
Remelkos, broliai 421
RiaukaSt. l 04, l 07, 115
RibikauskasJonas 253
Richterls 308, 311
Rimdeiklenė Nemira 280
Rimkevičius P. 350
Rimkevičiūtė Agnė

49 , 114

Rimkus Aleksas 22,380

Roze nbe rgienė Dobe lė

175, 179

Rozenfeldai 313
Rozenfeldas Markas 399
Rozentaliai H. ir J. 266
Rozga, viršaitis 125
RozgaJofė 259
Rozga Leopoldas 6, 151-153, 160,1 62,
258, 262, 263, 284, 285

309, 418

Z. 416
Rudinas Justinas 350
Rudys Pranas 67, 7 1, 73, 115
Ruginis Kazimieras 64
Ruikienė Olga 125
Rukšėnas Alfredas 29-3 1, 33, 34, 36,
38- 43 , 45, 115, 116, 258 -263, 285,355
Marija 244

Rupeikienė

Rusteikaitė

Marija 283, 284
RušaStanislovas 234
Rūtienė K. 15
Ruzgailienė Irina 6, 15-18, 40, 115
Sabeckis Raimondas 94
Sagel-Grandelrene 112, 380
Sakaitė Viktor ija 300, 382, 449
SakalauskasVytautas 190, 191, 244
Sakutas (Sakuth) 370
SalantasZundelis 62
SalanterisIzraelis t Lipkinas Izraelis 62
Saliamonas, Stakių žydas 216
Salmanas Šija 138
Satkauskienė Kazimiera 85, 89
SauchatasS. 138
SaudargasPovilas l 07
Sausaitienė Birutė

115, 327, 382

100, 103, 104, 107,
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SavickasJ. 149
SavickasV. 117, 245
ScheuWerner 100, 325,33 1, 355
Schmidt-HammerWerner 21, 22
Schwarz 290, 291, 335, 338, 351
Segalas Dovas 8 1
[Segalas] Efraimas 8 1
Segalis Mošė Cvi 47
Selezniova l. 382
Sendrauskienė L. 116
Sendziulis 229, 232
Senkus P. 142
SenkusVincas 150
Serva Rimantas 7,185,27 1, 284
SherronSamuel i Ošerovičius Samuelis
Simaitis Antanas 79
Simas, policininkas 183
Simonavičius J. 20

Stahlecker FranzWalter 8, 21, 99, 105,
237,29 1,335,338,370,

Stalin Josif 37, 53, 259, 340, 359, 367, 37 1
Stancikas A. 140
Stančika s Pranas 350, 35 1
Stančikas Stasys 35 1
Stanevičius Ezekielis 218
Stang Knut 244

šatelienė Reva A. 15-18, 40, 115

Stanku s Kazys 221, 223,225
Staševičius, Stasevičius Jonas 267, 268
Staševičius Juozas 267
Stauber Roni 420, 42 1
Staugaitis Justinas 43 3

šatrijos Ragana 275, 280
šatrovaitė Rita 49, 114
šaulys 104, 151
Šeirys 145
šenkeris (Shenker) 421

Stelmokas Juozas 39, 40
Stepulienė K. 168
Stirbys Povilas 356
Stirbys Vladas 356, 382

74, 75, 116

SmailysMartynas 346, 382
SmetonaAntanas 3%
Smilgeviėius 277
SmilgysVincas 30, 31, 34-3 8, 41, 57, 1 10
Smirnovasllja 379, 425, 447
SmolenskajaSara 221
Smolenskiai 168, 171
Smolenskienė Janina 169
Smolenskis Aronas 168, 169, 171, 244
Smulnis 74

Snieėkus Antanas 157, 185, 271, 292,
294,312,3 40,341 ,351,358 , 365,367,
368,371,372,375,381
SongailaAlfonsas 279

Spector Robert Melvin 117
SpectorSh. 380
Srolienė 192

Sroloviėius 437

šapira Jakobas 412
Šapira M. 187
Šapiraitė 192
Šapiro Josifas 334

StankūnasTeodoras 168

Stelmokaitė Teresė 40

Skudrienė Emilija 6, 167-170, 244
Skudzinskas226

šachnovičius 336
Šafkindas Davidas 8 1
Šapira 437

Šapiro Maušas 102, 325
šarapovas Steponas 455
ŠarauskasN. 284

Simutytė Živilė 80, 88, 116

Skruibis, Struibys Pranas 66, 67, 71, 72,

A sm e n ų r o d y k l ė

Stan islovas Abromavičius 147
Stankeris Petras 209, 245
Stankevič ius F. 323

Sinet is Boleslovas 39, 40, 116
Sinušienė Ligita 116
SireikaJonas 285
Siurbalis 427
SiurblysAntanas 32, 116
Skiesgilas Alfonsas 94
SkridailaCiprijonas (Cipras) 64, 66-68,
75,116

4 54
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Stončius 65, 70

Stonkus 138
Strakšaitė Juzė 134, 162

Straupytė-Jereminienė B. 448
Stravinskas 68

Streikus Arūnas 300, 382
Striaukas Povilas 176
Striaupys Juozas 392
Strolaitė Ima 267
Strolienė 266

Stropus Stasys 389, 395, 413, 449
Struge K. 355
Stulgys 5. 172, 245
Stulpinas Stasys 261
Sugihara Čijunė 452
Sugintas 399

Šepetys Boleslovas 32, 33,35, 39, 42
ŠepsasMende lis 277
Šeputaitė Elena 54, 116
Šeputis Antanas 323
ŠerasMošė 22, 259
šereševskis 333, 340
šertanas Abramas 144
Šeškevičienė Irena 7, 15, 116
ŠidlauskasAlfonsas 272, 285
Šifai 129
Šileikytė-Jucienė Elena 221, 222, 245
Šilgalis 300, 320, 367, 380
ŠilinskasJonas 117
Šilkus Vincas 258
Šimkus 5. 152, 222
Šindleris Zejevas 67
Šipaila 226
Šišerpis 351,383
Šiukšta 190
Šiušaltė Agnė 449
Šlapikienė Bi rutė 168, 244

Sungaila Juozas 316, 319
Suralskis 184

šleinienė Joana 80, 93, 116

SušinskasAlfonsas 300
Sutkai 221, 222

Šlimovičius Šaja 405
Šl i movičiūtė Helė 107
šl imovičiūtė ldkė 107
Šlionskis Rapolas 62, 66,69, 71, 77, 116

Sutkevičiai 269

Sutkienė Veronika 221, 222,245
Sutkus Antanas 22 1, 245
Sužiedėlis S. 111, 241
Svilai 266
SvilasAlfonsas 424

šleževičius VI. 279

Šmitai 192
Šmitas,vokiečių karininkas 261, 355
Šmitas (Šmidtas)O. 190, 192
[Šmitas) Benukas 192

Šmitas Pranas 70, 116
šnaid Chana 356
Šniutė Kazys 258
Šoblinskas (Šlionskis) Feliksas 66, 74
šochotas Jehošua (Jehoshua
Shochot) 401
ŠorasJosefasJakovas 345
šotlandas 146
ŠpicasLevas 81
Špicas Levi 334, 336
šteinas Borisas 273
šteinas Chaimas 312

štuikytė-Andriukaitienė Joana 168
Šubic Zoj a 16-18
Šultzas Ervinas 176
šumas lcchakas 340
šutinienė Irena 262, 285
švarcaitė Estera 323
Švarcas 337
ŠverebasPovilas 138, 140, 142, 143,
162, 163

