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APUTIENĖ, Bronė 
Lietuvos dokumentacijos projektas 
Lietuviškai 
RG-50.473*0120 

 

Kasetė 1 iš 1 

 

Šitame pokalbyje Bronė Aputienė prisimena savo vaikystę ir žydų persekiojimą Antrojo 
pasaulinio karo metu jos gimtajame mieste Raseiniuose, pasakoja apie žydų tautybės kaimynų 
ir draugų likimą. 

 

[01:] 00:17:00 – [01:] 00:30:59 

Interviu  duomenys. 

 

[01:] 00:31:00 – [01:] 04:42:21 

00:28 – 04:50 

Prisistato; pasako mergautinę pavardę – Doveikaitė; sako esanti gimusi 1926 m. lapkričio 11 
dieną Raseiniuose; prisimena, kad prieš karą Raseiniuose gyveno labai daug žydų, beveik 
pusė visų gyventojų, kai kuriuos ji labai gerai pažinojo; pasakoja, kad jų dviejų draugių tėvai 
žydai turėjo saldaininę, bėgdavo pas juos saldainių; prisimena, kad labai draugavo su viena 
mergaite žyde vardu Sonia [Sonė], kurios tėvas buvo lietuvis, jis išvežė dukrą į Jurbarką, kai 
jos motiną sušaudė; sako, kad po karo Sonia labai jos ieškojo, bet jie buvo persikėlę į kaimą, 
ir ji jos nerado, o pati respondentė Sonės Jurbarke neieškojo, ir taip ryšys nutrūko; pasakoja, 
kad su žydais jos miestelyje buvo žiauriai elgiamasi, jie turėjo nešioti prisegtą geltoną 
Dovydo žvaigždę, buvo labai grubiai varinėjami, dažnai varomi į darbus; prisimena, kaip 
buvo išvežti neva į darbą jų kaimynai, kaimynė netgi prašė Bronės mamos uždaryti langines, 
bet jie taip ir negrįžo; sako, kad jie iš už Raseinių girdėjo kulkosvaidžio šūvius, ji pati nėjo 
žiūreti, o kiti vaikai ėjo. 

 

[01:] 04:42:22 – [01:] 12:39:04 

04:50 – 13:06 

Ji pasakoja, kad žydus gatvėmis varinėjo kolaborantai, jie buvo Lietuvos vokiečiai, bet buvo 
ir lietuvių; sako, kad jie buvo apsirengę rudais marškiniais, todėl buvo vadinami 
rudmarškiniais, kalbėjo lietuviškai, gyveno Lietuvoje, vokiečių tarp jų nebuvo daug; 
prisimena, kad kolaborantai buvo Lietuvos vokiečiai, bet ne iš Raseinių, vadina pavardes 
Kuteckis, Jablonskis, Kaupas, Grigaravičius; teigia, kad šios pavardės ir informacija apie 
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elgesį su žydais buvo žinomi iš vaikų, kurie visur lakstė; sako, kad jai pačiai tada buvo apie 
12-13 metų; prisimena, kad, ant kalno, kur stovėjo mokykla, girdėjosi šūviai; sako, kad žydai 
turėjo per vieną dieną išsikasti patys sau griovius, ir juos po to sušaudydavo, vieniems 
liepdavo prieš šaudymą nusirengt, kituos sušaudydavo apsirengusius; teigia, kad nuo to kalno 
iki šaudymo vietos buvo apie 7-8 km, ir kad šaudymo vieta buvo netoli Kalnujų, bet dar jų 
neprivažiavus; prisimena, jog vaikai pasakojo, kad apart šūvių girdėjo nežmonišką cypimą 
kelyje link Kalnujų; prisimena, kaip žmonės pasakojo, jog mažų vaikų nešaudė, tiesiog 
sumušdavo juos galvomis ir metė į duobę; sako, kad šaudymus girdėjo apie dvi savaites, ne 
kasdien, ir jie trukdavo apie valandą ar mažiau; prisimena, kad į šaudymus žmones nuveždavo 
dvi mašinos ir kad šaudymai vykdavo apie pietus; teigia mačiusi, kaip žydus vežė su mašina į 
šaudymus; prisimena, kad jos mamai teko matyti, kaip žydus vežė į Kalnujus, ir ji visada apie 
tai pasakydavo; sako, kad matė kelias mašinas, tai buvo paprasti sunkvežimiai be dangos, 
veždavo kartu vyrus, moteris ir vaikus, kai kuriuos motinos laikė ant rankų; prisimena, kad 
žmonės buvo apsirengę, bet be daiktų, bent jau ji daiktų nematė. 

