
- Pasakykite prašau, savo vardą, pavardę, abidvi 
pavardes, kelintais metais gimėte ir kur gimėte. 
 
Answer: Aš kaip jauna buvau, mano pavardė buvo 
Vaitkutė Genė, 1927 metų gimimo. Turėjau dar brolį. 
Brolis ėjo į mokyklą, pradinę baigiau, na ir  
gyvenom taip visą laiką. O paskui, kai užėjo 
vokiečiai, pradėjo tuos žydus skriausti, juos 
pradėjo varyti į getus. Aptverti tie getai buvo su 
spygliuota viela, su aukštom lentom, na taip. O 
brolis ėjo su vienu žyduku į mokyklą, su Maksu 
Alperavičiumi, jie labai draugavo. Labai sutiko su 
juo. Ir kada juos suvarė, jam buvo be galo gaila 
jo, o paskui juos, kada juos šaudė, mes tai 
nežinojom nieko – kad juos šaudys. O tėvai nuėjo…  
Kada duobes kasa, kažkas šnekėjo, bet nebuvo dar, 
prieš trečiadienį jau buvo duobės tos kasamos, kad 
šnekėjo, kad kažkam tai kasa, bet kam, nežinojom. 
Na ir dabar, kai nuėjo trečiadienį, jie jau buvo 
suimti tuose getuose, ir sako, jau išvarys tuos 
žydus į darbus. Na va. Jau kai atėjo tas 
trečiadienis: juos vežė, tada juos pradėjo šaudyt. 
Aš kai buvau namuose, sakau, aš girdėjau, kad 
šaudė, bet aš pati nebuvau, nemačiau. 
 
- Ponia, o tą getą jūs matėt? 
 
Answer: Tą getą tai matėm. Eidavom į mokyklą, ten 
buvo jie aptverti aukštom lentom, ant viršaus lentų 
buvo, vielos spygliuotos uždėtos, taip. Juos 
varydavo, jeigu kur varydavo, į darbus. Iš pradžių 
juos varydavo kažkur tai, tai jie būdavo su 
žvaigždėm. Ant nugaros prisegtos žvaigždės -- tai 
jiems neduodavo eiti šaligatviais, bet eidavo 
gatvėmis tiktai. Na ir atėjo ta baisioji diena, 
kada juos pradėjo šaudyti. Tai aš sakau: aš 
nemačiau, nes buvau namuose, ir kaip tėvai parėjo, 
paklausiau kas čia buvo, kodėl taip šaudė, tėvai 
pasakė man… mama sako: nežinai kas buvo, sako, kaip 
baisu buvo, žydus sušaudė. Kada, sako, mano mama 
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matė, kada vežė jaunas žydelkytes -- kaip čia jų? -
- Mirvisytės, rodos, pavardės jų, jau nebeprisimenu 
gerai, tai jos važiuodavo pro mūsų bažnyčią iškėlę 
rankytes va taip, sakė, “Marija, išgelbėk mus”. 
Buvo labai baisu, užtat tėvai parėję labai verkė, 
kad buvo be galo baisu. Daugiau ką aš galiu 
pasakyti, daugiau nieko, nemačiau aš, bet mes labai 
pergyvenom, nes kada ėjom į mokyklą, visada 
užeidavom pas žydus. Mums duodavo ant bargo: medaus 
buvo... Jūs nežinot, jūs jauni, neatsimenat -- 
tokios didelės plytos būdavo, “imk (?) geras, 
atiduosi mums”. Mums ant bargo duodavo, sakau, mes 
be galo juos pergyvenome. 
 
- Tai tėvai jūsų matė, kaip juos varė jau į mirtį? 
 
Answer: Matė, dėl to jie buvo trečiadienį ir matė, 
tiktai gaila, kad jų nėr nei vieno. Jie daug galėtų 
ką pasakyti, bet jų nėra.4:19 
 
- Gal, ponia, jūs apie getą papasakotumėte, ką jie 
gete darė, kaip jie ten vaikščiojo gete? Jūs 
matydavot juos? 
 