švern ik Nikolaj 374
TacasJosifas 172, 173, 245
Tallat KelpšaTadas 304
Tallat Kelpšos 304
TamašauskasZ. 148
Tamašauskienė Ona 98, 99, 103-105 ,
116, 327, 383
Tamkevičienė

Emilija 150
Tamošaitis Rolandas 251, 253-25 6, 285
Tamošaitis Vytautas 155
Taubė

300

Taueris 22
Taujaniai, Tauj eniai 98
Taujanis 149
Taujanis,TaujenisAdolfas 98, 99
Tautaviėiūtė-Zabovienė M. 15
TeruškinasJakovas Chaimas
Baruchas 82, 84
Tėvelis P. 144
Tigeraitė Zura 138
Timinskis A. 220
TyrasEdmundas 89
Tirinai 251
Tiškevičiai

213

Tiškevič iu s

Aleksandras 29, 33
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Tiškinas 42 7
Tkači u k Olga 357,359,364,384
Todrasavičius Volfas 170
Tolei kis Vytautas 456
Toli ušis 216
Tomaševičius Vladas 191
Tominas 251
Tonikas 251
Totilaitė Vladislava 227
Traubė Aronas 405
Tru sfusaitė -Jofienė S. 138
Truska Liudas 456
Truška Povilas 24
Tuminas Pranas 196, 245
Turbutis S. 346, 384
TurekasNetanelis 81, 84
TurskisAlgirdas 183, 245
TurskisJ. 426
Tutlys Stasys 355, 356, 384
Učitelskis Antanas 356, 384

Ulfa ~ Todrasavičius Volfas 170
Urba 201
Urbait is Ignas 259
Urbikas Stanislovas,Stasys 348- 350,
354, 355, 384

Urbonas Feliksas 259
Urbonas Klemensas 348
Urbonavičiūtė Z. 228
Urbon ienė Irena 7, 99, 103, 117
Urbša Jonas 216
Urbšaitis Kazys 205, 209
Urbutis Jonas 218, 244
Ūselis Alfonsas 107
ūseli s J. 100
Ūselis Stasys 104
Ušackas Vygaudas 80, 113
Užubalis 209
Vaičaitis

Pijušas 216
broliai 192
Vaičys, Vaičius Domas (Džiunis) 68,
Vaičiai,

69, 74
Vaiči uli s

Petras 424, 427
Pranas 64, 70, 72,117
Vaidaugas 59
Vaidila Kostas 184, 282
Vainas Borisas 428
Vaičius

VainasJosifas 424
VainoraJonas 40
Vainoras 57
VainutisVladas 126
Vaisbordas 15
Vaišvila Alfonsas 211- 22 1, 223,245
Vaitkevičius L. 320
Vaitkus Juozas 328, 384
VaksasŠimonas 149, 151
Valaitienė Sara 201,245
Valanč iūtėJa nina

106,117

Valantis 154
ValesasAbelis 176
Valiuška 192
ValužisJuozas 67, 117
Valužis Kazys 65, 71, 77
Van Dam H. G. 380
Vaniuchinas Paulius 63, 67, 74, 115, 111
Varkojytė Sigita 28, 117
VasarisKostas 85- 87, 104
VaškysAntanas 46, 391
Veida 192
Veitas Rimvydas 124- 126, 163
Ve lička 303, 380

Veliuona 168
Venckus Antanas 346, 384
Venckus Kazys 124, 125
Venckus Leopoldas 67, 117
Venckus Stasys 347, 349, 350
Venclauskai 269
Vepštaitė lglė 99, l 00, 117
Verbovskis Jehuda Leiba 120
Verbovskis Nachum as Mordechas 120
Veržbolauskas Rapolas 79
Veseris t VasarisKostas
Vičiulis 72
Vidugi ris Povilas 252, 254
Vigelis Mikas 56, 117
Vigoder t Levinas Blūma s 153
Vi ld žiūnas Linas 243
Vilkas ševelis 15 1, 258
Viluti s L. 427
Viluti s P. 140
Vingys Adoma s 354
Vinika itė Mina 169, 11 1
Vinikas Berelis 168
Vinikas Orčika s 215 - 217
Vinikas Berelis 169
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Vinikas Šlioma s 168, 169
Virb alas Kostas 280
Viskantas Vincas 259- 261, 285
Vismantas Leonas 355, 384

Zelikmanas Reuvenas 320
Ze li kovič Neta 81

Viščiai 169

Zenon Niuneva 23
Zybertas 311
ZibucasIzaokas 447
Zykai 251
ZikasSergėjus 117
ZilbermanasKm ie ė 212
Zilberšteinas 82

Višči u s

Dominykas 168, 169

Viščiūtė, Vi ščiūtė-Smolenskienė

Janina 169
Marijona 169
Višinskis Povilas 275
Višnevskis lcchakas Eliezeris 296
Vyšniauskas Juozas 82, 117
Vyšniauskas K. 91
Vytautas Didysis 8, 9, 167, 304
Vitkauskas Izidoriu s 254
Vitkus Aleksandras l 09- 111, 117, 130,
Vi šči uvienė

138, 163, 170, 236, 243- 245, 285, 333,
336, 344, 384,448,449, 457

Vitku s Hektoras 6
Vitkus Stanislovas 86, 89, 104
Vitkuvienė Birutė 6
Vizgirdas Antanas 440
Volfoviči us Šolomas 215, 217
Volosinavičiu s Petras 104
Volpert Menucha 226,228 , 356, 424
Voronova Marija t Jaunaitė Marija
Vorošilov Kliment 53
Voveris J. 148
Vrublevskiai 374, 375

Zelikovičius

84

Zelikovičiūtė-Šarvit Estera 96

Zinde r ie nė Zlotė

277

Zingeris Mejeris 62
Zivai, broliai 168
Zivaitės, seserys 169
Zivas Leiba 168, 171
Zivas Mejeris 47
Zivas Natalis (Naphtali Ziv) 326
Zivonas Mauša 138
Zizas Rimantas 297, 300, 303, 31 1,
314, 316-318 , 323. 366, 368,369 ,
384, 385. 456

Zubovai 33
ZubovasPlatanas 33
Zurabov V. 372
žardeckasP. 254
žąsytis Jonas 346. 385
želvys Kostas 19
žemaitė 275

Wexelman Liat 280
Zajančkauskas

Konstantinas 74, 111
Zakas A. 392
Zakas Chackelis 185, 242, 267, 271, 284
Zakas Kalmanas 185, 242, 271, 284
Zaks Kačkis (Chackelis Zakas) 267
Zaksai 228
Zaksaitė-Vilelkiene Ona 228
Zaksaslcchakas 307, 316, 3 17
Zaksas Saulius 307
Zalcmanas 323
Zaleckienė Bronislava 283, 285
Zandovie n ė Antanina 349, 350, 384
Zapkus Aleksandras 148, 151
Zaremba Grigorijus 349, 357, 384
Zdanavi č ius Povilas 203, 204, 245
Zeikus 2 16

žemaitis Bronius 202- 204, 245
žemeckasA. 185
Žydukas Volpert Menucha
Žileviči u s V. 426
Ži linskienė 104

