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Kasetė 1-a iš 1-os 
 
 

Šiame pokalbį, Jadvyga Ambrizienė, Žiežmarių vietinė diskutuoja Žydų gyvenima mieste ir kaip 
visa tai pasikeitė kada Vokiečiai užėmė Lietuvą per Antrą Pasaulinį karą (1942-1944-ais metais). 
Jinai atpasakoja sušaudymą Žiežmarių žydžių, vaikų ir seneliu – kaip jie buvo surinkti sinagoge 
ir nurengti pries saudyma ir tada kolonom nuvesti į sušaudymo vietą. Pasakoja kaip kiti 
miestiečiai palydėjo žydus ir žiurėjo kaip juos sušaudė iš tolo. Jinai labai akivaizdžiai atpasakoja 
savo prisiminimus žiūrovų per šaudymą. Jinai pasakoja apie jos šeimos gerus santykius su žydais 
kaimynais prieš karą. Jinai diskutuoja įsteigimą Žiežmarių geto ir kaip vietiniai bendravo su 
usieniečiais žydais kurie tenais buvo suvežti. Jinai taip pat diskutuoja likimus žydų namų ir turtų 
po sušaudymo paaiškindama kad drabužiai buvo veltui išdalinti, baldai ir turtai buvo išpirkti 
aukcijone synagogo kieme ir kad namai buvo arba nugriauti arba kaimiečiai įsikraustė į juos.  
 
 
[01:] 19:20:02 – [01:] 23:15:09 
 
Jinai save prisistato kaip Žiežmarių vietinę, gimus 1930-ais metais; pasakoja apie didelį žydų 
skaičių mieste kur jie sudarė dauguma gyventojų; paaiškina kad dauguma žydų dirbo kaip 
amatininkai ir prekiautojiai ir kad dauguma jų namų jau nebestovi; pasakoja kur jų namai 
stovėdavo ankščiau; pristato žydų likimą karo metu: kad vokiečiai užėmė Lietuvą, surinko visus 
žydus ir juos sušaudė; pasakoja kaip jos žydai kaimynai buvo suimti ir kaip jos šeima žinojo kad 
juos šaudys nes kitas kaimynas, kuris kasė duobę, jiems taip buvo sakes;  patikslina kad žydų 
vyrai jau buvo išvežti kažkur, o kad tik moterys buvo sušaudytos Žiežmariuose; pasakoja kaip 
vietiniai baltaraiščiai varė žydus iš namų įsakinėdami jiems pasiimti pačius vertingiausius savo 
turtus; paaiškina kad žydes tada suvarė į sinagogo kiema kur jias nurengė; paaiškina kad jinai 
nematė kaip nusirenginėjo, bet prisimena drabužių krūvas kurias žmonės vėliau išsidalino 
tarpusavį; paaiškina kad žydės pasiliko sinagoge pora valandų, o po to buvo varomos į 
sušaudymo vietą; pasakoja kaip matė kad žydės pėščia ėjo, o vaikai, senieji ir ligoniai buvo 
vežami, nors ir nematė jų transportus; apibūdina kaip žydai ėjo gatve, o kiti miestiečiai palei 
laukus į sušaudymo vietą; apibūdina kaip moterys ir vaikai eijo per laukus į sušaudymo vietą, ir 
kad dauguma vyrų, kurie laukuose dirbo, užlipo į medžius kad geriau matyt kada jie sužinojo kad 
duobę kąsa.  
 
[01:] 23:15:10 – [01:] 28:03:04 
 
Jinai patikslina kad jinai nematė pačio šaudymo nes per toli stovėjo, bet kad viska girdėjo; 
apibūdina automatų šūvius ir žmonių riksmus; paaiškina kad šaudymai tęsėsi viena ar dvi 
valandas, bet kad žiurovai pasiliko kalnuose iki nakties nes bijojo gryžti namo; prisimena kaip 
motinos grasino savo vaikus kad neverktų; paaiškina kad ne tiktai vaikai verkė bet ir suauge nes 
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jiems buvo gaila kaimynų [akys pradeda ašaroti, tyla]; diskutuoja žydų drabužių likimą – kad 
šaudytojai pasėmė ką norėjo, o po to visi kiti gyventojai galėjo išsirinkti sau iš likusių drabužių; 
paaiškina kaip jos mama parsinešė kelnias ir apatinius rūbus kuriuose buvo įsiuta pinigų po 
lopais; paaiškina kad žydės graziai apsirengė nes tikėjosi kad keliaus kažkur ir nežinojo kad bus 
sušaudytos; pasiteisina kad jos šeima neperspėjo savo žydus kaimynus apie jų likimą, nes jie 
patys buvo prigrasinti nieko nesakyti; pasakoja kaip niekas neišsiskirė jeigu pasiėmė žydų 
drabužius; diskutuoja likimą tuščių žydų namų – kad nauji žmonės įsikraustė; pasakoja kaip 
vienas kaimietis įsikraustė į jų buvusių kaimynų namus per vokiečių okupacija ir net išvarė jos 
šeima, pasisavines visą pastatą, bet kad vėliau buvo išvarytas kada rusai perėmė lietuva 1944-ais 
metais; [tyla iki kol pokalbis vėl prasideda].  
 
