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Šiame pokalbį Marytė Tiesnienė Pašvitinių vietinė žydelkaitė, pasakoja savo prisiminimus, 
gyvenant gete ir bunant išgelbėta žudiko. Jinai kalba apie jos šeimos kraustymus po tos dienos 
kai jų namas uždegė, ir atsimina gyvenimą Žagarės gete. Jinai atsimena dieną kai visi žydai buvo 
paimti į aikštę, įduoti per galvą, ir įdėti į sunkvežimus vėliau būti nušaudyti, ir kaip vienas iš jos 
senų lietuvių draugų ją išgelbėjo. Jinai aiškina kad jis ją nuvedė pas šeimą kuriai jinai dirbo, 
kurio tėvas nušaudė keleta žydų. Jinai kalba apie viską ką jie jai darė kad galėtų ja išgelbėti, 
įskaitant kai jie surado moterį kuri sutiko pripažisti kad Marytė buvo jos ne-žydiška dukra. Jinai 
irgi kalba apie ta patį vyrą, Liutiką, kuris ja išgelbė, bet kuris irgi vėliau užmušė jos brolį, ir jinai 
pergalvoja jeigu jis buvo geras žmogus ar ne.  
 
 
[01:] 00:21:22 – [01:] 06:19:11 
 
Jinai pristato save kad gimus Marė Šneiderytė, 1924-ais metais Pašvitinije miestęlije; kalba apie 
tėvelių darbus – kad tėvas pardavinėjo linus, daržoves, ir t.t., ir kad mama pardavė pieno iš jų 
karvių; sako kad tik buvo apie 10-12 žydiškų šeimų; sako kad lankė lietuvių mokyklą; aiškina 
kad buvo rabinas bet jokios sinagogos mokyklos; prisimena žydiškų šeimų vardus: Dubovičius, 
Liurijas, Ryvisas, Dorfanas; pasakoja kad priešpat karo, didelis dalis Pašvitinio miestęlio 
nudegė įskaitant jos šeimos namą, ir jos šeima ėjo gyventi su žydiškais kaimynais; aiškina kad 
kai atėjo vokiečiai, žydai buvo suvaryti į magaziną Pašvitinije (apie du mienesius po pradžios 
karo); sako kad vokiečiai tarė kad vienas vokietis buvo užmuštas, tai 100 žydų turi būti 
nušaudyti; pasakoja kad buvo su vaikais nuvažiave pereita meta į magaziną pasižiurėt; atsimena 
kad vėliau suvarė į Žagarės getą; pasakoja apie gyvenimą ten – kad visur buvo sargybinė, kad 
buvo nusakyti laikai kai žydai galėjo apsipirkinėt, kad turėjo nešoti dvi geltonas žvaigždes (viena 
ant priešakio ir kita ant nugaros); aiškina kad vietiniai Žagarėčiai žydai geriau gyveno, bet atvešti 
po ugnies gana prastai gyveno.  
 
[01:] 06:19:12 – [01:] 11:52:16 
 
Jinai pasakoja kaip ryšiai tarp vietinių žmonių ir žydų pasikeitė su karo pradžios, kad daugiau 
nesielgė su žydais kaip su normaliais žmonėmis; atsimena kad po ugnies, jos šeima gyveno so 
Stobijų šeima, ir dar dėl savaitės pas Kristonavičių šeimą, tada į magaziną ir tada į Žagarės getą; 
pasakoja kaip jai reikėjo plauti štabą; atsimena kad tie žmonės kur ją privertė dirbti buvo tie 
patys su kuriais jinai šoko šokiuose keleta metų prieš; aiškina kad jai buvo sunku tikėti kaip 
greitai pasikeitė žmonės; atsimena vyrus kur ja vesdavo šokti, o vėliau matė tuos pačius vyrus 
nešiojant uniformas; vardina: Tiltinejanis [Tiltenujanis], Tomkevičius, Dumša [Dumšra]; 
apibūdina uniformas kaip pilkas ir gražias; mina kad jie buvo magazine dėl apie du mienesius, 
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nuo Birželio iki Rugpūčio; apibūdina tą magaziną į kurį žydai buvo sukrauti: aiškina kad įnešė 
ant kuo miegoti, ir žmonės jiems atnešė maisto (lietuviai, kiti); sako kad tie kurie žydus 
varinėdavo buvo Balta-Raiščiai; sako kad jokie žydai buvo nužudyti Pašvitinyj, bet atėme 
daiktus (bet ne iš jos šeimos nes jų daiktai sudegė). 
 