Žilius Alfonsas 30, 117
Žimkus K. 426
žiobakas Kazimieras68, 72,73, 117
ŽukauskasD. 130
2ukauskasStasys96
žulpa 137
2u lpaitė L. 285
žutautienė O. 107
Žvinys Juozas 413,4 14, 449
Žvirblis Juozas 356, 385
Rodyklę sudarė Aldono8e11d
ooe11e
,r

DariusS1mku11os
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Biliūnai

172, 210
- dvaras 172, 211

Vietovių rodyklė

Birke nau

t

Bžezinka

Birutės kalnas 52, 59
Biržų

Adakavas 311
Afrika 424
Aitr a, u. 439
Akme na, u. 39, 366
Akmenė 119- 123, 129, 133, 134, 145,
158- 160
- rajonas 6, 119, 147
- val sčius 119- 121, 123, 138, 151
Akmian Akmenė
Alantas, u. 418
Aleksandrovskas - 2emaičių Naumiestis
Alytau s apskriti s 209
Alki škiai 120
Alkos kalnas 16, 18, 50, 82, 83, 89- 94, 96
Alkupis , u. 66
Alpės 330
Alsėdžiai 387, 389, 391-3 95, 404, 421,
425, 428, 429, 435, 441,444 , 446
- valsčius 387, 389, 395
Alsiad t Alsėdžiai
Amerika 15, 62, 124, 131, 265,2 74, 302,
354, 420
- Šiaurės 424
Ančia, u. 289, 306, 315, 361
Andrejavas t Endriejavas
Aneliškių dvaras 22
Anglija 15, 129, 424
Antagluonis 314
Antšunijai 335,338 , 340- 344, 371,3 74
An tupyčiai

167,1 68, 170,1 71
Apusinas, u. 171, 233
Apušis, ež. 229
Ariogala 167, 171
Arklių dauba 168, 169, 171
Asteikiai 154- 157
Ašutis, u. 315
Ašva, u. 324
Aukos kainas 47,418,419
Auksūdys 89
Aukšmiškio miškas 185
Aukštaitija 8

Aurichas 331
Aušvicas, Osvenc ima s (Auschwi tz) 297,
302, 330, 347, 454
Avino kainas 391, 397,398,431
Ąžuoly nės takas 181
Babrungas , u. 404, 413
Badenas-Viu rt embergas (Baden Wurttemb erg) 370
Bajorai 29, 54
- jlanka 412, 415
Bal čia, u. 315
Balsėnai 98
Baltakalnio mi škas 16
Baltakių valsči us 295
Baltarusija 307,443
Baltijos jū ra 8
Baitimorė 334
Ba itm iškė (?) 218
Baltojo kalno mi škas 17- 19, 92- 94, 96

rajo na s 9

Bartuva , u. 47, 80, 82, 83, 86, 87, 9 1,
93, 94, 96
Batakiai 287, 289- 296, 310 - 315, 336,
338, 361,362,376,377
- miškas 290, 293, 296, 308, 315,
361, 362
- sen iūnija 294, 362
- stovyk la (getas) 290, 292, 293,
295, 296, 311, 312
- va lsči us 287- 294, 296, 312, 3 15,
361, 373. 376, 377
Baubliai 28
Belgija 424
Benaičia i 89
Bė rancynės mi škas 178, 179, 181
Berlynas 21, 17 1, 175, 178, 438
Beržoras 412,4 15
Betygala 6, 167- 171, 239
- valsčius 165, 167, 170, 237

- mi škas 260, 262
Dimitra va, Dimit ravas, Dim itrav o
koncent racijos stovyk la (geta s) 16,

Biržulis, ež. 441
Bivainės gi ria 395
Bokštakalnis 61,412,413 , 415

18, 36, 40, 48, 50, 82, 83, 88, 89, 9 1- 96
Dirvoniuk ai 183
Dratviny s, u. 218
Drub ian t Darbėnai

Bridvaišis, ež. 229

Dubysa, u. 167, 182, 218, 222, 223, 236,

Bubiai 185, 247, 249, 250 , 258, 259, 262
- miškas 250, 277
- Piliaka lnio gatvė 250

Dūdinėliai

- piliaka ln is 249
- Šilojų gatvė 250
- valsčius 258, 277
Buchenvaldas (Buchen wa ld) 45 5
Budriai 28
Bul avėnai 218, 221- 223, 225
Butauta i 220
Butrimonys 209
Bžezinka 330
Chaifa 51
Chveidan t Kvėdarna
Citavian t Tytuvė nai
Čekos lovakija 228
Čikaga 9, 273,419

Baranovičiai 307
Barstyčiai 128, 139

Dilbyčiai 26 1-263

Dabikinė,

u. 120
Dachau 297, 302,330 , 347
Dangutiškiai 228
Da rbėnai 6, 13, 15-19 , 30, 40, 42, 48, 49,
5 1, 55, 57, 61, 83, 88- 90, 92- 94, 96 , 108
- Kreting os gatvė 15
- miška s 93
- Skuodo gatvė 15
-valsčiu s 5, 13, 15, 16, 108, 247
Dargiškė 346, 350, 352
- miškas 346, 350, 352
Daugėliai 269
- plytinė 252, 254, 255, 268
Daugirdo giraitė 169, 171
Dau giškės (tikriausiai Dargiškė) 346
Dautart ų dvara s 22 1
Deksnės mi škas 254
Didieji Mas ta ičiai 419
Didkaimis 169
Didžioji Sruoja, u. 416

247, 264
100
Durbini s, u. 423
Duseikia i 425
Dvarelis t P rišgi ntiškės dvareli s
Dzūkija 8
Egiptas 345
Eišiškių apskri t is 375
Eleonorava
- dvaras 213
- miškas 213, 214
- piliakalniukas 213
Endri ejavas 13, 20, 420
- va lsčius 13, 20
Erec lsrael Izraelis
Eržvilkai, u. 294
Eržvilkas 289- 296, 312,338 , 361, 376, 377
- valsčius 287, 288, 290- 292, 294, 373,
376, 377
Estija 25
Europa 6, 20, 24, 424
- Rytų 124
- Vaka rų 124
Ežeruona, u. 361
Feldafingas 330
Gadiliaušiškė

184

Gadūnavas 399--403, 446

Gailiai 221, 225
Galiniai 189
Gapšiai [Gabšiai] 209
Gargždai 13, 20- 27, 40, 108, 175,418
- Klaipėdos gatvė 22, 27
- val sčius 13, 20, 23- 25, 108
Gaubių kalnai 48
Gaudučiai 268
Gaudži ai 252
Gaurė 290, 292- 294, 296, 361
- valsčius 287, 288, 293, 296, 376
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230, 232, 238
Geniotalis , u. 298
Ge rdauja , u. 24
Geru liai 61,275 , 303-305, 389,393,396,
399, 412, 425, 430-432 , 434-436 ,
439, 441, 442, 446
- dvara s 432, 444
- miškas 422, 425, 444
- stovykla (ge tas ) 303- 306, 367, 369,
391, 393- 395, 397-401 , 414, 422, 423,
429-436, 439, 441-444 , 446
Gerviečiai 290
- stovykla (getas ) 290
Giliu s, ež. 229
Gintalaičiai 96
Giraitė, Girale • Kvecių miškas
Girkalnis 6, 171-174, 200, 211,236,237,2 39
- 165, 171, 173, 211, 239
Girtegole • Girka lnis
Giruliai t Gerulių stovykla (getas )
Gora iniai 350
Greičių miškas 181
Gryblau kis 289-292, 294, 296, 362
- miškas 289, 290, 292-296, 308,
311-313, 361, 362
Grūstė 139, 140
Gruzdžiai 275
Gubernijo s miškas 273
Gud eliai 229
Gudiškė 389, 391, 396-398, 425, 431, 446
Gumbinė 455
- apygarda 452, 455
Gusevas i Gumbinė

