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Alicija Žukauskaitė: Pirmiausia norėjau paprašyti, kad prisistatytumėte. Koks jūsų vardas 
ir pavardė? 
Chaja Goldenštein: Mano vardas Chaja Goldenštein. 
Alicija Žukauskaitė: Kokiais metais jūs esate gimusi? 
Chaja Goldenštein: 1927 metais rugsėjo 29 dieną. 
Alicija Žukauskaitė: O kur? 
Chaja Goldenštein: Varniuose. 
Alicija Žukauskaitė: Kai prasidėjo karas, kiek jums metų buvo? 
Chaja Goldenštein: Keturiolikti. Penkiolikti! 
Alicija Žukauskaitė: O jūs iki karo visą laiką Varniuose gyvenot? 
Chaja Goldenštein: Taip. 
Alicija Žukauskaitė: Ar ten buvo daug žydų? 
Chaja Goldenštein: Labai, apie penkis šimtus šeimų. Buvo sinagoga žydų, daug žydų 
buvo. 
Alicija Žukauskaitė: O žydų mokykla buvo? 
Chaja Goldenštein: Žydų mokykla buvo. 
Alicija Žukauskaitė: O jūsų šeima kokio didumo buvo? 
Chaja Goldenštein: Buvo tėvelis dar jaunas, jam buvo keturiasdešimt vieneri metai, mano 
mamytei keturiasdešimt ir broliukui dešimt metukų. 
Alicija Žukauskaitė: Tai jūs gyvenot tik tėvai ir vaikai, ar dar buvo ir seneliai? 
Chaja Goldenštein: Ne, seneliai jau buvo mirę. Aš su tėveliais gyvenau. 
Alicija Žukauskaitė: O Varniuose buvo jūsų kokių nors giminių daugiau? 
Chaja Goldenštein: Ne. Buvo tėvelio pusseserė. Irgi nužudė. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, kaip jūs prisimenate pačią karo pradžią? 
Chaja Goldenštein: 1940 metais, tai buvo pirmadienis, pradėjo bombarduoti Varnius, mes 
išbėgome į kaimą, ten slapstėmės nuo bombų. 
Alicija Žukauskaitė: O paskui? 
Chaja Goldenštein: Paskui atėjo baltaraiščiai, peržiūrėjo mūsų drabužius, viską atėmė iš 
mūsų, ką turėjom, ir jie liepė mums ruoštis. Išvežė mus į Telšius. Bet iš karto nevežė į 
Telšius, vežė į Viešvėnų kaimą netoli Telšių. Viešvėnai. Paskui vežė į Gerulius. 
Geruliuose padarė kaip Osvencimą... kaip pavadinti? 
Alicija Žukauskaitė: Stovykla? 
Chaja Goldenštein: Kaip stovykla. 
Alicija Žukauskaitė: Tai čia prie jūros? 
Chaja Goldenštein: Ne, ne šitie Giruliai, Geruliai dešimt kilometrų nuo Telšių. 
Alicija Žukauskaitė: Supratau. Dar norėjau paklausti. Jūs sakot, atėjo baltaraiščiai ir 
atėmė visus daiktus. Kur jie atėjo? Ar į tą kaimą? 
Chaja Goldenštein: Taip, kur mes slapstėmės nuo karo. 
Alicija Žukauskaitė: O iš kur jie žinojo, kad jūs ten slapstotės? 
Chaja Goldenštein: Jie ieškojo visų žydų. Jie jau buvo šitam pasiruošę. 
Alicija Žukauskaitė: Papasakokite, kaip atrodė tie baltaraiščiai, kiek jų buvo. 
Chaja Goldenštein: Buvo, užteko mūsų kraują gerti. Viską atėmė, viską, ką galėjo. Nu, 
viską. Truputį paliko, tai paskui jau Viešvėnuose viską atėmė. O į Gerulius atvažiavo 
smogikai. Tai buvo baisu. Gult, kelt, gult, kelt (komandos), kas nesuspėja, tam per pilvą. 
Ant rytojaus reikėjo visą auksą, sidabrą atiduot. Ten irgi kratė, viską ėmė iš mūsų, kas tik 
dar buvo. 
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Alicija Žukauskaitė: Papasakokite, kas yra smogikai. 
Chaja Goldenštein: Smogikai – tai fašistų... Labai baisūs žmonės. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jie buvo su uniformomis? 
Chaja Goldenštein: Taip, su juodomis. 
