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Kasetė 1-a iš 1-os 
 
 
Šiame pokalbyje, Augustina Klimienė, Ariogalos gyventoja, kuri praleido karo metus Krakėse, 
pasakoja kaip jinai  matė Krakių žydų varymą iš miestelio ir kaip po to girdėjo šūvius. Pasak ją, 
po sušaudymo žydų turtas buvo išparduotas. Taip pat išsamiai pasakoja, kaip vokiečių lėktuvai 
dažnai skrisdavo bombarduoti Šiaulius ir kaip vienas lėktuvas net subombardavo traukinį, kuris 
vežė žydus. Sekantį rytą jai teko matyti žydų lavonus gulinčius aplinkui geležinkelį. Mini 
epizodą kaip rugių lauke rado dviejų metų žydų berniuką ir parnešė jį pas draugę. Pasakoja, kaip 
jos šeima kitą žydą slapstė namuose. Pabrėžia buvusią jų baimę, nes vokiečiai darė  gyventojų 
namuose kratas, o baltaraiščiai patruliavo mieste. Jinai taip pat mini kaip bijojo, kad vokiečių 
kareiviai neišprievartautų. Liudija, kad buvo priversta dalyvauti statant vokiečiams aerodromą, o 
taip pat tekdavo jiems nešti iš miško malkas.  
 
 
[01:] 01:00:00 – [01:] 09:58:04 
 
Pasakotoja pristato save, kad gimusi 1920-tais metais Ariogaloje; mini kad jinai pusę gyvenimo 
praleido Ariogaloje, o kitą pusę netoli Krakių; paaiškina, kad jinai praleido savo jaunystę 
Krakėse, kadangi jos dėdė jai liepė dingti iš Ariogalos, kai tapo aišku, kad vokiečiai šaudys 
žydus; paaiškina, kad jinai gyveno su dėde, nes neturėjo savo namų ir kada atsikraustė į Krakes, 
tarnavo šeimose tarnaite; paaiškina kad dauguma Ariogalos, kaip ir Krakių gyventojų buvo 
žydai; prisimena savo pažįstamus žydus, tai Arunitis, „auksadantis“ ir fotografas, kuris ją kartą 
fotografavo; paaiškina, kad kai vokiečiai atėjo, viskas buvo tylu, o tik po kiek laiko pradėjo 
žmonės kalbėti, kad bus šaudomi žydai; pasakoja kaip jinai matė kaip žydai buvo varomi 
sušaudymui; patikslina, kad tai įvyko Krakėse, kad jinai matė kaip varė Krakių žydus ir, kad kai 
kurie galėjo būti iš Gudžiūnų arba Kėdainių; apibūdina kolonas varomų žydų ir kaip jas saugojo 
uniformuoti bei ginkluoti vokiečiai; paaiškina, kad gale kolonos važiavo keturi sunkvežimiai, 
kuriuose sedėjo seni, sergantys ir vaikai; prisimena Plechavičiukus, lietuvius, kurie prisijungė 
prie Vokiečių.  
 
[01:] 09:58:05 – 01:] 14:06:11 
 
Jinai patikslina kad visi sargai kalbėjo vokiškai; apibūdina, kaip vietiniai žmonės stebėję 
šaudymus slėpėsi apylinkėse, nes bijojo, kad ir juos privers prisijungti prie žydų kolonos; mini, 
kad jai pačiai baisiausia buvo kada jinai slapstė žydą, nes bijojo, kad kaimynai pastebės ir praneš 
valdžiai; pasakoja, kaip jinai slapstė žydą vardu Maušas [Mošė] ir bijojo visų lėktuvų kurie tuo 
metu skraidė; mini, kad kai traukinį vokiečiai subombardavo, tai dar daugiau vokiečių lektuvų 
skraidė; grįžta prie Krakių žydų varymo į sušaudymo vietą ir spėja, kad žydų varymas ir 
šaudymas įvyko vidurdienį, nes girdėjo šaudymą maždaug valandą po to kai kolona pradėjo 
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žygiuoti iš Krakių; apibūdina šaudymo vietą, apie kurią kiti liūdininkai jai papasakojo; 
patikslina, kad jinai nematė grįžtančių iš šaudymo vietos sunkvežimių; pasakoja, kad žydų turtas 
buvo suvežtas į sinagogą, bet nežino kas ką pasiėmė; patikslina, kad jos „gaspadorius“ pasakojo 
matęs kaip Plechavičiukai mašinomis vežė žydų turtą ir baldus į sinagogą ; pasakoja kaip jos 
„gaspadorius“ nutarė nukeliauti į Krakes įsigyti lovatiesių, bet Plechavičiukai jį sulaikė ir visą 
naktį tiek žiauriai tardė, kad jis apie tai grįžęs nenorėjo net kalbėti.  
 