Answer:  Na, žinot, kai tokia tvora užtverta, 
nelabai ten kas prileisdavo prieiti. Įmesdavo... 
Eidavo žmonės, kurie jau geri, nuoširdūs buvo, 
įmesdavo jiems ką, va per tas lentas, per viršų 
kokį maistą, įmesdavo kokį gabaliuką, vis tiek 
jiems valgyt tai nedavė tiek, kiek kad jie 
pavalgytų. Buvo gi labai gerų žmonių, tų prastų 
nedaug buvo jų tokių. Galbūt tie, kurie buvo labai 
turtingi, jie gal buvo prastesni. Biedni žmonės 
buvo daug geresni. Sakau, žydai -- juos mylėjau, 
užjausdavau, padėdavau, taip. 
 
- Ar jums yra tekę matyti, kaip mesdavo į getą 
maistą? 
 
Answer:  Teko matyti, teko. Buvo tokių moterėlių, 

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

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



kad įmesdavo. Nėra jau jų gyvų -- senesni… mes tai 
vaikai buvom, jauni. Aš, pavyzdžiui, dvylikos metų 
buvau kaip šaudė, bet aš prisimenu, prisimenu juos. 
Daug labai tų žydų -- pažinome juos, gerai 
pažinome.5:34 
 
- Na o tą Maksą Alperavičių tai irgi sušaudė? 
 
Answer:  Sušaudė, taip, sušaudė jį Krakėse, 
sušaudė. Jis mokinosi gerai, daktaro sūnus, ir 
daktaras -- mano brolis koją nusilaužė, tai 
daktaras jį pagydė, jam sugipsavo pas mus į namus 
atvažiavęs. Labai daug gerų žodžių apie jį  galėtum 
pasakyti. 
 
- Papasakokit apie tą daktarą. 
 
Answer:  Kad jis geras buvo labai. Gydė mano mamą, 
ji buvo širdininkė, jis gydė, daug pas ją kartų 
buvo. Taip kad daug žodžių gerų apie jį galėtum 
pasakyti, blogai nieko. Bendrai jie visi buvo geri, 
pavyzdžiui, mums tai tikrai geri. Galvoju, kam 
blogi, aš negaliu pasakyti, bet mums tai buvo geri. 
 
- Na o brolis tą savo draugą Maksą Alperavičių matė 
jisai gete? 
 
Answer: Ne, nematė. 
 
- Kai uždarė, nesusitiko jie? 
 
Answer:  Ne, negalėjo susitikti. Ten neprileido, 
nieko neprileido prieiti. Negalėjo. 
 
- Kas ten saugojo tą getą? 
 
Answer:  Aš negaliu pasakyti, policija kažkokia ar 
kas, aš nežinau, ar milicija. 
 
- Ar jūs buvot priėję ten arčiau, prie to geto, 
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pasižiūrėti? 
 
Answer: Tik pro šalį praeidavom, o taip bijodavom. 
Jie užvydavo su bizūnais. Ten, aišku, užvydavo tai 
lietuviai. Ten nebuvo, kad vokiečiai stovėtų, ten 
lietuviai stovėjo. Buvo tokių žiaurių žmonių, tai 
jie vydavo žmones. 7:23 
 
- Ar tie, kurie vydavo, būdavo uniformuoti, ar 
civiliai apsirengę? 
 
Answer: Civiliai. Uniformuotų nesimatė, civiliai 
buvo. 
 
- Ginkluoti būdavo? 
 
Answer:  Na turėjo šautuvus, gal ir dar kokius 
turėjo ginklus, žinot, kai aš jau tokius dalykus 
nelabai gerai prisimenu kažkaip. Gal nebuvo taip 
įdomu, kad tik  va tiek: kodėl juos uždarė? -- mums 
buvo įdomu. Mano teta tarnavo pas Polunskį. 
Polunskas Krakėse buvo vaistininkas, mano teta 
tarnavo pas jį.a va, ji nežinojo iki pat, kol juos 
sušaudė, kad juos šaudys, nežinojo.Buvo atskirti. 
Ta Polunskienė, ji ilgai buvo neatskirta, nes kai 
buvo vaistininkai jie, tai jie kažkaip ilgiau 
laisvi vaikščiodavo, o paskui ir juos gal prieš 
kokias dvi dienas uždarė tiktai. 
 
- Tai kaip su jūsų teta buvo, kaip Polunskius 
uždarė? 
 
Answer:  Na ką, išėjo jinai. Juos sušaudė, ji išėjo 
iš jų, paliko viską ir išėjo. Taip kad jau -- kaip 
ten kaip būsi, jau ten nebebūsi. Ir dabar ta teta 
mirus, jau nebėra jos. Viena dar yra, jos sesuo, 
bet jos pačios tai nėra. 
 