Alicija Žukauskaitė: O kokia kalba jie kalbėjo? 
Chaja Goldenštein: Vokiškai. 
Alicija Žukauskaitė: Ar ant tos uniformos buvo kokie nors ypatingi ženklai? 
Chaja Goldenštein: Aš jau neprisimenu šito. Aš prisimenu, kaip tėvas man pasakė, auksą, 
sidabrą, Chainka, paslėpk, neatiduok jiems. O aš bijojau šitų grasinimų, ir ačiū Dievui, 
kad aš nepaslėpiau, kad aš jiems atidaviau. 
Alicija Žukauskaitė: Kodėl? 
Chaja Goldenštein: Todėl kad viena moteris, lietuvė, išrengė nuogai ir ieškojo aukso. 
Jeigu būtų radę auksą, jie būtų mane nužudę ir auksą paėmę. Tai ačiū Dievui, kad aš jo 
neturėjau. 
Alicija Žukauskaitė: Atvažiavo smogikai, vokiečiai, surinko visą auksą. 
Chaja Goldenštein: Visą. 
Alicija Žukauskaitė: Kas buvo po to? 
Chaja Goldenštein: Po to jie išvažiavo. 
Alicija Žukauskaitė: O jūs? 
Chaja Goldenštein: Praėjo keli mėnesiai, mes buvom labai aptekę utėlėmis, mes buvom 
alkani, ir mums vieną dieną, tai buvo žydų Nauji metai, surinko mus, pastatė ant kiemo, ir 
vaikus, ir senelius, ir moteris, ir jaunus atrinko (atskyrė) nuo senų. Aš papuoliau tarp 
jaunų mergaičių. Vaikiška labai dar buvau, paauglė. Mamytė nenorėjo, kad aš ją 
palikčiau. O mamytės jau nebeima. Kiti suspėjo berniukus aprengti... stovėjo mano 
broliukas... o mama norėjo, kad aš grįžčiau... (labai verkia)... bet aš... Prie manęs priėjo 
tokia viena žydų tautybės moteris, aš jos berniuką Telšių gete žiūrėjau, buvo Izraelyje 
(tikriausiai, išgelbėtas), sako, Chaja, eik, jeigu tu nori gyventi. Ir priėjo prie manęs 
baltaraištis, sako, mergaite, eik su šita partija, jeigu tu nori gyventi. Mes paėjom kokius 
kelis žingsnius, jau pradėjo pulemiotai (automatai) šaudyti tuos, kurie pasiliko, kuriuos 
mes palikome. Aš perėjau į gerąją pusę, o juos visus nužudė iki vieno. Mes atėjom į 
Telšių getą, aštuoni šimtai jaunų mergaičių. Buvo ir vyresnių už mane, bet visos jaunos. 
Senų jau nebeėmė. 
Alicija Žukauskaitė: Jūs sakėt, kad jus atskyrė ir jus nuvedė, jaunas mergaites. Tie, kurie 
liko, juos pradėjo šaudyti. 
Chaja Goldenštein: Taip. 
Alicija Žukauskaitė: Kur pradėjo šaudyti? 
Chaja Goldenštein: Rainiuose, Rainiuose. 
Alicija Žukauskaitė: Ten buvo duobės ar kas ten buvo? 
Chaja Goldenštein: Buvo jau iškastos duobės. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs matėt tas duobes? 
Chaja Goldenštein: Aš nemačiau, aš nesupratau, per jauna buvau. 
Alicija Žukauskaitė: O kaip toli jūs buvot nuo tų duobių? 
Chaja Goldenštein: Netoli buvom, bet nepastebėjom. Dabar, kai aš važiuoju aplankyti 
mano (artimųjų), kur yra tokia didelė duobė, tai aš matau, kad aš stovėjau aikštelėje visai 
netoli. Supratai mane? 
Chaja Goldenštein: Supratau. 
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Chaja Goldenštein: O tada aš nepastebėjau, netikėjau. 
Alicija Žukauskaitė: Tie, kurie jus atskyrė jus nuo jūsų šeimos, kas jie buvo? 
Chaja Goldenštein: Vieni lietuviai. Ten vokiečių nebuvo. Baltaraiščiai. 
Alicija Žukauskaitė: Kaip suprasti – baltaraiščiai? 
Chaja Goldenštein: Su baltu raiščiu čia (rodo, kur) ir su vokiečių svastika. Bet jie visi 
buvo lietuviai. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jie dėvėjo kokias nors uniformas? 
