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MINKEVIČIENĖ, Jekaterina 
Lithuania Documentation Project 
Lithuanian 
RG-50.473*0151 

 
Jekaterina Minkevičienė, gimusi 1912, vokiečiams okupavus Lietuvą buvo 29 metų amžiaus ir 
gyveno Pavenčiuose, netoli Kuršėnų, kartu su savo vyru, Pavenčių cukraus fabriko, kuriame 
buvo atvežti ir laikomi žydai iš kitų vietovių, direktorium, ir dviem jų vaikais. Yad Vashem 
muziejaus ji yra pripažinta tarp Pasaulio teisuolių, kadangi išgelbėjo žydų kilmės mergaitę, vadru 
Zahava, kuri jos šeimoje pragyveno ilgą laiką, o paskui išvažiavo į Izraelį. Ji detaliai pasakoja 
apie sunkumus, kuriuos jai teko patirti slepiant mergaitę. Taip pat ji įvardina du žydų šaudyme 
dalyvavusius žydus. 

 
 
 

Failas 1 iš 2 
 
[01] 00:32:04 - [01] 02:58:04 
00:00:27 – 00:02:59 
Q: Norėjau paprašyti, kad prisitatytumėt: koks Jūsų vardas ir pavardė? 
 
A: Jekaterina Minkevičienė. 
 
Q: Sakykit, o kur Jūs gimėt, ir kada? 
 
A: Gimiau Viekšniuose. Viekšnių ten valsčius. Miške, girininkų namuose – mano tėvas buvo 

urėdu. ... kaimas. Bet gimiau Kuršėnuose – žinote, ligoninė buvo, ar kas. Vat. 
 
Q: Kelintais metais? 
 
A: 1912 metais, spalio 9 dieną. 
 
Q: Sakykit, kai prasidėjo antras pasaulinis karas, kur Jūs buvote tuo metu? 
 
A: Pavenčiuose. 
 
Q: Kur Pavenčiuose? 
 
A: Prieš Šiaulių. Cukraus fabrike. Antras karas kaip... Palaukit, antras karas... [galvoja] Kaip 

sovietai užėmė, tai aš dirbau Pagėlavoj vaikų stovykloj. Ten buvo darbininkų – tokie, 
kaip dabar vat, vadinosi „vaikų kolonija“. 

 
Q: Tai Jum su vaikais patiko dirbt? 
 
A: Su vaikais dirbau. 170 vaikų buvo, aš vedėja buvau. 
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Q: Sakykit, o kai karas prasidėjo, Jūs buvot cukraus fabrike – Jūs gyvenot cukraus fabrike? 
 
A: Taip, gyvenom. Rajone cukraus fabriko. Penkis kambarius turėjom, visas apstatytas ir 

kada vienas vokietukas, žinot, pranešė, kad yra sąstatas atsiųstas, ir visus specialistus veš 
į Vokietiją. Kad mes pabėgtumėm. Nu, ir aš naktį su vaikais, ką turėjom maisto 
pasiėmėm ir iškeliavom į mišką. Ir mes tokio būdu nuo išvežimo... Išvengėm. 

 
[01] 02:58:05 - [01] 04:47:05 
00:03:00 - 00:04:53 
Q: O kada tas išvežimas turėjo būti – karo pradžioj ar karo pabaigoj? 
 
A: Karo pradžioj. Nu taip praėjus kuriam tai laikui. Visus specialistus. Iš fabriko ten 25 

žmones išvežė. 
 
Q: Sakykit, ar Pavenčiuose buvo žydų? 
 
A: Pas vyrą vienas darbuotojas buvo. Labai geras žmogus, labai darbštus, pareigingas. Ir 

kada vat pradėjo juos gaudyti ir šaudyti, jisai iš proto išėjo. Tai lakstė po dirvas tenais, tai 
jį nušovė ten vat prie Kuršėnų. 

 
Q: Ar Jūs šitą matėt, ar pasakojo kas nors? 
 
A: Kaip jis lakstė tai mačiau, ir vyras pergyveno labai ir... Bet jis jau nebepažino žmonių, 

žinot, nieko. Nu, jis ilgą laiko dirbo ten pas vyrą. Žaliavos skyrius buvo, runkelius 
supirkinėjo iš žmonių. 

 
Q: Ir paskui jį nušovė prie Kuršnėnų? 
 
A: Ten nušovė jų daug. 180 ar 170 žmonių. Surinko ir… Yra pas sūnų paminklas pastatytas 

dabar. Vat galėtumėt nufotografuoti tą vietą tenais. Jis dabar su šita mergaite lankėsi tose 
vietose ir, žinot, paliko mum... Jos tetos paminklas: vat, jin stovi prie to paminklo. 

 
[01] 04:47:06 - [01] 06:49:19 
00:04:54 - 00:07:00 
Q: Su kokia „šita mergaite“ jis lankėsi? Su kokia mergaite lankėsi – ką Jūs turit omeny? 
 
A: Nu, išgelbėta žydaite mano. 
 
Q: Jūsų išgelbėta žydaite? 
 
A: Taip. 
 
Q: O sakykit, iš kur jinai atsirado, ta žydaitė? 
 
A: Žinot, kur ji anksčiau buvo aš nežinau, bet kada jin pas mane atsirado, tai vot toks 

dalykas buvo: vieną gražią dieną, žinot, nuo tos visos eilės jas kas dieną varydavo į dvarą 
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ravėti, tas moteris. Ilga eilė. Pora vokiečių lydėdavo jas ten dirbti iš ryto, ir vakare 
grįždavo atgal į... Pas mus ne geta[s] buvo, bet „paskirstymo punktas“ – juos atveždavo: 
kurios darbingos tai į darbą paskirdavo, o kurios nedarbingos – veždavo į Žagarę ir ten jas 
šaudydavo. 

 
Q: O iš kur Jūs žinojot, kad į Žagarę, ir kad šaudydavo? 
 