[01:] 28:03:05 – [01:] 31:06:01 
 
Jinai diskutuoja geto įsteigimą kada kino teatras ir sinagogas buvo aptvertas ir žydai iš užsienio 
privežti teinais gyventi ir statyti autostradą; spėja kad tie žydai gyveno gete maždaug metams; 
apibūdina santykius su užsienio žydais kuriu vaikai ubagaudavo; prisimena jauna žydę mergaitę 
kuri ateidavo į jos namą bandydama iškeisti šakutes ar šaukštus maistui; patikslina kad mergaitė 
nekalbėjo Lietuviškai, bet turbūt Lenkiškai; paaiškina kad tuo laikotarpiu, visi kalbėjo lenkiškai; 
apibūdina sunkų darba kurį žydai dirbo ir pasakoja koks jų maistas buvo menkas kad net 
dauguma mirė iš bado; paaiškina kad jinai nežino kas tiems žydams atsitiko vėliau bet žino kad 
jie buvo išvežti ir ne vietoje sušaudyti.  
 
[01:] 31:06:02 – [01:] 35:29:07 
 
Jinai apibūdina kaip vietiniai žydai eijo kolonom į sušaudymo vietą; diskutuoja kaip vietiniai 
sargai tas kolonas saugojo; neprisimena kaip sargai buvo apsirenge ir nieko neatpažino iš jų; 
pagalvoja kad gal ne visi sargai buvo vietiniai; prismena kaip miesto seniunai privertė miesto 
jaunimą eiti kasti duobes žydų kapui; pasakoja kaip žmonės neminėjo šaudytojų pavardes, bet 
kad šnekėjo kad vokiečiai viską suorganizavo, o kad lietuviai, dažniausia kareiviai ir girti, savom 
rankom žydus sušaudė; pasakoja apie savo kaimyną Jelinską kuris padėjo iškasti duobę; 
diskutuoja kaip jisai pasakodavo apie karą, bet kad niekas nekreipė į jį dėmesio kol dar gyvas 
buvo; prisimena kad jisai padėjo keleta žydų šeimom pabėgti iš geto, ir kad tos šeimos atkeliavo 
iš izraelio jiam padėkoti; mini kad jisai buvo sargas kuris nebuvo nuteistas kaip visi kiti sargai; 
mini kitas žydų šeimas kurios gyveno jos gatvėje pamenant pavardę Feišteris [Feichteris, 
Feishteris] ir vaikų vardus Tsylė [Cylė], Heimas ir Jankelis; paaiškina kad jai labiausia buvo 
gaila Tsylės nes jos buvo bendraamžės; pasakoja apie Tsylės išvaizdą ir kaip jinai turėjo jos 
nuotrauka bet jią sudegino nes bijojo kad bus suimta dėl jos [akys ašaroja].  
 
[01:] 35:29:08 – [01:] 38:09:06 
 
Jinai pasakoja apie likimą žydų baldų ir kitų turtų kurie buvo palikti jų namuose – kad jie buvo 
suvežti vežimuose į sinagogo kiemą kur buvo varžytinės po sušaudymo ir po to kai visi drabužiai 
buvo išdalinti; apibūdina kaip pati matė kad baldai buvo vežami į kiemą ir kaip sargai buvo 
pastatyti priešais kiekvieną tuščia žydo namą saugoti turtus kad nebūtų tik šiaip išnešioti; 
paaiškina kad ūkininkai iš aplinkinių kaimų buvo pasamdyti vežioti žydų turtus iš namų į 
aukciono aikštę; prisimena kaip jos kaimyno namai buvo ištuštinti ir kad nieko juose nepaliko 
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nes kaimynas buvo sekmingas verslininkas; prisimena kaip žydė mergaitė nešiodavo bandeles po 
namus ir kad jai galėdavai užsimokėti su kitais maistro produktais vietoj pinigais; mini kad žydai 
buvo duosnūs ir pasitikėdavo kad jiems pinigais atmokėsi vėliau.  
 
[01:] 38:09:07 – [01:] 44:38:05 
 
Jinai diskutuoja kaip gyvenimas mieste pasikeitė kada žydų nebeliko jame; diskutuoja kaip 
kaimiečiai įsikraustė į žydų namus per antra Sovietų okupacija (1944-1991); mini kad dauguma 
namų buvo nugriauti; komentuoja kaip gera buvo kada žydai dar nešiodavo bulkutes po namus; 
pasakoja kaip žydas kepėjas dalindavo vaikam bulkutes patikėdamas kad mamos jam vėliau 
atmokės; [tyla kol pokalbis vėl prasideda]; diskutuoja gandus kad vokiečiai filmavo ar 
fotografavo kol lietuviai šaudė; paai6škina kad vyrai kurie kasė duobe buvo vieninteli kurie buvo 
prileisti arti sušaudymo vietos kada žydes šaudė; patikslina kad jinai pati nematė aukciono, bet 
kad suauge apie jį kalbėjo; patikslina kad jinai nematė kaip kaimynus išvarė iš namo, bet kad 
matė juos jau gatvėje einančius kolonoje iš savo lango; mini kad kai kurie žydai kurie liko gyvi 
gryžo parduoti savo namus po karo; mini kaip dabar nebeliko nei vieno žydo Žiežmarėse; 
paaiškina kad čia žydų nėra nes jiems darbo nebūtų kadangi jie ne ūkininkai; prisimena vieną 
rusų žydą kuris dirbo valdžios parduotuvėje vardo Orsas po karo, kuris save pasiskelbė žydu; 
diskutuoja kaip jisai nuleisdavo kainas padėdamas žmonėms pirkinėtis.  
 
     -- 0 --   
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