[01:] 11:52:17 – [01:] 14:51:00 
 
Jinai pasakoja apie dieną kai visi žydai Žagarės gete buvo suvaryti į aikštę aptverto geto; 
pasakoja kad visi buvo apsupti Balta-Raiščiais; sako kad vienas, Bakšys, pasakė prakalbą; 
aiškina kad visi Balta-Raiščiai buvo girti ir pradėjo šaudyti; atsimena kad jos mamos koja buvo 
įšauta, ir atsimena kaip jinai apvyniojo mamos koją naudojant savo skarytę; pasakoja kad jie 
liepė visiems sugulti ant žemės ir davė su lazdom per galva; pasakoja kad jie tada visus metė į 
sunkvežimus ir vežė į parka kur duobės buvo iškastos, ir kur žydai buvo priversti nusiimti 
drabužius ir buvo nušauti; aiškina kad žydai kur buvo sušaudyti buvo iš Žagarės, iš Pašvitinių, iš 
Linkuvos, iš Joniškės, iš Žeimelio; sako kad buvo 4,000 žmonių.  
 
[01:] 14:51:01 – [01:] 25:13:21 
 
Jinai pradeda pasakoti apie Liutikus, ta šeima kuri ją išgelbė; pasakoja kad buvo viena diena kai 
paėmė visus jaunus bernus jos broliaus amžiaus ir juos paėmė į sinagogą, ir po keleta dienų 
pradėjo juos šaudyti, bet jos brolis juos įtikino kad jis nebuvo žydas – jis paėmė savo vieną 
nušaudytą draugą ir jį įmetė į duobę, ir sakė kad jis buvo rastinukas ir tik buvo užaugintas 
žydiškoj šeimoj; aiškina kad jos brolis sakė kad žinojo kaip dirbti daug darbų, tai Liutikas sutiko 
leisti jam dirbti jo sodybose dėl jo dėl keleta savaičių; aiškina kad Liutikas buvo policijos 
viršininko pavaduotojas; pasakoja kad jos brolis siuntė P. Liutikienę su rašteliu į getą, klaust kad 
seserį irgi išgelbėtų; pasakoja kad Liutikienė pradėjo ateiti ir ja paimti padėti jai aplink namą, ir 
kad jinai jai įtikdavo; pasakoja apie jos lietuvišką draugą, Beliackas, kuris ankščiau ją vezdavo į 
šokius, ir kurį jinai viena diena matė ir atpažino; pasakoja kad jis jai sakė kad jie sekančią dieną 
visus žydus veš darbams, bet kad jis per naktį ateis ir ją paims į jo tėvo ūkį; pasakoja kad jinai 
atsisakė eiti, ir kad jinai bijojo pasakyti jos šeimai, nes būtų paniką; pasakoja kad Beliackas atėjo 
per naktį ją paimti, bet kad jinai neėjo, nežinojant kas tikrai atsitiks; pasakoja kad kai visi gulėjo 
ant aikštės, Beliackas ją surado ir paėmė už rankos ir ja nusivedė pas leitinantą ir jam pasakė kad 
jinai nėra žydelkutė, bet rastinuke kuri žydai užaugino; pasakoja kad leitinantas jos paklausė ar 
jinai žino poterius, ir jinai žinojo nes jinai lankė lietuvių mokyklą kur reikėjo sakyti maldas 
kiekviena diena; aiškina kad Beliackas ja nuvedė pas Liutikus, ir jie sutiko ja pasiimti ir 
pagelbėti; pasakoja kad kiti mieste sakė kad neteisinga kad jinai ten gyveno, tai jinai buvo paimta 
ir uždaryta į daboklę dėl savaitės, per kurį laiką Liutikai jai atnešė ant kuo meigot ir ko valgyt; 
aiškina kad po to jie sutvarkė tai jinai galėjo sėdėti klasėje per diena ir grižt atgal į daboklę tik 
per naktį; pasakoja kaip Kunigas Kavaliauskas atėjo dėstyti tikybą, ir kiti vaikai skundėsi kad 
jinai buvo žydelkutė; pasakoja kad Kunigas ja paėmė į šalį ir jos paklausė kas darosi, ir jinai jam 
viska pasakė, ir jis jai sakė kad jis griš vakare; pasakoja kad jis grižo, atnešant torto ir kalbant su 
Liutiku; pasakoja kad Kunigas susiskambino su kunigum Pašvitinije, ir jie surado moterį 
(Navickienė) Pašvitinij kuri sutiko pripažinti kad jinai buvo Marės mama; pasakoja kad buvo 
teismas, kad Navickienė atėjo, ir net ir kita, Beleckienė, atėjo ir pripažino kad jinai buvo 
pribuvėja; aiškina kad taip ir ją išgelbėjo.  
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[01:] 25:13:22 – [01:] 36:31:06 
 