- Na o dar kokius Krakių žydus prisimenat? Tai 
Polunskiai buvo, 
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Alperavičiai, kas dar buvo iš tokių vat? 
 
Answer:  Paskui Mirvisas buvo, paskui, kaip čia, 
Šajus, rodos, ar kaip, aiba. Na kad aš jau dabar 
juos užmirštu labai. Daug, daug. 
 
- Kas toks Mirvisas buvo? 
 
Answer:  Jis turėjo parduotuvę medžiagų. Medžiagų 
parduotuvė buvo. Mano va vyro… pirmojo vyro brolis 
Svetiks pas juos dirbo parduotuvėje, jis buvo jų 
patikimas žmogus. Dirba visą laiką toj parduotuvėj, 
o paskui, kaip jau sušaudė, tai jau išėjo visi, nes 
didelis buvo pergyvenimas jau jiems. Vis tiktai 
žmonės buvo susigyvenę, nes gyveno kartu visą 
laiką. Kas jau ne miestely gyveno, tie gal ne taip. 
Ir tai, bendrai, daug kas su jais sugyvendavo.10:00 
 
- O Šajus kas buvo? 
 
Answer:  Šajus irgi kažkokią krautuvę, batų, rodos, 
ar ko turėjo, irgi parduotuvę. Daugiausia 
parduotuvės buvo pas juos. Buvo du daktarai, 
Alperavičius ir Kantaravičius, man atrodo, jeigu 
neklystu, paskui dantų technikas buvo, pavardę 
neatsimenu gerai. Labai gražus žmogus, tik žinau, 
buvo, aukštas toks, gražus. Na kas čia dar. 
 
- O Faiba kas buvo? 
 
Answer: Parduotuvėlę turėjo irgi tokių smulkių. Dar 
žinau, ėjom į mokyklą – dar vienas berniukas vinį 
įsikalė į lazdelę ir pavogė nuo lentynos iš jo 
bulką, iš to. Tai jisai užsivijo. Bet jie geri 
buvo, jie nieko nesakydavo, nei mokytojams nesakė. 
“Na, sako, tu suvalgei vieną bulką.” Tai va toks 
yra prisiminimas iš vaikystės. Tokios va ir žinios: 
kokis buvai žmogus, toks ir prisiminimas. 
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- Bet nepaskundė nei tėvams, nei mokytojams? 
 
Answer: Ne, ne. 
 
- Ir ką jis ten sakė tam vaikui? 
 
Answer: Na ką jisai? Pabarė, parėkė, paskui ant 
galo juoktis pradėjo. Na ką  
jis, bulką pavogė, na tai nieko baisaus ir kaip 
gudriai, į lazdelę įkalė vinį, su tuo viniu nuo 
lentynos nusiėmė. Na va tada mes matėm. 
 
- Kiek buvo rabinų Krakėse? 
 
Answer: Man atrodo, kad du, ot nepasakysiu tikrai, 
kiek. Čia, kur dabar ant kampo, tai čia buvo 
rabinas vienas, gyveno, kai važiuoji ant Dotnuvos, 
ant kampo užsisuki. Tai čia visur buvo žydų namai. 
Dabar Krakėse likę yra parduotuvė maisto, paskui 
veterinarija, paskui dar čia viena ant kampo 
važiuojant į Pašušvį, dar likę tie yra, nes tie 
mūrai buvo, o mediniai, tai labai nedaug jų likę. 
Yra, dar yra, bet lanai nedaug. Išverstus ant malkų 
atidavė, sudegino žmonės, kiti pasistatė, dar 
nusivežė pasistatyti kur, kai atidavė jiems. 
 
- Ar žydai po visas Krakes gyveno, vienoj vietoj, 
ar išsimėtę po visas Krakes? 
 
Answer: Galima sakyti, kad kiekvienoje gatvelėje jų 
buvo. Čia ant bažnyčios, kur eina ta gatvė, tai čia 
biškį kitoje… -- pagrinde vien tik žydų nameliai 
buvo, stovėjo, ir čia buvo tiltas pasuktas -- dabar 
tiesioginė eina gatvė. Pirma truputį buvo pasukta, 
mediniai tie šalikeliai buvo, mediniai, ten buvo 
tie nameliai, stovėjo. Daug buvo, Krakėse daug 
buvo. Miestelis beveik visas buvo -- žydai 
gyveno.13:05 
 
- Pakraščiuose irgi gyveno žydai? 
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Answer: Pakraščiuose daugiausia ūkininkai gyveno 
tokie, nestambūs tie ūkininkai, bet daugiausia 
ūkininkai. 
 