A: Kad į Žagarę tai aš žinojau ten iš tų vat vietinių žmonių, kurie vairuotojai, kurie vat 

veždavo į Žagarę. O kad ten juos šaudė, tai mano bendradarbis mokytojas vienas, žinot, 
jo tėvai ten Žagarėj buvo, tai jis matė visą tą... Jau septintam kilometre nuo Žagarės buvo 
baisiausias riksmas, šauksmas su... Ir kada jis į Žagarę atėjęs, tai dar polimiotai visi keturi 
buvo sustatyti, o jie čia viduj, klanai kraujo bėgo ir ten lavonai tie – juos visus ten 
palaidojo. 

 
[01] 06:49:20 - [01] 09:42:23 
00:07:01 - 00:10:00 
Q: Tai šitą pasakojo Jūsų pažįstamo... 
 
A: Mano bendradarbis. 
 
Q: Bendradarbio tėvas matė šitą dalyką? 
 
A: Ne tėvas, bet mokytojas. 
 
Q: Suprantu. 
 
A: Jaunas vyras. Jis pėsčias ėjo iš... Irgi pasislėpęs buvo, jau kada aprimo viskas, jis ėjo pas 

tėvus. Tai jis va šitą matė, o man papasakojo. O mes žinojom, kad iš mūsų vot to lagerio 
išvežė sunkvežimiais moteris ir vaikus ir senukus – vaikus iki 12 metų. Dvi mergaitės dar 
buvo pabėgusios nuo to suėmimo. Tai jas ten ištraukė –jos tarp runkelių buvo 
pasislėpusios. Pačiupo, žinot, už sprando, į mašinas – šitą tai aš jau mačiau – ir su kitą 
partija išvežė į Žagarę. 

 
Q: Jūs matėt, kaip jas iš runkelių ištraukė? 
 
A: Taip, mačiau. 
 
Q: O kas jas ištraukė? 
 
A: Vokiečiai. Vokiečiai. 
 
Q: O Jūs sakot visą laiką: „Pas mus buvo lageris.“ Kur „pas jus“ buvo lageris? 
 
A: Pavenčiuose, cukraus fabrike trys sandėliai buvo užimti žydams. Trys sandėliai. Ten 

laikydavo cukrų. Iškraustė tą cukrų, išvežė vokiečiai. Kada pirmą kartą atkeliavo jie į 
cukraus fabriką, vyras ėjo direktoriaus pareigas – pareikalavo šešias tonas cukraus. O 
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ryšiai su Kaunu buvo nutraukti. Susiskambint negali – ar galima išduoti, ar negalima. 
Vyras atsisakė išduoti. Nu tai žinot, vyrą, mane ir vyr. inžinierių pastatė prie sienos 
sušaudyti ir raktus kad atimtų nuo vyro. Bet šovė, žinot, virš galvos – nu, ir išsigandom, 
aš irgi – trisdešimt metų, prabėgo mintis tokia, kad dar mažai gyventa, vaikai palieka... O 
vyrai tai žinot, ir apsišlapino jie iš to... Nu, bet paskui tie „cha cha cha“ – juokas jiems, 
kad jie tik gąsdino. Nu vistiek atėmė raktus, jie pasiėmė tą cukrų... Nu, bet kada jau 
baigėsi karas, vyro nenubaudė – jis leidimo neturėjo išduoti. Nu, bet jie patys išvežė visą 
cukrų, kiek ten buvo tonų – daug labai. 

 
[01] 09:42:24 - [01] 11:56:12 
00:10:01 - 00:12:19 
Q: Grįžkim prie to lagerio – prie tų trijų sandėliu, prie tų trijų... 
 
A: Taip. Tenais buvo daugiausiai moterys ir vaikai iki 12 – va tokių metų. Nu, paaugliai 

tokie vot. Ir senukai.  
 
Q: O iš kur jie ten atsirasdavo? Juos atveš... 
 
A: Juos atvešdavo sunkvežimiais. Sunkvežimiais, uždarytom mašinom. Naktim, vakarais – 

visaip būdavo. Mes mat... Tas cukraus fabrikas buvo aptvertas, jis visą laiką buvo 
aptvertas, ir prie vartų stovėjo mūsų sargybiniai darbuotojai – neįleisdavo pašalinių 
žmonių į teritoriją. Nu, o tada jau stovėjo vokiečių sargyba ir mūsų „baltaraiščiai“. Su 
baltom juostom, lietuviai. Talkininkavo. Ir buvo ukrainiečių dar. Ukrainiečiai tai mūsų 
teritorijoj, jau už tvoros namuką buvo užėmę. 

 
Q: Ką darė tie ukrainiečiai? 
 
A: Jie irgi sargybą eidavo... Bet varinėti į darbus – vokiečiai varinėjo. Vokietukai. Bet jie, 

žinot, tokie labai inteligentiški buvo: iš konservatorijos, iš dailės institutų – tokie labai 
inteligentiški. Tai juos leisdavo net... Vat pas mus darbuotojus taip remontą padaryti – tai 
jau jų vyriausybė, kuri buvo sustojusi. Vokietukus tuos. Nu, ir vot jie ir mumis perspėjo – 
vienas iš tų vokietukų – kad pabėgti į mišką. 

 
[01] 11:56:13 - [01] 13:45:18 
00:12:20 - 00:14:13 
Q: O sakykit, tie „baltaraiščiai“, kurie stovėjo – Jūs pažinojote ką nors iš jų? 
 
A: Mūsų darbininkai. Darbininkai, kurie dirbo fabrike – iš tų buvo organizuotas būrys. 
 
Q: Visi darbininkai nuėjo į „baltaraiščius“? 
 
A: Ne, ne visi! Kur ten visi! Atskiri žmonės. Daugiausiai tokie jauni. 
 
Q: Tai jie ir stovėjo – tie fabriko darbininkai stovėjo prie vartų kaip „baltaraiščiai“, taip? 
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A: Taip. Bet jie dėvėjo jau uniformas vokiečių, ir tik baltus raiščius ant pečių, ir daugiausiai 
dviračiais važinėjo. 