Chaja Goldenštein: Neprisimenu. Su šautuvais. Jie iš karto nešovė, šovė pulemiotai. 
Kulkosvaidžiai šovė. 
Alicija Žukauskaitė: Jūs girdėjote kulkosvaidžius? 
Chaja Goldenštein: Taip, taip. Ten buvo tik lietuviai, jau vokiečių ten visai nebuvo. 
Alicija Žukauskaitė: Kiek jų buvo, tų baltaraiščių, kaip jūs sakot, kiek jų galėjo apytikriai 
būti? 
Chaja Goldenštein: Nedaug. Jiems užteko mūsų kraujo. Aš nenoriu prisiminti (verkia)... 
Jiems užteko, užteko... Jie buvo žiaurūs žmonės, jie neturėjo širdies, jie neturėjo nieko. 
Jiems tik buvo galvoj paimti tuos skudurus ir žudyti. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, ar jūs, ar jūsų tėvai, ar jie pažinojo tuos baltaraiščius? 
Chaja Goldenštein: Ne, iš kur? Mes gyvenom Varniuose. O ten buvo padugnės, susirinkę 
iš visų miestelių, iš visų kaimų. Padugnės. 
Alicija Žukauskaitė: O tie baltaraiščiai, kuriuos jūs pamatėt pirmą kartą tam kaime, kai 
jie atėjo pas jus? 
Chaja Goldenštein: Vieną pažystamą mačiau. 
Alicija Žukauskaitė: Kas jis toks buvo? 
Chaja Goldenštein: Vaišnoras Mykolas, jau miręs. Aš jo nenorėjau išduoti po karo, nes jis 
mane matė, kai aš slapsčiausi vokiečių laikais, tai aš jo neišdaviau. Aš norėjau, man 
pasakė, nuvažiuok į vykdomąjį (komitetą), nuvažiuok į KGB, tuojau jį paims. Tai man 
viena žydelkaitė taip pasakė – nereikia. Jis iš geto mus išleisdavo maisto atsinešt. Tai aš 
nepadariau nieko jam blogo. Jis mirė pats. Jis priėjo prie manęs, sako, Rožyte (Chajos 
vardas, kuriuo ją pavadino gelbėtojai lietuviai), labas. Aš sakau, aš nenoriu su tavim 
kalbėti. Aš atvažiuodavau į Varnius (po karo). Sakau, tu prisimeni, kaip tu atėmei viską iš 
mūsų, viską, ką galėjai, ne tik iš mūsų, iš visų Varnių žydų. Jis pasakė: eik velniop, žydų 
smarve. Nu, ir viskas. Man visi liepė jam nedovanot, bet aš... 
Alicija Žukauskaitė: Grįžkim prie to epizodo, kai jus atskyrė ir jus varė. Kur? 
Chaja Goldenštein: Į Telšių getą. 
Alicija Žukauskaitė: Kada jūs išgirdot tą šaudymą? Pakely? 
Chaja Goldenštein: Pakely. Kai mus varė. Ten dešimt kilometrų nuo Telšių. Išgirdom tą 
šaudymą. Ir šauksmą. Ten buvo mano mamytė (verkia) ir mano broliukas... Tėvelis jau 
seniai buvo sušaudytas Viešvėnuose, dvidešimt trys vyrai. Išvedė tiktai vyrus ir 
berniukus, ir sušaudė. Tėvelio jau nebebuvo. O čia buvo tiktai mamytė ir aš, ir broliukas. 
Tai mane atskyrė į Telšius. 
Alicija Žukauskaitė: O kai tėvelį sušaudė, tą šaudymą jūs girdėjot? 
Chaja Goldenštein: Ne, aš negirdėjau. Mes net nežinojom, kur tuos dvidešimt tris vyrus 
išvedė ir kur jie dingo. Nežinojom, negirdėjom. Už Viešvėnų. Aš paskui važiuodavau į 
kapines, kur jie guli. Pastatė paminklą Telšių Šapira jiems. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, prašau, kai jus atskyrė ir jus, jaunas merginas, varė, kiek 
jūsų galėjo būti? 
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Chaja Goldenštein: Mes buvo apie aštuoni šimtai, gal mažiau, aš šito negaliu tiksliai 
pasakyti. 
Alicija Žukauskaitė: Kas jus varė? 