- Kur sklypuose savo žemę turėjo? 
 
Answer: Taip, taip. 
 
- Tai čia jau lietuviai? 
 
Answer: Taip. O čia va mes eidavom išilgai(??). 
Buvo tokios ganyklos  didelės, tai čia buvo žydų 
ganyklos. Čia pas žydus karves ganydavom. Mes 
eidavom per tas karves visada, o ganydavo 
lietuviai. Buvo jie samdomi ir ganydavo tas karves, 
dideles bandas, tai mes per jas eidavom. O dabar 
čia buvo aerodromas padarytas, o dabar jau čia 
nieko nėra, sklepai išdalyti,  žmonės žemę dirba, o 
čia visa buvo žydų žemė, buvo ganyklos tos. 
 
- Ponia, prisiminkit, jums tada buvo dvylika metų. 
Prisiminkit, kaip jūs vieną kartą po žydų sušaudymo 
atėjot į Krakes? Pirmas koks įspūdis jūsų buvo? 
 
Answer: Ogi baisu buvo labai. Tuščia labai buvo, 
labai baisu buvo, taip. Labiausiai man įstrigę 
tėtės tie žodžiai, sako, “neša”, aš labai negražiai 
pasakysiu, sako, “neša brudai turtą ir nežino, kad 
gal jie rytoj juos sušaudys”, va taip mano tėtis 
sakydavo. Jis labai, labai, labai pergyveno, nes 
visą laiką su jais. Mama pas juos dirbo ir tėtė -- 
ir duoną kepdavo pas juos, ir skalbdavo ten jau 
visą laiką. Už tai kai mes eidavom į mokyklą, tai 
ant bargo daugiausiai, ir mums siūlydavo, mus 
pažindavo, o, Rukojai (?) užmokės, tavo tėtė dirba. 
Stalius buvo jisai, sako, užmokės, ir mums duodavo, 
“imkit ir valgykit”, taip. 
 
- Tai jūs sakot buvo baisu kai pirmą kartą po žydų 
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žudynių atėjot į Krakes? Sakėt, baisu.  
 
Answer: Kaip bus nebaisu? 
 
- Kas buvo baisu? 
 
Answer: Na kaip bus nebaisu, jeigu tuščia buvo, 
nėra žmonių tų, kurių mes eidavom, sėdėdavo 
seniukai ant suoliuko, sėdėdavo, mes praeidavom pro 
juos, užeidavom į parduotuvę. O kai ėjom jau po to 
sušaudymo, jau mes  nieko neradom, nieko gi nebuvo, 
jau buvo tuščia viskas. Kaip gali būti nebaisu. 
Tikrai baisu. Ilgai buvo baisu ir baisu. Taip 
žmogui sunku buvo priprasti, ir dabar gaila vis 
tiktai. Kad būtų… būt kitaip atrodę. Buvo jaunų 
tokių, tie jauni buvo pažįstami. Labai baisus 
dalykas. Kas su jais nebuvo, nesusieidavo, gal jie 
ne taip įsivaizduoja, jiems nėra tos baisybės 
tokios, o kai mums, tai baisu buvo dėl to, kad mes 
visą laiką buvom su jais. Dar žinau, brolis ėjo į 
gimnaziją, Ališienė tokia buvo. Jinai turėjo 
medžiagų krautuvę: “imk, Rukone” -- mamai, “imk 
sūnui ant kostiumo medžiagos”. Ant bargo davė. 
Paskui už kiek laiko dar mama atidavė jiems 
pinigus. Tikrai labai, labai daug mums padėjo.16:25 
 
- Kaip tie žydų namai atrodė po žudynių? 
 