 
Q: O tie vairuotojai, sakykit, kur Jūs sakėt, kad „vairuotojai pasakojo, kad vežė į Žagarę“ – 

Jums pasakojo... 
 
A: Taip... 
 
Q: Ar Jūs prisimenat pavardes tų vairuotojų? 
 
A: Oi, neatsimenu. Neatsimenu, žinot. Vieno tai sūnus atsimena – jis draugavo su sūnum to 

vairuotojo. Tai vat, jeigu norėsit – iš jo paklausti. Aš neatsimenu. 
 
Q: Sakykit, ar Jums yra pačiai kada nors tekę įeiti į tą getą, vat kuris buvo prie jūsų. 
 
A: Buvau. Buvau vieną kartą įėjusi – aš ieškojau šitos mergaitės motinos. Nes kada ją naktį 

atvedė, tai buvo vyras ir moteris. Aš stovėjau sargyboj, o vyras mano paėmė tą mergaitę 
ir atvedė į namus. Mano vyras vat atvedė tą mergaitę į namus. Tai aš vot, žinot, nežinau 
tiesiog. 

 
[01] 13:45:19 - [01] 15:41:12 
00:14:14 - 00:16:14 
Q: Tai gal tada nuo pradžios pasakykit: atvedė pas jus mergaitę – kaip sužinojo, kad pas jus 

reikia tą mergaitę atvesti? Bet ar Jūs pažinotoje tą motiną tos mergaitės? 
 
A: Nu, nepažinojau! Iš kur aš galėjau pažinoti? Ten buvo daug atvežtų nepažįstamų visiškai. 

Kurios Kuršėnuose vot buvo, tai aš kai kurias vat pažinojau. Bet jie pabėgo, žinot, 
pasislėpė pas žmones moterys tos, o čia buvo atvežtos iš visur – matyt, surinkta ir atved... 
Ir iš kur šitos mūsų mergaitės ta motina buvo... Aš tik paskui iš tos mergytės sužinojau, 
kad jie iš Kuršėnų. Kad tėvai ten lentpjūvę turėjo. 

 
Q: Aš norėčiau, kad mes sugrįžtumėm vis dėlto į pačią pačią pradžią: kaip ta mergaitė pas 

jus atsirado? 
 
A: Vot, o kaip atsirado? Vieną gražią dieną iš to būrio, kaip varė jie į dvarą tas moteris, 

viena žydė, vot jauna dar moteris, atbėga pas mane, žinot, atsiklaupia ant kelių, verkdama 
prašyti, kad priimti jos mergaitę. Kad jos sužinojo, kad jas kažkur veš. Bet kažkur veš. Ir 
aš, žinot, nėščia buvau jau aštuntą mėnesį – aš negalėjau jai atsakyti, kad aš nepaimsiu tos 
mergaitės. Aš jai sutikau, kad paimsiu. Ir vot naktį jie atvedė tą mergaitę. 

 
[01] 15:41:13 - [01] 17:30:23 
00:16:15 - 00:18:08 
Q: Jinai atvedė, ar kiti kažkas? 
 
A: Nežinau kas ten buvo – naktis buvo, vienuolikta – apie dvyliktą valandą. Pabarškina 

mums į langą ir žinot, vyras išėjo, o aš koridoriuj stovėjau sargyboj – gal kas eis, ar kaip. 
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Ir greitai įvedė tą mergytę, ir jie dingo. Ant rytojaus juos išvežė visus į Žagarę, ištuštino 
sandėlius visus. Ir vot tada, tada juos ten visus sušaudė. 

 
Q: Bet Jūs sakėt, kad Jūs buvote nuėjusi į getą ieškoti moti... 
 
A: Anksčiau. Anksčiau tas buvo. 
 
Q: Ai, anksčiau. 
 
A: Anksčiau. 
 
Q: Ir kitą dieną jų neliko? 
 
A: Kitą dieną... Vot aš tą kitą dieną nuėjau, dar jie buvo ten visi, bet aš su motina 

nesusitikau. Tiktai pamačiau, kad prie durų stovi žydukas, kuris ten vyresnis buvo – 
tvarkė visą tą reikalą – iš Skaudvilės. Bet aš irgi dabar pavardę pamiršau. Jie krautuvę 
manufaktūros turėjo. Ir jis, mane pamatęs, jis dingo greitai. 

 
Q: Kodėl? 
 
A: Nežinau. Nenorėjo, matyti, kad aš prakalbinčiau – jis ten buvo vyresnis ant tų sandėlių 

žydų. Elegantiškai apsirengęs buvo ir jis atrodo lyg padėjėjas vokiečių buvo. 
 
[01] 17:30:24 - [01] 19:27:07 
00:18:09 - 00:20:09 
Q: Tai jisai buvo kaip kaip kaip... Kaip žydų kas – tvarkytojas? 
 
A: Nu matyti. Vokiečiai žydiškai turbūt nemokėjo nei lietuviškai – tai jis kaipo vertėjas 

galbūt ten kaipo tvarkytojas koks buvo. Bet mane nenorėjo... Prakalbinti jį, ir aš jo 
neprakalbinau. Ir paskui, po kiek laiko, atvažiavo daug mašinų ir išvežė juos. Vot. Tai aš 
iš vairuotojų sužinojau, kad juos išvežė į Žagarę. O paskui vot, po kelių dienų aš susitikau 
su tuo mokytoju, jis papasakojo, kas darėsi Žagarėj. Jis septintam kilometre nuo Žagarės 
jau riksmą girdėjo. 

 
Q: O sakykit, kada Jūs... Kada Jūs... Kaip Jūs įėjot į tą getą? Jūs laisvai galėjot įeiti? 
 
A: Ten laisvai: jau rajonas aptvertas, mane tik mūsų sargai praleisdavo mane į rajoną. Aš 

galėdavau įeiti, ten, kur mūsų butas buvo, mes turėjom iš ten išsikraustyti į bendrabučius. 
O mes gyvenom – rajone specialiai direktoriui buvo butas penkių kambarių vot, ten 
antram aukšte... Ir mes jau tada... Pareigas vyras jau prarado, paliko tiktai žaliavos 
skyriaus vedėju-agronomu prie vokiečių jau jis agronomu buvo. Prie tarybinės armijos tai 
jis buvo direktorium, o paskui... Tai mes išskiraustėm į bendrabučius. Tai jau 
bendrabučiuose. 

