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Šiame pokalbyje Elena Purlienė prisimena karo laikus Šakiuose, pasakoja apie savo ir savo 
šeimos narių, kurie buvo komunistais. Taip pat ji pasakoja apie Šakiuose gyvenusių žydų 
likimą. 
 
 

Tape 1 of 1 
 
 
[01:] 00:15:23 – [01:] 07:51:19 
00:15 – 08:10 

Prisistato; mini, kad jos mergautinė pavardė yra Gurskytė; sako esanti gimusi 1926 m. 
Šakiuose; prisimena, kad, kai ji gyveno Šakiuose, ten būta labai daug žydų ir ji juos pažinojo; 
prisimena jos brolio draugų žydų likimus, Marineris žuvo prie Klaipėdos, kiti išvažiavo į 
Izraelį, kai kurie jau mirė; sako irgi turėjusi draugę žydę ir kad jų šeima labai bendravo su 
žydais; prisimena, jog, karui prasidėjus, žydams sakė, kad jie ruoštų maisto ir kad juos veš 
darbams, ir jie tuo tikėjo; teigia sakiusi savo draugei žydei, kad jai reikėtų pasitraukti, bet 
draugė nenorėjo palikti savo mamos; sako, kad juos visus paskui sušaudė; prisimena, jog 
draugė buvo vardu Lilė; sako, kad jeigu žydai nebūtų tikėję vokiečių žodžiais, būtų buvę 
daug geriau; prisimena, kad visus žydus suvarė į vieną tvartą ir iš ten vedė šaudyti; sako, jog 
nematė, kaip juos varė į tvartą, bet matė, kaip grupėmis vedė šaudyti, nes jos tetos sklypas 
buvo netoli to tvarto; prisimena, kad atstumas nuo tvarto iki šaudymo vietos buvo apie 500 
metrų; sako, jog nematė šaudymo vietos, ir negalėjo įžiūrėti, vyrai ar moterys buvo šaudomi, 
bet prisimena, kad grupėse galejo būti po 50 žmonių; sako, kad neatpažino iš tolo, kas varė 
žydus šaudyti, bet yra tikra, jog tarp tų žmonių buvo Tautkus, Valceris ir Rudaitis; 
prisimena, kad buvo paleidžiama šūvių serija ir kad ji girdėjo balsus ir šūvius; sako, kad 
Šakiuose buvo sušaudyti 4 tūkstančiai žydų; patikslina, kad buvo šaudomi ir lietuviai, tarp jų 
buvo ir jos šeimos nariai; pasakoja, kuriose duobėse guli jos šeimos nariai, tėvai, brolis; sako, 
jog žydų ir lietuvių duobės buvo netoli viena kitos, ir kad atskirose duobėse gulėjo žydai 
vyrai, moterys ir vaikai; sako, jog nežinojo, kurioje iš duobių koks jos šeimos narys guli, nes 
nėjo žiūrėt, kadangi sėdėjo kalėjime, bet jai papasakojo žmonės; sako, jog pirmą kartą prie 
kapų nuėjo grįžusi iš kalėjimo. 
 