Yurbe rik t Ju rb ar kas
Izrae lis 7,8, 10, 47,51 , 96, 105, 107,124 ,
129, 131, 169, 190,228, 269,280,
283,291,342,345,354,362,369,418,
420,423,428

Hamburga s (Hamburg ) 331
Heydekrug t Šilutė

Kadaičiai

Įkojis,

u. 296

Ylakiai 82, 96, 119, 123-129, 142, 143,
157-160
- va lsčius 82, 119, 123, 125
- žydų kapinės 82
liga, u. 265
Ilgižiai 169, 171
ligoj i Lova 255, 257
lm barė 66, 73, 77
- seniūnija 64, 77
lnkakl iai 106, 107, 327,328,33 1,332
- m iške lis 327
- se niūnija 106

Japonija 452
Jaujupis , u . 420
Jazdų miška s 16, 18, 83, 89, 93, 94, 96
Jazm inų ka lnas 412, 4 14, 4 15
Jė rubynas 366
Jeru zalė 47,281 , 342,344 , 423
Jevlak t Ylak ia i
Jonaičių miškas 263
Jo sva iniai 167
Jova išiai 199
Jovaišiškė 404
Judrėnai 107
Jungtinės Amer ikos Valstijo s, JAV 8.
129,13 6,149 , 228, 280, 330,3 34,3 47,
406,41 8,4 19, 424
Ju odeikia i 89
Juodin kių miškas 402, 40 3
Juodlės miškas 266, 270, 272
Juodupis, u . 104
Jūra, u. 298, 322,333,420,439
Jurbarkas 7, 9, 98, 165, 174-18 1, 199,2 10,
213,217,226,237 - 239, 294,454
- Dariaus ir Girėno gatvė 176
- rajona s 165, 178, 214, 288, 294, 453
- stovy kla (getas) 178
- valsčiu s 165, 174
4 12
Kairiai 255, 257
Kaliningrado sr itis 455
Kalnėnai 177, 181
Kalniškiai 23, 259
- dvaras 259
- stovyk la (getas) 260
Kaln uja i 177, 200, 202, 204, 227, 237, 238
- piliakalni s 199
Kaltinėnai 102, 296- 298, 300, 319,320,
323,326,347, 362- 369,376,377
- Kražių gatvė 297
- vals čius 287, 288, 296-298 , 366,
369,373,3 76, 377
Kapėna i 153
Kapstatas 20
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Karaliaučius

333

- rajonas 9, 13, 450, 453
- valsčius 22
Kartena 13. 46, 108
Klausgalviai 78
- valsči us 13, 46, 108
Klykoliai, Klykuoliai 121, 123, 133, 134,
Ka rtupi s, u. 213
146, 158- 160
Kašučiai 17- 19, 28, 94
- valsčius 138, 151
Kaulakia i 220
Klivlandas 274
Kaunas 8, 10, 34,41,51 ,5 3,54, 104,147,
Kluonaliai 33
155, 171, 173, 175, 176, 179, 181,
Knituva, u. 281
196, 201, 227,236, 300,301, 334,357,
Kolainiai 278. 279
420,438 , 452, 454
Komija 334
- apskritis 155, 191
Kortčin t Karten a
- gubernija 130
Krakės 169
- Juoz o Gruodžio gatvė 54
Krantagūra 222, 223
- stovykla (geta s) 25, 27, 50, 153. 175, Kražantė, u. 182, 190, 194
213, 238, 300
Kražiai, Kražė 9, 165, 185, 189-195,
Kaušėnai 389, 404-409 , 411, 414, 417
237-240, 271, 276
- miškas 406
-dvaras 190
Kavarska s 40
- stovykla (geta s) 190
Kaziškės miškai 340
- valsčius 165, 189
Kėda iniai 9, 41, 176
Kretinga 9. 13, 15, 16, 18,20, 28- 34, 36-46,
- rajonas 9
49, 52. 55-57, 59, 61, 65, 66, 68, 74,
78, 80, 88, 93, 105, l 06, 108, 132, 370,
Kegri ų miškas l 53
406, 407, 411, 417, 425, 454
Kelm t Kelmė
- apskri tis 8, 9, 13, 16, 17, 24. 25, 28,
Kelmė 7. 9, 182-190, 193, 220, 221, 225,
35, 41-43, 47, 49, 55, 63, 80, 88, 89, 97,
229,231,236,237,239,266 ,267,27 1,
108, 109,139, 363, 364,370, 413, 417
272, 275-279, 281- 283, 323, 353
- dvaras 33
- dvaras 182, 183
- kapinės 37. 38
- Dvaro gatvė 188
- Kluonal ių (Taikos) gatvė 33
_ rajona s 165, 185- 187, 221, 223.248,
- Mėguvos gatvė 45
267, 271, 275, 280
- rajonas 13- 15, 20, 28, 31, 33, 34, 41,
_ Sa lomėjos Nėries gatvė 188
46, 55, 73, 77,370, 453
- Serbentų gatvė 188
- valsčius 13, 28, 30, 36. 88, 108
- stovykla (geta s) 182
- vienu olynas 409
-valsčius 165, 182. 183, 185,187,23 7,
- Vytauto gatvė 29
238,282,283
_ žydų kapinės 30, 36, 37, 39, 40, 43,
_ Vlado Putvins klo gatvė 188
45, 46, 48, 49
Kerėžiai 139, 140
Kret
ingen
Kretin ga
Khveidan t Kvėdarna
Kryžkalnis 309, 312, 362
Kyman tai 169
Krož t Kražiai
Kinija 452
Kudirkos Naumi estis 353
Kivyliai 346
Kulai l 48, 50, 82, 83, 86-8 8, 91- 96
Klaipėda 6, 9, 1s.20- 22, 24, 25, 28, 29, 31.
Kuliai 13,23, 47, 108, 404, 418· 419
32, 43, 59, 80. 81, 97. 107, 171, 173,
- valsčius 13, 47, 419
176,1 81,2 13.236, 251,301, 303. 334,
Kuliečiai 355
370, 420, 451-454
Kulšė, u. 19
_ ap skritis 13, 452
- kraš tas 9, 10, 28. 33. 54, 97, 102, 104, Kūl upėnai 17,73
Kunigiškiai 55. 56
109, 343, 370, 423, 451-456

Karklėnai 189, 190, 192, 194, 238
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Kunigiškių

Legotiškė

Kuprės

Lėlaičiai

mi škas 56- 58, 60, 61
miškas 190, 191, 193, 194
Kurpishok f Kurpiškės
Kurpiškės 171- 174, 200, 211, 239
Kuršan ~ Kuršėnai
Kuršas 129, 213
Kuršėna i 186,248, 251- 258, 264, 269, 271
- Gais rininkų gatvė 251
- Kapų gatvė 251
- stovykla (ge tas ) 252
- valsči us 247,248,25 1
Kurtuva, u. 249
Kurtuvėnai 248- 250
- miškas 266
- valsčius 247- 249, 264
Kužiai 255, 268
- miškas 273
Kveciai 31, 32
- miškelis 30, 32-36 , 38, 40, 42-46, 83
Kvėdarna 297- 302, 315, 320, 321,323,
328,358 , 362-369, 376--378
- valsčius 287, 288,298 , 299, 301,320,
323, 373, 376, 377
Lačo daržinė