 
[01] 19:27:08 - [01] 21:54:00 
00:20:10 - 00:22:42 
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Q: O sakykit, kada tuos... Sekančią dieną, kaip Jūs sakėt, žydus išvežė – ar po to tie sandėliai 
buvo tušti, ar atvežė naujus žydus? 

 
A: Nieko nebuvo jau. Jau nieko nebevežė. Ir pasirodo, šitos mergaitės mama pripažinta 

darbinga buvo, ir ją į Vokietiją išvežė. Zachau (Dachau) stovyklą Vokietijoj. O koks jos 
ten likimas, tai aš jau iš Zahavos sužinojau, kad, reiškia, jos draugė susirgo ir dirbti 
negalėjo, tai ją paskyrė – ten buvo dušogubka (rus. душегубка) – žinot, kur dujomis 
mirtinai... Siuntė ją tenais. Tai Zahavos mama, kaipo draugės, bendrai su ja nuėjo ant tos 
mirties ir jin ten mirė. 

 
Q: Jūs pasakėt „Zahava“ – tai aš taip suprantu, kad tos mergaitės vardas – kurią Jums atvedė 

– buvo Zahava? 
 
A: Žinot, vardo jinai mums net iš pradžių ir nepasakė – kaip jos vardas. Tokia nekalbi, 

baugšti buvo, žinot. Liesutė, kauliukai ir oda. Kur ją laikė, kaip jin, gyveno kur? Aš vat 
norėjau iš motinos sužinoti ką nors apie tą vaiką, žinot. Nu taip aš ir nesusitikau ir nieko 
nesužinojau. Tai tiktai tiek, kad kada ją atvedė, tai įdėtas buvo laiškas į Izraelį tetai – 
reiškia, tos motinos teta Izraely tėvas kokį tai ten viršininkas ar kas jis ten Izraely buvo... 
Jin prašė manęs, kad kaip nors į Izraelį ją išsiųsti. Tai aš va tokį, žinot, turėjau jau 
priesaiką – kad kaip nors ją išpildyti tą norą. 

 
[01] 21:54:01 - [01] 23:53:17 
00:22:43 - 00:24:47 
A: Nu, tai po karo aš pradėjau ieškoti: gal giminių kokių atsiras, bendrapavardžių. Kaip tik 

Šiauliuos buvo ginekologas gydytojas man pažįstamas – irgi ta pati pavardė, jau ta 
mergaitė pasakė. Mes ją, žinot, praminėm Liuda. Kodėl Liuda? Todėl, kad pas mane 
kaimynka, vat jinai labai žingeidavosi – jautė, kad kažkas pas mus yra, žinot. Ir vieną 
gražią dieną, jinai atėjo, o aš buvau užsiėmusi virtuvėj – jin įbėgo į miegamą, o Liuda ta 
mano sirgo uždegimu plačių, gulėjo lovytėj. Žinot, jin greitai atidengė – paklode buvo 
uždengta, ir jin pamatė, kad ten yra. Bet kaip Liuda, tai mes sakom, kad „čia yra rusų 
belaisvių vaikas.“ Nu, bet ar jin tikėjo, ar netikėjo – taip aš ir po šiandienai nežinau, bet 
neišdavė niekam. Daugiau darbininkų – po karo sužinojau, kad daugiau darbininkų 
žinojo, bet niekas... 

 
Q: Ar sunku buvo tą mergaitę slėpt? 
 
A: Oi, labai sunku. Jūs negalit įsivaizduoti. Aš bijau dabar prisiminti – tiek aš kentėjau. 
 
Q: Na papasakokit. 
 
A: Aš naktim vaikščiodavau po kiemą, aš negalėdavu miegoti ramiai, nežiūrint, kad aš jau 

pati nėščia buvau. Bet jau norėjosi tą vaiką kaip nors išgelbėti. [Susigraudina]. 
 
[01] 23:53:18 - [01] 25:47:06 
00:24:48 – 00:26:45 
Q: O Jūs negalėdavot miegot ramiai iš baimės, ar dėl ko? 
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A: Iš baimės: kad gali išduoti mus, kad jinai vot kartais per langą pasižiūrėdavo – kas nors 

galėjo pamatyti, kad pas mus slepiasi žydaitė. O vokiečiai buvo... Va taip koridorius 
[rodo], vokiečiai taip, o taip – mes gyvenam. Tai galit įsivaiduoti, koks gyvenimas buvo. 
Man jau baisu buvo pagalvoti. Sužinojom: Šiauliuose sušaudė šeimą vieną, kitą šeimą, 
kurie priglaudė vot žydų tautybės ar tai suaugusį žmogų, ar tai vaiką. Nu, pergyvenimai 
va tokie buvo. 

 
Q: Tai ką jūs darėt, kad jos nepamatytų? Kaip jūs ją slėpėt? 
 
A: Slėpė mano du vaikai – va, duktė ir sūnus. Tie buvo globėjai jos. Aš – vyriausia. O jie... 

Vyras nupirko prancūzišką raktą... Kada pabarškindavo kas pas mus, tai atrakindavo, 
įleisdavo, bet ją – arba į spintą, arba į lovą, arba į lovytę, arba po lovos, arba į tualetą 
išbėgdavo. Nu, va tokiu būdu vot slėpėm. O kada turėjom pasitraukti iš cukraus fabriko 
pas vyro tėvus į kaimą, tai mes... Švogeris bačkoj ją šimtą metrų nešė ant vežimų – tokiu 
būdu mes ją į kaimą pervežėm.  

 
[01] 25:47:07 - [01] 27:39:13 
00:26:46 - 00:28:42 
A: O kaime – bunkery: mano vaikai tris mėnesius su ja bunkery išgyveno. Nes kitaip... 