[01:] 14:06:12 – [01:] 20:20:17 
 
Jinai labai vaizdžiai pasakoja, kaip vokiečių lėktuvai subombardavo traukinį, kuris vežė žydus; 
paaiškina, kad jinai pati labai arti geležinkelio gyveno ir kaip jos šeima valgė vakarienę, kada 
išgirdo atskrendančius lėktuvus [megdžioja lėktuvų ir bombų kritimo garsus]; pasakoja kaip jos 
šeima išgirdo sprogstančias penkias bombas, riksmus ir pasislėpė po stalu, o jinai užsidengė 
galvą su savo „bliūdu“ [demonstruoja kaip pasislėpė]; paaiškina, kad anksti ryte jinai matė 
subombarduotą traukinį ir galybę lavonų aplinkui, nes nei vienas žydas neišliko gyvas; pasakoja, 
kaip paryčiais jinai kartu su savo broliu Feliksu išėjo slėptis pas draugę pavarde Ramanauskiūtė, 
kad nereikėtų rinkti žydų lavonų, bet bebėgant per laukus rado beverkiantį dviejų metų berniuką 
[demonstruoja kaip jisai laikė savo batą ir verkdamas šaukė]; apibūdina, kaip jinai nusprendė 
paslėpti tą vaiką po savo paltu ir nunešti Ramanauskiūtėi, kuri vaiką nuprausė ir pavalgydino; 
prisimena, kaip Ramanauskienė atsivedė vieną pagyvenusią kaimynę ir paprašė jos auginti tą 
vaiką ir toji sutiko, sakydama, kad nuduos jog čia jos dukra kuriam laikui atvežė pagloboti 
anūką; susimasto apie vaiko likimą, nes nežino ar jis išliko gyvas ar ne; prisipažįsta, kad 
neprisimena tos senos kaimynės vardo, kuri sutiko auginti vaiką; paaiškina, kad pagal tamsų 
vaiko gymį suprato, jog vaikas buvo žydas.  
 
[01:] 20:20:18 – [01:] 27:09:12 
 
Pasakojama apie vieno vyro vardu Maušas slapstymą, kaip jį slėpė po krosnimi arba aprengdavo 
mergaitės drabužiais, kad niekas jo neatpažintų; aiškina, kai viskas nusiramino po traukinio 
subombardavimo, tai Maušas nutarė bandyti pabėgti į Rusiją, prisijungdamas prie 
besitraukiančių rusų kareivių; pasakoja, kaip jinai buvo pasiųsta apsižvalgyti į geležinkelio stotį 
ir duoti jam signalą, kad nesimato vokiečių [pamojuoja ranka, parodydama kaip davė signalą]; 
susimąsto apie jo likimą; paaiškina, kad prieš karą Maušas gyveno ir dirbo netoli jos šeimos, o 
kada išgirdo, kad žydus šaudė, jis nukeliavo į Čekiškes susirasti savo seserį, kurios nerado, o 
grįžęs neberado savo visos šeimos; paaiškina, kad jos šeima jį laikė maždaug savaitę laiko; 
pasakoja, kaip vokiečiai dažnai darydavo namuose kratas ieškodami slapstomų žydų; skundžiasi, 
kad kai kurie kaimynai tikrai būtų jos šeimą išdavę, jeigu būtų žinoję apie slepiamą žydą; 
pasakoja, kaip baltaraiščiai vaikščiojo po miestą; mini, kad jinai bijojo kur nors eiti, nes buvo 
girdėjus kaip žiauriai vokiečiai išprievartaudavo moteris ir mini, kad kai eidavo, tai tyčia 
murzinai apsirengdavo; teigia, kad vokiečiai ne tik patys išprievartaudavo moteris, bet taip pat 
leisdavo prievartauti jas savo šunims.  
 
[01:] 27:09:13 – [01:] 37:29:04 
 
Pasakotoja apibūdina žmonių riksmus, kuriuos girdėjo kai žydai buvo varomi plentu link 
sušaudymo vietos; patikslina, kad traukinys, kurį subombardavo vežė audinius ir siuvimo 

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. 



Jeff and Toby Herr Collection  
01/15/2005 

mašinas, o vienas kaimynas, kuris pasiėmė daug šių prekių iš susprogdinto traukinio, vėliau rado 
savo namus padegtus su visu turtu; pasakoja, kaip jinai pati atsisakė imti medžiagos iš to 
traukinio, nors ir labai biedna buvo; liudija, kaip jinai sėdėjo rugių lauke, kada vokiečių lėktuvai 
skraidė ir bombardavo apylinkes; papasakoja, kaip kartą jai bemelžiant karves lėktuvas taip 
žemai praskrido, kad ją net parvertė į griovį; komentuoja apie žmones, kurie iškeliauja dirbti į 
Vokietiją, kad jinai nesupranta kaip galima vokiečiui dirbti; mini čerkesų tautybės rusų kareivius, 
kurie taip pat buvo labai žiaurūs, bet vokiečių kareiviai bendrai buvo labiau pasiutę negu rusų; 
pasakoja, kaip vokiečiai privertė ūkininkus ir jiems tarnaujančius dirbti prie aerouosto statybos 
Kedainiuose; apibūdina, kaip jinai atidirbo savo normą griežtiems vokiečiams Kedainiuose ir 
vėliau vežė jiems medieną iš miško; patikslina, kad matė vokiečių ženklus ant lėktuvų, nes labai 
žemai skraidė kai bombardavo Šiaulius; aiškina, kaip jinai nakvodavo ne namuose, bet 
vasarojuje, kadangi bijojo, kad gali padegti namus, jei subombarduotų geležinkelio stotį; 
patikslina, kaip jinai rado gyvą žydą berniuką tarp lavonų griovyje prie geležinkelio; apmasto, 
kur dėjo lavonus po to kai juos surinko; pasakoja, kad Ramanauskiūtė gražiai prižiūrėjo vaiką iki 
kol užmigo ir tada tie senieji kaimynai jį paėmė kaip savą; pasakoja, kodėl nieko nežino apie 
vaiko likimą, nes kai karas baigėsi jinai grįžo į Ariogalą ir niekada apie jį negirdėjo; paaiškina, 
kodėl jinai nenori grįžti prie Krakių, kadangi nelinkusi prisiminti viską kas ten įvyko. 
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