Jinai aiškina kad jinai dar matėsi su savo netikra mama iki kol ji numirė, ir kad jos dukra, 
Navickaitė, dar gyvena Vilniuje; pasakoja kad jinai pasiliko su Liutikais, ir kad jos brolis irgi ten 
pasiliko; vėl atsimena kad tas pats Liutikas buvo tas kur nušovė jos brolio draugą; aiškina kad kai 
jos brolis jau baigė visus savo darbus, Liutikas atsiuntė du kareivius ir jie jos brolį nušovė; 
aiškina kad Liutikas buvo vėliau nuteistas ir uždarytas į kalėjimą; atsimena kad bandė prie sklepo 
kur Liutikas buvo prieit bet buvo sustabdyta, ir jinai niekad su jo vėl ne susimatė; pasakoja kad 
kai Liutikas vėl grįžo, jis buvo nušaudytas, turbūt naujujų partizanų; sako kad jai, Liutikas buvo 
geras žmogus; atsimena girdėjant šaudymus lauke per karą, ir kaip Liutikas sakė jai miegot ir 
nebijot; sako kad jos pasaka yra tokia kur niekas netikėtų; aiškina kad žinojo kad brolis bus 
užmuštas, kad jie vienam kitam atsisveikino; aiškino kad jos brolis turėjo negydančią žaizdą; 
sako kad jai sunku nusprest jeigu Liutikas buvo geras ar ne – jis viena išgelbėjo o kitus užmušė; 
pasakoja kaip jinai viena karta buvo pakviesta į Šaulius kalbėti apie Liutiką, ir jinai sakė kad 
Liutikas jai buvo geras, bet jie nutarė kad vieną išgelbėjo o dešimt nušovė, ta pati bausmė; sako 
kad nežino kaip jos vaikai viska reguoja, kad turbūt nesupranta; mina kad gyveno žydo Glaso 
namuose gete su keturiom kitom šeimom; vėl atsimena tą dieną aikštėje, ir aiškina kad tik buvo 
šeši vokiečiai ir visi kiti buvo lietuviai; sako kad viršininkas buvo Kolokša; sako kad jos tėvas 
pabėgo į Kauną, kur jis vėliau gete buvo nušautas; vėl atsimena kaip matė kai mama nušovė į 
koją; atsimena atsisveikinant su savo mama, ir kaip jinai Bieliackui tik sakė išgelbėt savo vaiką.  
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