Vokiečiai pas mus sustojimo punktą padarė. Mūsų namuose. Mus visus iškraustė, man tik 
privilegija – koridoriuke leido miegoti. Gerbė nėščias vokiečiai. [Šypsosi.] O visus kitus 
išvarė į tvartą ant šieno. Visą šeimą. Tai vyrai padarė bunkery, žinot, sode, ir ten vaikai 
vot su ja trise – mano du vaikai ir ta trečia – tris mėnesius va taip bunkery tupėjo. 

 
Q: Sakykit, kai jinai atsirado jūsų namuose – ar jinai suprato lietuviškai? 
 
A: Žinot, sunku pasakyti – jin buvo tokia nekalbi... Susirietus, jin bijojo visų, žinot. Vyras 

mano jos labai gailėdavo, būdavo paglosto per galvą, tai jin taip prisiglausdavo prie jo, 
prie vyro. O prie manęs jin nelabai glausdavosi kažkaip... O aš į antrą aukštą nešdavau 
maudyti – pas mus vonios pirmam aukšte nebuvo. Tai galit įsivaizduot: jai buvo jau kokie 
šeši metai, kad aš galėjau ant rankų ją panešti būdama pati nėščia, žinot. Nu, reikėdavo 
maudyti, kad neatsirastų kas nors galvutėj ir taip toliau. 

 
[01] 27:39:14 – [01] 29:36:09 
00:28:43 – 00:30:44 
Q: O kodėl Jūs ją nešėt – kodėl jinai pati negalėjo eiti? 
 
A: Bijodavo per laiptus. Čia į antrą aukštą reikėdavo nešti. Jin bijodavo per laiptus. Nu, ir 

antras dalykas – būdavo, rankšluosčiu uždengiu, kad kaimynai kartais lipdami 
nepamatytų, ką aš nešu. O taip vaikas – ir vaikas. Va tokiu būdu vat ir išsaugojau. 

 
Q: O jinai buvo labai panaši į žydukę – taip, jeigu pažiūrėt? 
 
A: Oi, tokia kumpa nosytė, juodi plaukai – bendrai labi tipiška žydaitė. Labai tokia: ir 

eisena, ir... Vienu žodžiu, labai... Dažiau plaukus – nudažiau rudai, žinot. Turėjau 
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nukirpti. Vienu žodžiu, visokių istorijų su ja buvo. Nu, paskui... Taip karas kai baigėsi, aš 
jau... Nutarėm šeimoj... Man jau laikas ateina gimdyti, žinot, jau sunki padėtis buvo, 
viskas pas mus išvogta, mes po karo nieko savo, baldų – nieko neradom. Tušti kambairiai 
buvo, išdaužyti langai, durys – viskas. Aš gimdžiau ant kūlio šiaudų, ant žemės. Sūnų – 
tas mirė man sūnus, nėra jo. Ir vot, žinot, dabar pavardė tokia... buvo Šiauliuose 
ginekologas gydytojas, ir aš pas jį nuėjau pasiteirauti – gal giminė. Mes šeimoj nutarėm, 
kad jai reikia eiti į mokyklą. Ir jin turi augti jau žydų šeimoj.  

 
[01] 29:36:10 - [01] 31:34:14 
00:30:45 – 00:32:47 
A: Jeigu mano šeima būtų mažesnė, galbūt mes ir pasiliktumėm ją, bet, antra vertus, vyras 

buvo taip nusistatęs, kad jin turi žydų šeimoj auklėjama būti. Buvo Šiauliuose labai gera 
gimnazija ir mokykla žydų, ten Frenkelio fabrikas buvo – kad jinai turi jau auklėtis žydų 
šeimoj. Jų mažai Šiauliuose paliko, bet kiek jau paliko tai paliko. O pas tą – sūnų 
vokiečiai nušovė. Žinot, jie slėpėsi ten pas ūkininką vieną, ir kieme žaidė, ir vienas iš tų 
vaikų vat, berniukas - vokietis pažino, kad „Jidiš! Jidiš!” Ir nušovė jį. Aš nemačiau, bet 
man ten tas ūkininkas papasakojo. Nu, ir suprantat, jisai sutiko. Sutiko, bet aš galvoju, 
kad čia tikslas buvo ne iš geros širdies, bet mes laišką tą atidavėm, kuris buvo siunčiamas 
tetai. O jis sužinojo, kad ten jis privilegiją kokia nors gaus ar kas nors... Ir išvežė ten. 
Nes, žinot, jie mane neprileisdavo prie jos prieiti, kada aš nuvažiuodavau į Šiaulius – kad 
aš nesusitikčiau su ta mergaite. Nu, bet jis neilgai: jis pardavė ligoninę, nusipirko lėktuvą 
– ir per Lenkiją išvažiavo į Izraelį. Ir išsivežė ją.  

 
[01] 31:34:15 - [01] 33:41:22 
00:32:48 - 00:34:59 
A: Ir mes apie ją nieko nežinojom 50 metų. Žinot, va taip – išvažiavo... Aš tik tiek sužinojau, 

kad Ble... vat pavardę vėl primiršau. Kaip aš pasakiau gydytojo pavardę? 
 
Q: Nu, Jūs sakėt, kad jo tokia pati pavardė buvo kaip ir – kaip ir tos mergaitės. 
 
A: Nu vot, užkrenta pavardė... Nu, ir ir, žinot, va tokiu būdu... Nu vat, net negaliu 

prisiminti... Blecheris– tai buvo gydytojas, kuris man... Komendantas iš geto leido pas 
ligonę – jinai plaučių uždegimu sirgo. 

 
Q: Ta mergaitė? 
 
A: Ta mergaitė. Kada man atvedė ją su temperatūra – 40 buvo, visa degė, žinot. Nu, vaistų 

kokių gaut negalima, nieko. Tai jie... Aš komendantui nunešiau vištą, ir jis man leido iš 
geto tą Blecherį parsivesti pas save. O tas, kai pamatė, kad pas mane žydaitė, taip 
išsigando, žinot, jis visas va taip [rodo] drebėjo. 