132
Laizeve f Laižuva
Laižuva 119, 129, 130, 134, 158, 159
- va lsči u s 119, 129, 138
Landk reis Mem e l f Klaipėdos apskritis
Latvija 50, 51, 80, 91, 129, 136, 145, 154-156, 252, 280, 424
Lauga liai 21
Lauga lis 221
- tarybi nis ūkis 223
Laukodumas 184
Lauksa rgiai 289,290,335 , 338, 351
Laukuva 102,297, 301- 306, 316,3 19, 320,
322,3 26,328, 347, 358, 362-369, 376,
392,42 1, 428,431,435 , 440, 441, 444
- val sčius 287, 288, 298, 301, 306, 316,
320, 367, 373
Laukžemė 16, 18
Laumale nka 61, 404,411-415
- m iškas 4 14
Laumės (Laumi s), ež. 413
Lazdininkai 16
~c~w1m1n1n1¼1~1~1~
158- 160
- valsčius 138
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196- 198, 238, 291
150
Lenkenis 418
Lenkija 9, 148, 307, 330, 334
Lenkimai 89
Licinava 182
Lyduvėnai 218-225 , 238, 239
- dvaras 218
Lieplaukė 394
Liepoja 56, 57, 61, 80, 120. 130,143,395
Lietuva 6- 10, 21, 27, 28, 30, 33, 34, 40, 41,
47- 51, 53, 55, 6 1- 63, 77, 80, 81, 88, 94,
98, 99, 105, 106, 108, 120, 124, 130,
131, 139, 141, 143- 146, 15 1, 152, 155,
169, 17 1-176, 179, 181, 182, 188,
189, 193, 198,209,213,215, 226- 240,
248, 252, 256, 265, 276, 278, 280, 281,
283, 291,295,298,299,302,306 , 307,
314, 323- 325, 333- 335, 339, 345,
348, 352- 354, 361,362,369,370,374 ,
396,398, 402,40 5, 409,411 ,4 12, 417,
420,423 , 424, 436- 442, 452-456
- Didžioji 306, 452
- generalinės sriti s 119
- Mažo ji 8, 452, 455
- Resp ublika 452
- SSR 22, 372, 455
- Siaurės vakarų 8
- TSR 25, 157, 159, 185, 193, 287, 337,
338, 340, 343, 344, 368, 370-372,
374,375
- Vaka rų 182,42 1, 452
- Vidurio 8
Linkaučia i 194
Lioliai 182, 183,186,2 18,223,271
Liublina s 148, 155
Lokysta, u. 315
Lomiai 314
LSSR T Lietuvos SSR
LTSRi Lietuv os TSR
Luknė 89
Lukniai 88
Lukn ik t Luokė
Lūkstas, ež. 441
Luob a, u. 80
Luokė 186,27 1,387,389,39 1, 395- 399,
429, 431, 432, 435, 441, 444, 446
- stov ykla (ge ta s) 431, 444
- valsčius 387, 395, 396, 431
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Maci kai 100, 102, 103,28 7, 297- 303,
306, 326--330, 332, 347, 351, 352, 356,
358- 360,362 - 366,369 , 376,377
Mantartiškiai 121, 158, 159
Marijampolės apskriti s 8
Maskva 24, 25, 27, 211,374,375
Maslaukiškiai 110
Mas tis, ež. 424
Mas tūlpi s, u . 423
Maže ikiai 7,9, 119, 121-123, 128- 160,
25 1, 257, 336
- apskritis 7, 9, 82, 119, 121.1 29, 133,
136, 137, 145, 157-159, 247
- laukai 137
- rajonas 118,119 , 141- 143
- va lsčius 119, 130--132, 136, 138,
145, 159
Ma žinta i 290-292 , 361, 362
- m iška s 361
Mažonai l 335
Mažona i 11335
Mede kšiai 173. 174
Medemrodė 121
Medi ng ėnai 404, 416, • 17
Me din inka i 1 Varnia i
Me domi škiai 18
Med žio ka ln is 192- 194
Memelis t Klaipėda
M ilašaičiai 170,401,404,416
- dva ras 416
- A. Plechavičiaus gatvė 416
Minija, u . 20, 24, 46,416, 4 17, 442
Minskas 443
Mituva , u. 214,2 16
- lanka 214, 216,2 17
Miu n chenas 330
Mosėdis 13, 30, 40, 43, 45- 50, 83, 88
- Kęstučio gatvė 47
- valsčius 13, 40, 47, 108
- Vytauto gatvė 47
Mo slad t M osėdis
Muld or fas (Muldorf) 330
Naisiai 255. 257
Naištot Tavrig t 2emaičių Naumie stis
Nary šk ino p arkas 262- 264, 275
Naudv a ris 283
Naujie ji Sala n tai 74
Naujosios Akmenės rajonas 122

Naumie stis 1 :2:emaičių Naumiestis
Nausėdai 89
Nausodls 47, 404, 418
Navaran t Nevarėnai
Nemakščiai 185, 188, 194--198,
234- 240, 294
- stovykla (getas ) 195- 197
- va lsčiu s 165, 194- 196, 234
Nemunas , u. 174, 213, 452
Neringa 453
Nevarėna i 387, 392, 399-403, 421, 428,
431, 435, 444, 446
- valsči us 387, 399, 403
Niurnbergas 374
Nor ilskas 153
Norkiškės m iškas t Bata ki ų miškas
Normančių eiguva 273
Nov oje mesto :2:emaičių Naumiestis
Ofian Upyna
Ohajo valstija 274
Okmenė

t Akmenė

Olandija 424
Ostlandas 248
Osve ncimas f Aušvicas
Ožkėnai 252
Padarbio miškas 252- 254, 256, 257
Pad ievyt is 304
- eže ras 304
- pi liakalnis 304
Padubysys 218-225, 238. 239
- dvara s t Lyduvėnų dvaras
- getas 221- 223
- valsčius 264
Pad varnin kai 140
Pagėgiai 9, 453
- apskri t is 451-453, 455
- miškas 455
Payure t Pajūris
Paj ūris 287. 288, 297, 302, 3 17, 320, 322,
323, 328, 351, 358, 363, 365- 368, 376
- dvaras 323
Pak ražantis 189
Pakruojis 9
- valsčius 255
Palanga 9, 13, 16, 11. 19, 29- 31, 33- 35, 37,
42, 45, 50-6 1, 108, 152, 176, 453
- valsčius 13, 42, 46, 50, 108
- Vytauto gatvė 52
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Pi rčiupis

Radviliškis 229, 255
Rainiai 151,2 75, 304 - 306, 391, 392,398,

Pamedžiokalnis194
Pamituvys 214

257
Plateliai 13, 46, 61, 404, 411-415 , 435,
441, 444, 446
- ežeras 412, 415
- Liepijų gatvė 414
- seniūnija 61
- valsčius 13,6 1, 71, 74, 78, 108,
411-413
Platonavas 33