[01:] 07:51:20 – [01:] 17:36:20 
08:11 – 18:19 
 
Ji pasakoja, kaip ji papuolė į kalėjimą; prisimena, jog pirmiausiai suėmė ją, paskui jos 
motiną, o vėliausiai tėvą, kuris slapstėsi namuose, slėpynėje, bet jį išdavė jos brolio žmona 
Galinskaitė; pasakoja, jog tas jos brolis karui prasidėjus pabėgo su Tarybine Armija, o jo 
žmona liko jų šeimoje ir viską žinojo, o išdavė respondentės tėvą dėl to, kd bijojo kankinimų; 
aprašo, kaip ją pačią kankino ir taip sumušė, kad ji keturis kartus buvo apalpusi, bet 
nepasakė, kur tėvas slapstosi; sako, jog brolio žmona nebuvo papuolusi į gestapą, bet, matyt, 
bijojo papulti; pasakoja, jog ji pati su tėvu papuolė į gestapą, nes atėjus Tarybinei Armijai jos 
tėvas buvo miesto vykdomojo komiteto pirmininkas; prisimena, kaip jos brolis ligonis buvo 
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sušaudytas grįžęs iš Druskininkų sanatorijos po gydymo; sako, kad ji nešė jam į kalėjimą 
maisto ir jai ten pasakė, jog jo nėra, ir taip ji suprato, kad jis sušaudytas; sako, kad jis buvo 
komjaunuolis, o ji dar ne, dėl to jos nesušaudė; patikslina, kad ją areštuoti atėjo gestapas, 
vokiečių kariškiai, ir kad tuo metu jau buvo areštuojami įtartini žmonės, tarp jų buvo jos 
motina, Kazlauskienė, Bieliauskienė; sako, kad Bieliauskienė nebuvo sušaudyta, o jos 
motiną ir Kazlauskienę sušaudė; pasakoja, kad ji buvo vienoje kameroje su motina, bet ne 
nuo pat pradžių, ir kad matė, kaip jos motiną vedė šaudyti, ir jos abidvi žinojo, kur veda jos 
motiną; prisimena, jog paskutiniai motinos žodžiai buvo „Tu gyvenk su Marcele“; patikslina, 
jog Marcelė – tai jos teta, ir kad žmonės buvo šaudomi be jokio nuosprendžio [verkia]; 
pasakoja, kad kalėjime ją kankino, nes norėjo sužinoti, kur yra jos broliai Jonas ir Juozas, 
vienas kurių buvo komjaunimo rajoninio padalinio sekretorius, o kitas buvo komunistinės 
partijos narys ir dirbo partijos komitete; teigia pati nežinojusi, kur jie yra; papasakoja įvykį, 
kai Dineikis, kuris dirbo policijoje, skrido lėktuvu partizanauti, buvo išmestas Tilžėje ir 
pakliuvo vokiečiams į rankas, ir kad pas jį buvo rasta jos brolio Juozo nuotrauka su kariškio 
uniforma; sako, kad gestape ją kankino ir vokiečiai, ir lietuviai, daugiausia vokiečiai; 
prisimena, jog lietuviai nevilkėjo karinių uniformų, buvo šakiečiai, bet pavardžių ji 
neprisimena; teigia, kad gestape praleido dvi savaites, jai buvo penkiolika metų, ji buvo labai 
žiauriai mušama; sako, jog su ja buvo kalbama lietuviškai, buvo vertėjas; teigia, jog 
ekzekucija trūkdavo 20 minučių; sako, jog jos mama irgi buvo kankinama. 
 
[01:] 17:36:21 – [01:] 21:35:19 
18:20 – 22:27 
 
Ji tegia, kad buvo paleista iš gestapo, nes per ją norėjo susekti jos brolius, bet prieš tai ji dar 
buvo nuvežta mėnesiui į Pravieniškių darbo stovyklą; pasakoja, kad tą mėnesį dirbo lauko 
darbus; pasakoja, kaip, grįžusi iš Pravieniškių, rado tuščią užrakintą namą ir turėjo eiti į 
saugumą prašyti rakto; prisimena, kad norėjo stoti į Šakių gimnaziją, bet nebuvo priimta dėl 
savo kilmės ir metus mokėsi Zyblių žemės ūkio mokykloje; pasakoja, jog, santvarkai 
pasikeitus, buvo pasiųsta į juridinius kursus, kuriuos baigusi dirbo notare Šakiuose, o 
ištekėjusi išvažiavo iš Šakių visam laikui; patikslina, jog būdama gestape tėvo nematė, o 
motiną matė tik vieną kartą, ir kad kalėjime žinojo, kad juos šaudys, o kapą jai grįžus iš 
kalėjimo parodė žmonės.  
 
[01:] 21:35:20 – [01:] 27:05:03 
22:28 – 28:11 
 
Ji pasakoja, kad žydų turtas buvo išgrobstytas, netgi vežimais vežtas, namai sudegė; sako, 
kad žydus šaudė nuogus, o vakare drabužiai ir auksas buvo sukraunami į vežimus ir išvežami; 
teigia pati nemačiusi vežimų su daiktais, bet girdėjusi apie juos iš žmonių; prisimena, jog 
gestape, kur ji buvo įkalinta, buvo vien lietuviai, tik Kazlauskienė buvo rusė; sako, kad 
šaudymo dieną pro kameros langą kelis kartus matė raudonas gaisrines mašinas, su kuriomis 
žmones vežė į šaudymo vietą; patikslina, kad žydai tada jau buvo sušaudyti, o tie lietuviai, 
kuriuos šaudė, buvo ne komunistai, o tiesiog įtartini, kurie, kaip buvo manoma, galėjo padėti 
komunistams; sako, kad pirmiausiai buvo sušaudyti žydai, o paskui pradėta rinkti įtartinus 
lietuvius; prisimena, jog mašinas matė tą dieną, kai atsisveikino su mama, bet pro langą 
nematė įlipančių ar išlipančių žmonių, tik tai, kaip mašinos atvažiavo ir išvažiavo. 
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