 
Q: Aš... Iš kur Jūs tą Blecherį atsivedėt – iš kokio geto? 
 
A: Iš geto. Iš geto vot... Iš... Pavardę ten.. Tą vietą... 
 
Q: Bet ne iš to geto, kur buvo šalia jūsų – iš kito? 
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A: Ne, ne, ne, ne – ten tikras getas. Pas mus ne getas – paskirstymo punktas buvo. Čia iš 

visur veždavo ir juos skirstydavo: kas darbingas – į Vokietiją siųsdavo moteris. Vot, ir 
Zahavos mama pakliuvo tokiu būdu, bet... 

 
[01] 33:41:23 - [01] 35:59:00 
00:35:00 - 00:37:22 
Q: Tai tas getas, kuriame buvo Blecheris... Jūs atsivedėt Blecherį iš to geto – ir kas toliau 

buvo? Jis, sakot, išsigando – kas toliau buvo? 
 
A: Nu, jis davė man vaistų, nustatė, kad jai uždegimas plaučių, mane pamokino, ką aš turiu 

daryti – ir tokiu būdu mes ją išgydėm. O jis grįžo atgal į getą. Bet kaip jis iš geto ištrūko, 
tai aš nežinau – nes po karo dar aš su juo Šiauliuose susitikdavau. Jo dukterį jo akyse 
vokietis nušovė – nežiūrint, kad jis su ja gyveno, nu ten turbūt kokius metus. 

 
Q: O Jūs matėt, kaip nušovė? 
 
A: Ne! Aš nemačiau. Ten... Ten getas... Geto aš tik tiek žinau, kiek aš nuėjau pas 

komendantą to geto, ir man jį atvedė va tą gydytoją į jo kabinetą, ir aš iš kabineto išėjau. 
Aš pačiam gete, kur jos ten gyveno – aš ten nebuvau. 

 
Q: O sakykit, vat tam paskirstymo punkte, kuris, kaip Jūs sakot, buvo šalia jūsų – ar Jums 

yra tekę matyti nužudytų žmonių, nužudytų kūnų, žydų. 
 
A: Ne, ten... ten labai inteligentiški vokietukai juos ten slaugė mūsų tam... Negaliu nieko 

pasakyt. Vat Šiauliuose, žinot, kurie ant kepurių kaukoles dėvėjo – va tie baisiai bjaurūs 
vokiečiai buvo. Žiaurūs! Žinot, o tai kartais žmonės praeinančiam žydui duonos 
gabaliuką duodavo – nušaudavo tą žmogų ir tą žydą! Šitą tai aš mačiau! Savo akim! Kaip 
vienas davė... Centre, pačiam centre varė jis daug žydų... Kur jis varė – irgi nežinau. Ir 
vot, ištraukė tuojaus šautuvą – ir čia vietoj juos abudu nušovė. Šitą tai aš mačiau. 

 
[01] 35:59:01 - [01] 38:45:10 
00:37:23 – 00:40:15 
Q: O ką dar esat mačiusi Šiauliuose vat, kad... 
 
A: Šiauliuose mačiau dar baisų dalyką: kaip iš geto Šiauliuose vaikus iki 12 metų ir senelius 

į sunkvežimius... Tai mačiau, kaip vaikus už kojų mėtė į šitą... Ir riksmą motinų, žinot. 
Šitą tai vot savo akim mačiau. Kodėl aš prie geto ėjau? Mano draugė ten, Sara, su kuria aš 
sėdėjau gimnazijoj vienam suole, ir jin pagimdė mergytę – aš norėjau tą mergytę iš jos 
paimti. O jin man nedavė. Sako: „Mirsiu kartu su vaiku.“ 

 
Q: O kaip Jūs galėdavot tą Sarą susitikti gete? 
 
A: Žinot kaip... 
 
Q: [Operatoriui] Viskas? 
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[Už kadro kalba operatorius.][Naujas kadras.] 
 
Q: Tai Jūs sakėt, va ta Jūsų klasės draugė... Kaip Jūs galėjot sužinoti, kad ji pagimdė ir kad... 
 
A: Žinot kaip, nu, sužinodavom. 
 
Q: O kaip Jūs galėjot įeiti į getą? 
 
A: Ten neaptverta buvo. Jie [jos] buvo apgyvendintos į privačius namus. Vot, mano senelio 

namai irgi buvo užimti getui, ir jį sudegino, kada jau panaikino tą getą. Sudegė namas tas. 
Tai žinot, ten žmonės, kurie šalia gyvendavo – nu pažįstami, juk užaugom ten vot. Aš, 
pavyzdžiui, į Šiaulius atvažiavau – man buvo turbūt 12 metų. Nu, o paskiau septynis 
metus gyvenau ten. Kiekvienas žingsnis... Tai vot tokiu būdu per juos mes ir 
susižinodavom, žinot. Ta Sara paskui irgi buvo žinoma: kada baigė vidurinę jinai kino 
kasininkė buvo. Tai visi ten ją pažino. Blondinė, graži tokia buvo! Nu vot, ištekėjo, 
pagimdė vaikelį – ir visus suėmė į tą getą, ir visą jos šeimą sušaudė... Ir jos likimo 
nežinau, nes mes iš Šiaulių tada... Iš Pavenčių išvažiavom į Kauną – vyrą perkėlė dirbti 
ten į žemės ūkio technikumą, ir jau viskas paliko čia.  

 
[01] 38:45:11 - [01] 41:23:16 
00:40:16 - 00:42:59 
Q: O dabar sugrįžkim atgal į Pavenčius, jo? Jūs sakėt, kad buvo iš darbininkų „baltaraiščiai“ 

– grupė kažkokia... Ar jie... Ar jų gyvenimas kaip nors pasikeitė nuo to, kad jie tapo 
„baltaraiščiais“? 

 
A: Žinot, jie jau pasidarė ir pijokai, ir ir... Tokie... Negeri žmonės. 
 
Q: O turto kokio nors jie susikrovė? 
 