Panemunė

Plote! t Plateliai

- ūkis 424
Ramoniškiai 152

Plungė

Ramučiai 249

Palendriai 199
Palestina62, 101, 142, 155,25 1,257
Palestina (Izraelis, Erec-lsrael) 47, 124,
131, 265, 302

Palestina,Lietuvoskaimas 213
Paliesiodvaras 171
Paluknė

89

174
Paneriai 257
Papilė 120,248,249, 257- 264
- valsčius 247, 257, 259

Papileni

Papilė

Paprūdžiai

193

Parubežiomiškas • lnkaklių miškelis
Pastikt Asteikiai
Pasvalys9
Pašatrijosdvaras 396, 397
Pašerkšnė

136
Pašia ušė 264
- dvaras 264
- valsčius 247, 248, 264
Pašilė 129, 189
Pašilvės miškas277-279, 281
Pašvenčio miškas 177

Paupariai355, 358
Paupys234, 238
Pavainiškė 269

Pavenčiai 143, 145, 150, 254, 268, 269

Paverpenis183, 283
Pažvirintis 168, 171
Penkininkai 32
Pensilvanija330
Penzossritis 144
Perkū nai, Perkūnas 22_25

Petkalnis308, 313_315
Pietų AfrikosRespublika,Pietų Afrika
62, 124, 129, 131, 136, 228, 265, 302,
323, 353, 354,418,420 , 424, 442
Pikeliai 130, 133, 134, 154, 156- 160
- valsčius 138
Piktaičiai 102, 326

Piktaten t Piktaičiai
Piktežerisl, ei. 414
Piktežeris11
, ei. 414
Pilkalnis 167, l6S, 171

-Arklių dauba 168, 171

9, 23, 27, 47, 61, 64, 65, 78, 387,
389, 403-407 , 409-411 , 413 - 420, 425,
432,435,436,444,446
- Birutės gatvė 406, 409
- Ežerėlio pakalnė 411
- Klevų gatvė 404
- kraštas 389
- Medingėnų gatvė 404
- rajonas 13, 64, 68, 77, 78, 387, 390,
404, 407, 417

- Rietavo gatvė 404
- valsčius 63, 387,401,403 , 404,
4 17,435

- Vytauto gatvė 406
Port Elizabetas 228
Povpera t Paupariai

Rudelio atkalnė 407
Rusija, Rusijos Federacija 63, 128, 136,

421 , 422 , 425 - 432 , 436 , 438

144, 147, 217, 226 , 234 , 240,252 , 294,

- dva ras 396, 425-427
- miškas 305 , 393 , 401 , 422,423 ,

307 , 316 , 333,334,340 , 341,343 ,35 3,
354, 359, 395, 405 , 454
Ruzgų

425 - 427 , 429,438 , 444 , 446

dvaras 141, 155, 156

- stovyk la (getas) 391 - 395 , 421,425 ,
Saksonija 1oo
Salantai 9, 13, 47, 61-7 9, 93,108 , 404 ,

427 - 432 , 435 , 443 , 444 , 446

411, 413, 417

- rajonas 417

Raseika 236
Raseiniai 9, 165, 168, 170- 174, 176, 177,
185, 186, 191, 196-202 , 205 , 208- 240,
271,272.294

- apskritis 9, 165, 171, 172, 176, 177,
179, 188, 194, 195, 199, 200,209,211,
213, 218 , 219, 223, 230, 233, 236-240 ,
247,282,283

- Dubysos gatvė 199
- Nemakščių gatvė 199,209 , 211
- rajonas 6, 165, 166, 171-173
- stovyk la (getas) 170, 185, 200, 209,
212,219,222,223,230,237,238

, 240

- va ls čius

13, 61, 63, 65-67 , 108,417

- žydų kapinės 64-67 , 70, 75, 77- 79
Salantas, u. 61, 64
Samogitia t 2emaitij a
Sangailiai 440
Saugai 331
Sausdravas 417
Schillwen t Šilviai
Seda 9, 65, 96, 119, 123, 130, 134, 136,
138-143 , 158- 160, 395 , 403

- dvaras 138
- rajonas 139, 41 7
- valsčius

119, 143, 151

Prancūzija 138,424

Raudiškės

Pravieniškės 96

Raudondvaris 174

Sedulas, ei . 138
Seeshaupt t Zėshauptas
Seredžius 174
Shvekshna t Švėkšna
Sibiras 79, 156, 172. 405
Sinajaus dykuma 345
Sirija 281

Prienai 222

Raudonė

Skaudvi lė

Požėčiai 171

Prabauda 172
Pramedžiava 172, 173

Prišgintiškės dvarelis 396- 398, 425,
431, 446
Pryšmančiai 32- 34

- dvaras 29, 33- 35
-getas 34
Prūsai 395

Prūsija 138, 333, 353

- kunigaikštystė 455
- Rytų 307,3 48, 452
Pskovas 147
Pumpėnai 9
Purvaičiai 404, 417

Pušynas(Kelmės) 183, 187, 189, 282
Pušynas(Tytuvėnų) 231, 238
Pužai 292, 308, 309, 3 11, 312, 338
- miškas 308, 309, 312, 3 13
- stovykla (getas) 309

- valsčius 165, 198, 239, 240
Rauda, u. 264
Raudėnai

-

-

264

valsčius

247, 248, 264

327
212-2 15
165, 212, 213, 238

valsčius

Rąžė,

u. 52
Renavas 140, 142
Ribukai 218- 220, 223- 225, 238
Rietavas 302, 328, 358 , 364, 365, 387, 398,
400, 404- 406, 416, 420-423, 428 , 429 ,
431,432,435 , 436, 439-441 , 444 , 446
- valsčius 364, 365, 387, 420, 422

Ryga 129, 147, 194, 289,306,333
- stovyk los (getai) 147
Rimšiai 259
Rit eve t Rietavas

t

Rytprūsiai
Ročiai

Prūsija, Rytų

169

Rokiškio apskrit is 375
Romnai 120
Rudai čial

94

194, 289-295, 306-3 15, 338,

361-376, 377

-

Arklių

kiemas 308

Kundročių gatvė

308
307, 309
valsčius 287, 288, 292, 293, 306, 308 ,
311-3 14, 361,373,376,377

Tauragės gatvė

Skinija, u. 24
Skirsnemunė

179,181 , 217, 227

Skud t Skuodas
Skudvil t Skaudvil ė
Skuodas 9, 13, 15, 16, 18, 30, 40, 47- 50,
65, 80-96, 108, 123, 139, 154, 176
- Alfredo Kiupio gatvė 93
- rajonas 13, 83, 119

- stovyk la (getas) 84
- va lsčius 13, 16, 80
- Vinco Kudirkos gatvė 84, 86
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Smalininkai 175, 177- 181, 453
Sovietų Sąjunga, SSRS,
Tarybų Sąjunga,
TSRS15, 20, 21, 24, 32, 47, 50, 5 1,
59,62, 83, 91, 98, 124, 131,13 2, 139,
153, 193, 248, 252- 254, 258,2 65, 274,

- miškas 258- 260, 263, 264
- stovykla (getas) 259, 260, 262
Šiaudviečiai, Šiaudvyčiai 102, 106, 329,
347, 348, 35 1,355 - 358, 365

- dauba 103, 287,2 97,2 98, 30 1- 303,

276, 281, 282, 289- 291, 295, 296,
298, 299, 306, 321, 324, 330, 334, 346,
354, 359, 361, 367, 371- 375, 395,
396, 399, 412, 419, 424
Sriauptai 89
Sruoga, u. 389
Stačiūnai 255