Answer: Na tuščia buvo, išdraskyta viskas, 
ušvartyta, išieškota. Buvo tokių žmonių, kurie ėjo 
ieškoti, bet jų gal nedaug buvo. Daugiau buvo, 
katrie nėjo ieškoti ir nevogė. Mažiau buvo tokių 
lukamnių žmonių. Jie, kurie buvo tokie lukamnūs, 
jie ir dabar tokie yra, ir dabar jiems mažai visko 
ir mažai, o katrie žmonės buvo ramesni, jiems 
nereikėjo pirma tų turtų tokių ir dabar jiems 
nereikia. Kaip turi, taip ir gyvena. Matot, kaip 
yra, o kad baisu, kaip gali nebūti baisu. Taigi 
viskas palikta! Jeigu, kaip mama pasakojo, kad ji į 
vieną namą, nežinau, kaip ten, kad žmonių buvo 
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prisirinkę, kad duoną įmaišyta -- tai ta duona 
išlipusi iš kubilo! Taigi kaip baisu, jeigu žmogus 
išsimaišė duoną kept, ir jis nebespėjo jos iškept! 
Tai ar nebaisu buvo? Baisu? Jau dabar senatvė 
žmogui, bet kiek  tokių senelių vežė, vaikų 
labiausiai. Kaip mama pasakojo, kaip tos mergytės 
kaip prašė, “Marija, išgelbėk tu mus” -- taigi ar 
nebaisu? Paskui viena ten tokia lietuvė Stasytė 
tokia, aš užmiršau jos pavardę, jinai pas tuos 
Mirvisus, man rodos, vieną mergytę jinai kažkur tai 
paslėpė. Jinai užaugo ir paskui jinai į Kauną 
išvažiavo, ale neatsimenu gerai pavardės jos. Jos 
dabar nėra, tos moteriškės. Tai ta mergaitė turbūt 
kad jinai gyva yra, ta mergytė, ta žydelkytė.18:40 
 
- Na, o tie žmonės, kurie šaudė, jūs juos 
pažinojot, žydus. Taigi juos žinojo visi miestely? 
Matydavot jūs juos? 
 
Answer:  Na matydavom. Tai sakydavo, kad jie šaudė, 
bet tai, žinot, aš tokio  
amžiaus, tai aš, aš… Ką, aš negaliu nei pameluot 
jums. Man nelabai įėjo tas į galvą, aš dabar, vienu 
žodžiu, kaip jie išmirė, aš tai nežinau, ar jie iš 
tikrųjų šaudė. Tai paskui labai buvo tylu, niekas 
jau paskui nešnekėjo. Kada pradėjo tos valdžios 
keistis, tai jau nešnekėjo, kad va šaudė. Iš 
pradžių tiktai jau čia, kad va tas ir tas šaudė, o 
paskui jau truputį pradėjo pritilt, neaiškint. 
 
- Bet jūs su jais susitikdavot kiekvieną dieną. Ką 
jūs jausdavot, vis kai pamatydavot? 
 
Answer:  Na kad ne. Mes su jais nesusitikdavom. Jie 
buvo išdidūs, jie buvo aukštesni žmonės kaip mes. 
Visais laikais yra žmonės skirstomi į kelias 
grupes, tai, žinot, mes ir nelabai su jais. 
Neturėjom reikalo. Jie buvę gal mokyti daugiau, gal 
turtingesni buvo, ir mes vienu žodžiu, su jais 
neturėjom jokio ryšio, niekada neturėjom. Jų čia ne 
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tiek daug ir buvo. Čia jų keletas buvo, tokių 
pasiutusių žmonių, tokių beširdžių, jų čia nedaug 
tokių buvo. O tie, kur duobes kasė, kur… kur vežė, 
tai jie vargšai tikrai po prievarta buvo varomi. 
Aha. Aš va kai sakau, mano vyrą -- tas brolis kur 
tarnavo visą laiką, dirbo pas juos -- tai va, mano 
patį tą vyrą, jis jaunas buvo dar, jį varė duobių 
kasti. Jis pabėgo į mišką ir jis nėjo kasti. “O 
kodėl, sakau, tu nėjai?” Kad aš žinau… Mes pradėjom 
draugauti, sakau: “kodėl tu nėjai, kai tave varė, 
iš kur tu žinojai, kad juos šaudys?” Na sako, 
“nežinojom tikrai, bet, sako, kažką jautėm, širdyje 
kažkas buvo -- dėl ko tas duobes kasa?” Ir nėjo, ir 
pabėgo, ir kas norėjo vienu žodžiu,na ir kitiems 
buvo sunku, jau kada, kaip sako, su ginklu varo ir 
tada turi eiti. Bet jam va taip pasakė, kad eisi 
duobių kasti, jis bėgo į mišką ir nėjo. 21:08 
 
- Gerai, ačiū tamstai. Labai ačiū. 
_ 
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