A: Turtą, turtą – aš Jums papasakosiu apie turtą: kada ten tuos žydus sušaudė,180 ar 170 – 

kiek ten, tai vyro padėjėjas dalyvavo šitam šaudyme… Nu vot užmušk – pavardę 
neatsimenu… Tai jis kitą dieną atėjo, padeda auksinį laikrodį ant stalo – tokį sunkų 
laikrodį, vyras atėjęs, taip susijaudinęs, sako: „Supranti, jis matyti iš to mirštančio atėmė 
laikrodį, – sako, – ir atėjęs į darbą padėjo ant stalo, parodė, kad jis turi auksinį laikrodį.“ 
Tai vot, vienintelį tokį epizodą prisimenu. Nu, ir paskui tenais dar vienas toks... 
Matackiukas [Mateckiukas], vot pavardę prisimenu, irgi šaudė: iš ryto su šautuvu atėjo. 
Aš sakau: „Kaip tu galėjai šaudyti? – Sakau, – čia visi pažįstami, vis...“ Sako: „Reikia 
gyventi!“ Vot, „reikia gyventi“! Matyt, apiplėšė, kokį tai turtą ar ką ten pačiupo iš jų. 
Pavyzdžiui, Žagarėj, tai tenais va tas mokytojas, mano bendradarbis, papasakojo, kad iš 
visų liepė viską pasiimti su savim – visą turtą. O ten nuo jų auskarus plėšė, žiedus 
nuiminėjo nuo rankų. Ką ten dar nuo jų atimdavo? Nu, ką jos ten turėdavo – ryšulėlius 
kokius. 

 
Q: Stabdom. 
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Failas 2 iš 2 
 

[02] 00:32:11 - [02] 02:25:07 
00:00:10 – 00:02:08 
Q: Tai Jūs sakėt, kad Jūs susitikot kažkokį žmogų – Mateckiukas... Kas tas Mateckiukas – 

su šautuvu kuris ten? 
 
A: Jisai iš kaimo… Iš kaimo ėjo pro šalį Pavenčių, ir prakalbino – aš jį prakalbinau. Jis su 

šautuvu anksti rytą einą, sakau: „Iš kur eini?“ „Tai, – sako, – tenais šaudėm.” Tai sakau: 
“Ar negaila buvo šaudyt žmonių? Pažįstami, – sakau, – jums, jūs čia seniau gyvenot.“ 
Sako: „Reikia gyventi.“ – ir to taip nuėjo. Kaip suprasti buvo tą jo tokį išsireiškimą? Jis, 
matyti, apiplėšė tuos sušaudytus. 

 
Q: Ar jis turėjo baltą raištį ant savęs?  
 
A: Nea, neturėjo. Civiliai apsirengęs buvo. Jaunas, kokių 19-20 metų – toks vat. 
 
Q: O kai jisai pasakė: „Šaudėm tenais“ – tai ką jis turėjo omeny, kur tas yra „tenais“? 
 
A: Nu, aš irgi dabar nežinau. Dabar žinau, bet tada aš nežinojau, kur jie šaudė. Kur jie šaudė. 

Iš sandėlių kur vežė, tai aš iš vairuotojų žinojau, kad juos išvežė visus į tuos... 
Nedarbingus. O darbingus išsiuntė į... Tuojau į stotį – ir išvežė į Vokietiją. 

 
Q: Tai dabar aš norėjau patikslinti: tas Mateckiukas... Mateckiukas – o kokia pilna jo 

pavardė? 
 
A: Mateckis. Taip jau jį vadindavo. 
 
Q: O gal vardą prisimenat? 
 
A: Nea. Man atrodo – ar ne Viktoras? 
 
[02] 02:25:08 - [02] 04:17:13 
00:02:09 – 00:04:05 
Q: Tai tas Mateckis ir tas inžinierius, kuris auksinį laikrodį rodė, reiškia, Jūsų vyrui – ar jie 

toj pačioj vietoj šaudė? Apie tą pačią vietą kalba eina? 
 
A: Apie tą pačią. 
 
Q: Kaip vadinosi ta vieta? 
 
A: Kaip jin vadinosi vat sūnus gali pasakyti – jie buvo ten. Ten yra paminklas – šitos 

Zahavos tetos, paliko stebuklais paminklas pastatytas. Ir jin nusitraukė toj vietoj. 
 
Q: Tai ką tenai sušaudė – ten ir Zahavos giminės ten yra sušaudyti? 
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A: Tėvas. 
 
Q: Tėvas.  
 
A: Tėvas. Pirmas dienas, tuojaus kai pradėjo šaudyti, surinko visus Kuršėnuose, ten 

apylinkėse kur buvo. O Kuršėnuose ten daug žydų buvo. Krautuvės buvo, vot lentpjūvė 
žydiška buvo. Nu ir dirbo vot, ir cukraus fabrike, pas vyrą tas vienas dirbo žydas. Nu vot, 
tokiu būdu. 

 
Q: Ir tą išprotėjusį žydą ten sušaudė? 
 
A: Laukuose sušaudė. A, žinot, negaliu pasakyti, kur jį sušaudė – ar ten sušaudė, ar laukuos. 

Jis lakstė laukuose su poduškute. Šitą tai aš mačiau. Jis išprotėjo kaip sužinojo, kad juos 
šaudys. Mat, ar jis nuo to būrio pabėgęs buvo – kur jie buvo renkami. Jie dvare ten buvo 
renkami, Kuršėnų dvare. Visus. Ir paskui varė į tą mišką. O tas miškas tai nuo Kuršėnų 
turbūt aštuntam kilometre, ar kur – miške juos sušaudė. 

 
[02] 04:17:14 - [02] 06:08:12 
00:04:06 – 00:06:00 
Q: O Jūs matėt, kaip juos varė? 
 
A: Ne, nemačiau. [Pauzė.] Tik iš pasakojimų, kaip juos rinko miestelį tenais – visur. 
 
Q: O tas Mateckis paskui buvo tarp tų „baltaraiščių“? 
 