Stakiai 213- 217, 226- 228, 238-240
Sta lgėn ai 404, 416

Stoniškiai 329
Suginčių Naumiestis i žemaičių
Naumiestis
Sungailai 439, 440, 446
- miškas 440
Suvalkija 8
Šačiai 123
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327, 328, 346, 34 7, 35 1, 352, 356- 360,
363- 366

Šiaulėnai 247

Šiauliai 9, 41, 46, 136. 142, 143, 147, 176,
184, 185, 194,233 , 247- 253, 257,260,
264, 265, 267- 269, 27 1- 273, 277,
278, 28 1,283,297 , 306,333,334,425,
426,438

- aerod romas 268
- apygarda 260. 297,401,438,443
- apskriti s 9, 31, 182, 184- 186, 188,
189, 247- 249, 255, 257, 259,260,
262,273,276

-

kraštas 248
rajonas 248
regionas 273
stovykla (getas) 136, 153, 190, 249,

Šafirkalnis 230-232, 238
250,254 ,255,273,27 9,3 94, 438
Šakių Naumiestisi KudirkosNaumiestis
- valsčius 24 7, 273
Šalynas,Šalinas 63, 64,68, 73, 77, 78
Šiaušė, u. 264
-dv aras 63-68 , 71-73 , 75, 77-79
Šilai, Šilų mi škas i Legotiškė
- miškas 65, 73
Šilalė 297,298,300,310,3 13, 315- 323,
- tarybinis ūkis 63
338, 339, 343, 344, 352, 366-369,
- ūki s 71, 72
376,377
Šalyno II dvaras 73, 78
- dvaras 318,32 1
šalna, u. 324
- kraštas 366
Šaltuona,u. 172.294
- Lokystos gatvė 316
Šančiai 213
- miškas 340
Šateikiai63-65 , 68-72, 77. 78, 404, 412, 417
- rajonas 288,300,303,314, 318-320 ,
- miškas 63-65 , 68-73, 75, 77_ 79
322,366,368

Šatės 139

šatrija, kalnas 395, 397
šaudvyčiai 356
- dauba 302

Šaukėnai 7, 185-187, 248, 249 , 265 _272 ,
276,277

- a pylinkė 271
- miškas 187, 269
- šonos gatvė 265
- valsčius 185, 247, 248, 265, 277
Šešuvis,u. 289, 296
Šiaudinė 259-262
- dvaras 259, 261, 262

- Stepono Dariaus ir Stasio Girėno
gatvė 321

- va lsčius 287, 288, 298, 300 - 302, 315,
316,319,32 1,366,367,369,373,
376,377
Šilalė l 303

šilaupi s, u. 234
Šilel i Šilalė
Šilinė 179- 181
- lankos 178, 179
Šilininkai 170
Šiliškiai, Šiliškė 399-403, 446
- miškas 400,40 1, 403

'
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Šilutė 100, 102, 301, 302, 321, 322,3 25,

- apskritis 8, 9, 54, 106, 194, 287- 295,
297-299, 301, 302, 306, 3 12, 316, 321,
324, 330, 338- 341, 343, 344,

326, 328, 347, 353, 356, 362, 421,
453,455 , 456

347- 351, 353, 356, 358, 359, 361,
362, 364, 365, 367- 378, 455, 456

- apskritis 9, 288, 329, 33 1, 45 1-453,
455, 456

- kraštas 455,456
- rajonas 1oo,288, 353, 453- 456
Šiluva 217- 223, 225,236,238 , 240
-valsči u s

- getas 336, 337
- giraitė 339, 341
- rajonas 288,337 , 340, 341, 362,
371,453

165, 217-221, 223, 225,

-

238-240

Šilviai (Schill wen) l 02, 326
- stovykla (getas) 326
Šimkaičiai 210- 212, 226- 228, 238-240

- valsčius 165, 226, 227, 238
Šyša,u. 328, 362
Šyšalė, u. 344
Šiuraičiai 439

Škud i Skuodas
škudvil i Skaudvilė
šmilkščiai 28

287. 288, 293, 333, 340. 343.
365,370 , 371, 373, 374, 376,377
- Vytauto gatvė 335, 339
Tauragė
Tauragė

l 335
11335

Tavrig i Tauragė
TelAvivas 47, 80
Telšiai 9, 41, 97, 107, 140, 151, 153, 176,
273, 274, 302- 306, 323, 345, 353, 364,
367, 387, 389, 391-403 , 405, 411,
421-436 , 438, 439, 441, 442, 444, 446

- apygarda 46
- apskritis 9, 47, 247, 302, 303, 320,

šm uilinė 173

Šona, u. 265
šukian i Šaukėnai
šukiškių dvaras 266
šunija, u. 313,314,339,340
šustė, u. 349, 353
šveicarija 424
Švėkšna 7, 97-103 , 105- 107, 302, 324- 332,

356, 358, 362-365 , 376, 377, 454-4 56

387, 389, 392, 393, 396, 399, 400, 401,
407, 422, 423,425 , 429, 431, 432, 435,
438, 439, 441, 443, 444,446

- Elektrinės gatvė 436
- Ežerogatvė 436
- kalėjimas 426
- Kal nėnų gatvė 391,39 4, 425
- rajonas 248, 274, 303, 387, 388, 397,

- J. Maciejausko gatvė 102, 327
- rajonas 325
- seniūnija l 06
- stovykla (getas) 100, 327
- valsčius 287. 288, 324, 328- 330, 365,
373, 376, 377, 455

- žydų kapinės l 00
u. 324
šventoji 50

švėkšnalė,

Taišet as 153
Tarybų Sąjunga

va l sčius

t Sovietų Sąjunga

Taučiai

400, 402
- miškas 399- 403
Tauragė 108, 185,204,229,233,237,250 ,
271, 272, 288- 290, 294- 296, 299,30 1,
304, 306- 309, 311- 315, 318,322.323,
328, 333- 345, 348, 352- 354, 357, 36 1,
362, 364, 365, 367, 370-378, 454

400-403 , 427, 435

- stovykla (getas) 152, 303, 305, 306,
391, 393, 394, 397,398 , 401, 403,
421-423 , 425, 426, 430, 434-438 , 441,
443. 444, 446

-

Teišės gatvė 436

-valsčius 61, 305, 306, 387, 393,

422-424 , 438, 442, 446

Telz Telšiai
Teneniai 323
Tenžė, u. 46
Tilžė 2 1, 24, 28, 30, 32, 33, 35, 41, 46, 54,

55, 59, 99, 105, 175, 176, 194, 195, 233,
237, 289- 291, 309, 31o. 333, 335. 336,
338, 355, 370,454
Tilžės ir Ragainės apskriti s 452

Tirkšliai 119, 121, 134, 136, 137, 143- 145,
158- 160
-valsčius 119,138,143,151

-

486

Alc, ,andr,1' VllKUS.(h31mas 8,\RC,M/\NASII O L O K /\. lJ ', T A ',

Tytuvėnai

229- 232, 239, 240

- miškas 229
- Pušynas 231, 232, 238
- va l sčius 165, 229, 238
- 2emaitės gatvė 231
Trepkalnis 101, 104, 106, 107
- dvaras 103- 106
Tryšik iTryškiai
Tryškiai 248,261, 273- 275
- dvaras 274
- Klaipėdos gatvė 275
- valsči u s 247, 248, 273
Tru mpė, u. 361
TSRS i Sovietų Sąjunga
Tūbinės