 

[01:] 12:39:05 – [01:] 19:33:09 

13:07 – 20:17 

Ji prisimena, kad mašinos grįždavo tuščios; sako, kad kai kuriems žydams liepdavo 
nusirengti, bet ji nežino, kur paskui dėdavo jų daiktus; pasakoja, kad grįžusios mašinos 
stovėjo Arbeitsamt´o, žandarmerijos kieme; patikslina, kad šaudymai prasidėdavo praėjus 10-
15 minučių nuo to momento, kai matė nuvažiuojančią mašiną, ir kad šaudymus buvo galima 
labai gerai girdėti; prisimena, jog mašinose matė pažįstamų žydų; papasakoja apie tai, kaip 
išvežė jų kaimynus Blokus, du senyvo amžiaus žydus, jiems pasakė, kad veža į darbus; 
patikslina, kad matė pro langą, kaip juos išvežė; patikslina, kad mašinoje jau buvo žmonių; 
sako girdėjusi, kad Vidūklėje, kur ji dabar gyvena, irgi šaudė žydus, bet ji to nematė, kadangi 
atsikraustė vėliau; sako, kad jaunesnius žmones dar veždavo į darbus; patikslina, kad žydus 
šaudė tik vienoje vietoje, ir kad Blokus nuvežė ten pat, Kalnujų link; prisimena, kad prie 
mašinos tada nebuvo sargybos, tik du ar trys atvažiavę su ta mašina, ir Blokienė jau buvo 
supratusi, kad veža šaudyti, ir pasakė tai jos mamai; pasakoja, kaip po savaitės vokiečiai 
karininkai apiplėšė Blokų ūkinių prekių parduotuvę; prisimena, kad mama tikėjosi, kad Blokai 
dar parvažiuos, bet kai antrą savaitę neparvažiavo, suprato, kad juos tikrai sušaudė. 

 

[01:] 19:33:10 – [01:] 21:59:22 

20:18 – 22:50 

Ji prisimena dar kartą savo draugę Sonią; patikslina, kad jos motina buvo žydė, ištekėjusi už 
lietuvio, dirbo sesele žydų ligoninėje, buvo sušaudyta; užsimena, kad ir mergaitė būtų 
sušaudyta, bet tėvas išvežė ją; prisimena, kad paaugusi Sonia ieškojo jos, bet ji jau buvo 
išvažiavusi; sako, jog nematė, kaip Sonią atplėšė nuo motinos, bet iš žmonių girdėjo, kad tai 
buvo baisus vaizdas; prisimena, kad Sonia atvažiavusi pasakojo vienai moteriai, kad jos tėvas 
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mirė ir ją priglaudė svetimi žmonės; teigia, kad jei būtų žinojusi, kur tiksliai Sonia gyvena, 
būtų ją radusi; prisimena, kad kunigai nieko nesakė dėl žydų žudynių; teigia, kad tuomet 
Raseiniuose kunigai buvo dominikonai. 

 

[01:] 21:59:23 – [01:] 24:00:59 

22:51 – 24:56 

Ji sako, kad visi kolaborantai jau seniai mirę; prisimena atvejį, kai sovietų laikais vienas 
kooperatyvo pirmininkas žydas važiavo į Raseinius, į kolaboranto teismą liudininkauti, ir kad 
teisiamasis jo paklausė, kur jis buvo šaudymų metu, kodėl jis jo nematė, kur jis slėpėsi; teigia, 
kad kai kurie kolaborantai pabėgo į Ameriką, kiti mirė; patikslina, kad tik du buvo jaunesni, 
visi kiti tada jau buvo seni ir jau mirė; užsimena, kad Vidūklėje irgi buvo rudmarškinių. 

 

[01:] 24:01:00 – [01:] 30:26:01 

24:57 – 31:38 

Ji prisimena, kad į žydų namus atsikraustė kiti žmonės, nežino, ar tuos namus jiems pardavė; 
sako, kad karui prasidėjus jų namas Raseiniuose, Žemaičių gatvėje, buvo susprogdintas, ir jie 
išsikėlė gyventi pas gimines į Užuomedį, netoli Alėjų; sako, kad ji gyveno ten porą metų, 
paskui atsikraustė į Vidūklę, kur dirbo mokykloje 33 metus; [pauzė] grįžta prie pasakojimo 
apie žydų persekiojimus; pakartoja, kad žydai patys kasė sau duobes, tai matė berniukai, kurie 
nuvažiuodavo su dviračiais arba pėstute nueidavo iki šaudymo vietos ir iš už krūmų stebėjo 
viską; teigia maždaug žinanti, kur vyko šaudymai, tai buvo Kalnujuose; teigia, kad vaikai 
matė, kaip jaunesni žydai kasė duobes; patikslina, kad nežino, ar žydų daiktai  buvo 
parvežami iš šaudymo vietos, galvoja, kad daiktus irgi metė į duobes; sako, kad žydai rengėsi 
kuo prasčiau, kai sužinodavo, kad juos „veš į darbus“; prisimena, kaip viena moteris pasakojo, 
kaip žmonės naudojosi turtingų žydų daiktais, ir kad buvo atvejis, kai po karo lapkričio 
mėnesį atėjo dvi labai prastai apsirengusios žydų mergaitės, ir žmonės jiems nenoriai atnešė 
jų geresnius drabužius; patikslina, kad žydų šaudymai trūko apie dvi savaites, per tą laiką 
žydai nebuvo niekur suvaryti, juos paimdavo iš namų ir vežė šaudyti, Raseiniuose nebuvo 
vietos, kur jie būtų suvaryti ir laikomi. 
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