A: Žinot, jisai turbūt dingo iš tos vietos, ir niekas jo nežinojo, kur jis yra. Aš dar nekurį laiką 

įdomavausi. Manau sau: „Reik pranešti tam, kam reikia.“ [Juokiasi.] bet nežinia, kur jis 
dingo, kur jis— 

 
Q: Bet jisai dingo po karo? 
 
A: Po karo. 
 
Q: O per karą jisai buvo ten pas jus? Buvo, ar nesimatė? 
 
A: Nu, jisai... Nemačiau. Aš tik tą vieną rytą, vot ankstyvą. Aš rinkau tada žabus kūrenti 

pečiui, o ant per kelią jis ėjo į kaimą. 
 
Q: O tas inžinierius, kuris laikrodį rodė? 
 
A: Jisai fabrike gyveno. Fabrike gyveno. 
 
Q: O koks po to jo likimas? 
 
A: Irgi nežinau. Žinot, jie į užsienį išvažiavo. Daug kas – į Vokietiją. Jau aš kaip į Šiaulius 

atvažiavau iš Pavenčių, išsisklaidė: tai Kuršėnuose... Jau jie Pavenčiuose nebegyveno. 

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. 



RG‐50.473*0151   08/22/2006           14 

Čiultos tokie, buhalteris buvo – jis nedalyvavo niekur, tai Kuršėnuose gyveno. Kiti – 
Šiauliuose, kiti – į Vokietiją išvažiavo, kiti – į Ameriką. 

 
[02] 06:08:12 - [02] 09:51:23 
00:06:00 – 00:09:53 
Q: Sakykit, tas Šiaulių getas – jis buvo didelis getas? 
 
A: Labai didelis. Tenais, žinot, odų fabrikas Frenkelio buvo, prūdas buvo – tai didžiausias 

kaimas toks vot buvo užimtas geto. Ten didelis buvo. Nu, Šiauliai – Šiauliuose daug žydų 
buvo. Visa prekyba, galima sakyti, žydų rankose buvo 

 
Q: Ar Jums teko matyti, kaip varė į getą arba ten kaip... Kaip ilgai tas getas apskritai 

Šiauliuose buvo? 
 
A: Prašau? 
 
Q: Kiek ilgai apskritai tas getas Šiauliuose buvo? 
 
A: Nu žinot, visą laiką. Kaip žydus suėmė... laiko aš negaliu pasakyti kiek – kaip suėmė 

visus, taip ir iki kol juos likvidavo. 
 
Q: O kas Šiauliuose atsitiko su žydų turtu, kai likvidavo getą? 
 
A: Konfiskavo, išvogė – vot ir visi turtai. Išvogė. 
 
Q: Kas? 
 
A: Ar mažai, kas vogė? Kas galėjo prieiti. Vat, pavyzdžiui, mes ne žydai: pasitraukėm tik iš 

fabriko – mano penki kambariai, aš atsigręžiau ir pasižiūrėjau, kada į mišką ėjau – kad 
vat ateis žmonės, galės gyventi. Ir uogienės, ir visi atsargos – viskas palieka. O grįžau – 
viskas išvogta. Šita, nuo marškinių vyro [rodo į riešą] auksinis vienas – ir po šią dieną 
turiu atminimą, o kito – nėra. Paėmė kažkas. O vieno nespėjo, ar kaip nepaėmė. Baltiniai, 
rūbai – viskas išnešta. Ir mes, žinot, „laimingi“ tokie: Kaune mus apvogė kareiviai – 
išnešė viską iki skalbiamų baltinių. Palikau su viena suknele. Jau po karo. Nu ką, juos 
suėmė, nuteisė po 10 metų, mums priteisė 40 tūkstančių, o vykdomo lapo neišdavė. 
[Juokiasi.] Va taip. Taip žmonės gyveno, žinot. O mes gyvenom. Vis tiek gyvenom, nors 
labai sunku, žinot, penki vaikai buvo. Sunku. Nu, bet dirbom, abudu su vyru dirbom ir – 
ir gyvenom. Vaikai aukštąjį mokslą baigė visi. Ir aš iki 80 metų dirbau dar. [Juokiasi.] 
Jau nuo 80 metų neturiu jėgų. Ir labai sunku, žinot. Kol galima – dirbkit iki tiek, kiek 
galima. Dabar mano vaikai visi išėję jau į pensiją nuo šių metų: sūnus, duktė. Nu, šita 
jaunesnioji tai anksčiau išėjo, pas kurią aš gyvenu. 

 
[02] 09:51:23 - [02] 11:36:13 
00:09:53 - 00:11:33 
[Naujas kadras.] 
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A: Pavargot? 
 
Q: Aš norėjau Jums labai padėkoti, ponia Jekaterina, kad Jūs suradot tiek daug laiko mums, 

kad Jūs taip įdomiai papasakojot. Ir mums papasakojot labai daug svarbių dalykų, kuriuos 
gal tik Jūs viena ir galit papasakot. 

 
A: Žinot, aš galėjau anksčiau. Aš galėjau dar daugiau. Aš dabar jau tik kiek, nebedirba galva. 

Galvą labai dažnai skaudėt pradėjo, ir aš bijau, kad insulto nesulaukčiau. 
 
Q: Na, ačiū Jums labai. Ačiū. Ačiū. 
 
A: Ačiū Jums už tokį didelį darbą. Jūs didelį darbą darot! Tiktai man atrodo, kad pavėluotai 

– reikėjo anksčiau, kada buvo daugiau žmonių. Dabar daug išmirė, daug pamiršta. Žinot, 
negyveni tuo gyvenimu. Stengiesi pamiršti. Nors žinot, naktį, kai nemiegi, tuoj tie visi 
baisumai stojasi į akis. Ir aš pašokstu naktį – greitai ką nors kitą darau. Skaitau kokį 
romaną [juokiasi], skaitau laiškus jaunystės – ir vot taip užsimiršti. 

 
[02] 11:36:13 
00:11:33 
Pokalbio pabaiga. 
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