300, 318, 320,32 2,323 ,366

- miškas 287,29 7, 298,3 00, 301,3 03,
316, 318-323, 366-369, 375
Tūb inių l miškas 321
Tūbi ni ų

II miškas 322

Tvaskučiai

140
Tverai 387, 392,404,421,428,435,
439-442, 444, 446

- Laukuvos gatvė 440
- valsči us 387, 439
U biškės

girininkija 425
Ugoniai 168
Ulmas (Ulm) 30, 32. 34, 54,287,289,
291, 336, 370

Upyna 287, 288, 290, 292- 294,

l [ M /\ l f l J O J f

Vainutas 101. 106, 297. 302, 344- 352, 354,
356, 358- 361, 363,365, 376 - 378, 456

-

Baranausko ga tvė 350
girininkija 352
miškas 35 1
stovykla (getas) 346
Tvenkinio gatvė 350
va l sči us 287, 288, 344, 345, 351, 362,

372,373,37 6,377,455, 456

Vainute i Vainutas
Va in utė li ai 344
Va lavičių Paj ūris

i

Paj ū ris

Va lt er iškės 42, 46, 53- 56

- stovykla (getas) 5 1, 55, 58
Vanagė, u. 353
Varduva, u. 138, 395
Va rnelė, u. 441
Varniai 186,271,296,387 , 392,400 , 421,
428, 429, 431, 432,435,436,438 , 439,
44 1, 442, 444, 446
- val sčiu s 387, 432, 441

Varšuva 283,297, 302,330,347
Vati kanas 283
Veger i Vegeriai 145
Vegeriai 119,12 1,13 3,13 4, 145,1 46,
158- 160

- va lsči us 119, 138, 145, 15 1
Veiviržas,u. 97
Veiviržėnai

7, 13, 40, 97- 107, 302,327,

328, 362-365
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- geležin kelio stoti s 194- 196, 198,
234,235

2agarė 9, 62, 176, 188, 191, 255, 257,
262- 264, 266, 267, 272, 275, 277,278,

- Paupio gatvė 235
- valsč i us 165, 233- 235
Viekšniai 6, 119, 129, 133, 134, 146- 153,

281,283

- miesto parkas 187, 269, 273, 278
- stovykla (getas) 185,240,255,262 ,

158- 160

266,267 , 273, 275,2 76, 282

- geležinkelio stotis 147
- Tirkš l ių gatvė 149
- Turgaus a ikš tė 148
- va l sčiu s 119, 138, 146, 148, 149
Viešetė, u. 143
Vieštovėnai
Viešvėna i

47, 404,418,4 19

303,391 ,3 92,394 , 396- 399,

40 1, 421 - 423, 425, 429,431 , 432, 435,
436, 439, 442,446

- stovykla (getas) 303, 391-401 , 421,
422, 428, 429, 431, 432, 435, 439,
44 1, 443, 444, 446
Viešvėn a i

111
399
Vieversa, u. 167
Vilbėna s, u. 182
Vilnius 10, 41, 49,96, 130, 138, 142, 167,176 ,

- va l sč i us 264
2aran t 2a rėnai 442
2arėnai 387, 392, 400,4 04,421.428 ,
442-444, 446

- valsčius 387, 442, 443
2arna, u. 442
2eimiai 71
2elvių miškas 277, 279-281
2emaičių aukštuma 420, 439
2emaičių Kalvarija 395, 446
- valsčius 395
2emaiči ų Naumiestis 101- 103, 106,28 7,
297,298, 301-3 03, 327- 329, 344, 347,
348, 351- 360, 362, 363, 365, 366, 374,
377, 378, 454, 456

-

186, 194, 268, 269, 272, 280, 283, 289,
291,346,359 , 362,402,404,412 , 438
- stovykla (getas) 409

Virkšta, u. 411
Virvytė, u. 273- 275
Visbutai 335- 338, 340- 344, 371, 374
- miškas 337
Vizbutai t Visbutai
Vyžuonų rajon as 9
Vokietija 8, 1o, 15, 20, 21, 24, 30-33, 47,

valsčius

287, 288, 301, 348, 353, 358,

359, 365, 373, 376, 377, 455

2emaitija, 2emaičiai 8- 10, 27, 47, 167,
194,2 13,233 , 236,2 47,272.273, 275,
279, 281, 296, 30 l, 306, 31 3, 324, 334,
395, 404,441 , 452, 455
2emal ė 134, 145, 158, 159

2yddvaris 138, 140, 141, 143, 158
2idi k t 2idikai
2idikai 119, 123, 133, 134, 140, 154- 160

312-3 15, 376
U pyna lė, u. 313

- valsčius 13, 97, 101,1 06,327,36 4
Veiviržis, u. l 05

Upytė,

Vėla i čiai

50, 54, 63, 97- 99, 101, 105, 108, 109,
124,132, 139,145 , 155,157 , 182,
188, 190,1 95,213 , 239, 257, 258,274 ,

2ieveliš kė, 2ieveliškės, 2uv eliš kės 199,

Užventė

Veliuona 174, 215
Vengrija 424
Venta, u. 120- 123, 130, 132, 134, 136,
137, 143, 146, 150, 158, 160,247,25 1,
252, 257, 263,275,28 1,395
Verpena, u. 283

276, 282, 289. 291, 293,295 , 296,
299- 301, 303,307,312,323 , 325,328,
330, 333, 334, 343- 349, 351- 354,
356, 357, 359, 362- 364, 370, 372, 373,

2ygaičiai 350, 361, 374, 376, 377

u. 168
Užpeliai 439, 440
- miškas 439
153
Užventis 248-2 50, 265- 267, 275- 281,
397,398

- dvaras 275
- va lsči us 247, 248, 275, 276
Vadžgirys 228, 294
Vaigeve i Vaiguva
Vaiguva 182, 184- 189,237, 238,2 40,2 48,
249, 271, 281- 283
- valsči u s 182, 183,187,2 4 7,248,
281, 282

Vaineikiai 15, 17- 19

440

Versmininkai l 02, 326
Verzhan (Veržan) i Veiviržėna i
Vėža ičiai

23- 25, 42, 419

- dvaras 24

375- 389, 399,423,424,452, 4S3,
455, 456

Vorne i Varniai

Vėžaitinė 23, 24

- miškas 22, 26
Vidukl ė 185, 188, 195, 196, 198, 233- 240

- Bakšio ūl yčikė (Vinco Kudirkos
ga tvė)

233

Začišiai

167- 171

Zakeliškiai 2 18,222,223
Zamet, Zamut f 2emaitija
Zėshauptas (Seeshaupt) 330

- valsčius

119,138, 151,1 54,

156, 157
200- 2 12

-

val sč ius

287,288 , 361, 373,376,377

2indaičiai 294

21ibinai 404, 4 17
2utautai 28
2uveliškės

t 2ieveliš kė

2vainiai 63, 64, 66, 70, 77, 79
2vingiai 361
2vingių Pajūris f Pajūris
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gyventojų ska,tlusIr klek 11
Jų gyvenožydų.
Apralom1žydų suem,ma,,getų steigimas,žudynės,
zudynlų vietosIr tosevietoseesantyspaminklai.
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