Chaja Goldenštein: Baltaraiščiai. 
Alicija Žukauskaitė: Ir kas buvo toliau? 
Chaja Goldenštein: Mes gyvenom Telšių gete. Vakare mums leisdavo išeiti pasirinkti 
maisto. Išvarydavo mus į kaimus. Aš buvau į kaimą išvežta. Ten aš padėjau gyvulius 
ganyti ir aš gaudavau maisto. Pavalgyti. Paskui aš ėjau bulvių rinkti. Tai buvo prieš 
žiemą jau. Paskui atvežė mus į Telšius. Telšiuose eidavau ubagauti. Į Telšius, į miestelį – 
ubagauti. Kas duodavo gabaliuką lašinių, kas duodavo gabaliuką dešros, žmonės 
padėdavo, neišvarydavo mergaitės (verkia), našlaitės, suprato, kad reikia padėti. 
Pasodindavo net prie stalo. Buvo gerų žmonių lietuvių. 
Alicija Žukauskaitė: Ir kas buvo toliau? 
Chaja Goldenštein: Nu, išbuvom iki žiemos, iki gruodžio mėnesio. Vieną rytą – aš turiu 
visa tai aprašyta, galit iš ten paimti, sako, Chajela, mus sušaudys. 
Alicija Žukauskaitė: Kas sakė? 
Chaja Goldenštein: Geto gyventojai. Sako, mus sušaudys. Tai buvo Kūčių vakarą, 
gruodžio 24-tą (verkia). Sakau, tai ką daryt? Sako, reikia bėgt. Tas getas buvo prie 
Masčio ežero. Mes išplėšėm dvi lentas, labai lengva buvo, ir pabėgom per ežerą. Visą 
naktį miegojau lauke, buvo labai šalta, sušalau. Galvoju, eisiu vėl į Telšius, dėt to kad... 
Dar buvau nuėjus perspėt žydelkaites, kurios gyveno kaime pas ūkininką, kad bėgtų, kad 
jas rytoj atvažiuos paimt. Taip ir padarė. Paskui gyveno Izraelyje. Čia mano tėvo 
pusseserė. Ir aš grįžau atgal į Telšius. Kai aš grįžau į Telšius, mes stovėjom vienam 
koridoriuje, nėjom į getą. Priėjo prie manęs viena lietuvė moteris, suprato, kad mes žydų 
tautybės, sako, neikit į getą, jus veš šaudyti į Rainius. Bėkit, kur galit, pas žmones į 
kaimą, gelbėkitės. Bet aš jau nesuspėjau. Mane sučiupo ir nuvežė. 
Alicija Žukauskaitė: Kas sučiupo? 
Chaja Goldenštein: Baltaraiščiai. Jie buvo... aš kaip dabar matau, uniforma buvo lietuvių 
šaulių, man dar dabar širdis dreba, nors aš jau močiutė. 
AlicijaŽukauskaitė: O sakykit, ar jis buvo su šaulių uniforma, ar jis buvo baltaraištis su 
baltu raiščiu? 
Chaja Goldenštein: Su šaulių uniforma, jie buvo šaulistai. Ir Plechavičiai (?). Va, dabar 
sako, kad jis kankinys buvo, o tai buvo žydšaudžių armija. 
Alicija Žukauskaitė: O iš kur jūs žinot, kad čia buvo Plechavičiaus armija? 
Chaja Goldenštein: Žmonės kalbėjo, kad šaudė žydus čia ir Baltarusijoj (matyt, kalbama 
apie Impulevičiaus batalioną ir kitus, o ne Plechavičių), ir Ukrainoj – visur jie šaudė 
žydus. 
Alicija Žukauskaitė: Bet ten, kur jūs buvot konkrečiai? 
Chaja Goldenštein: Sakė irgi Plechavičiai, šaulistai (šauliai). Šaulių partija. 
Aicija Žukauskaitė: Tai papasakokite, kaip jus surinko ir kaip jus nuvežė. 
Chaja Goldenštein: Visus surinko. Važiavo moteris, mergaitė miegojo, o prie jos gulėjo 
lėlė. Tai buvo baisu (verkia). Man labai sunku šitą prisiminti... 
Alicija Žukauskaitė: Ar jus vežė? 
Chaja Goldenštein: Vežė su šlajom. 
Alicija Žukauskaitė: Su šlajom tai su rogėm? 
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Chaja Goldenštein: Su rogėm. Žemaitiškai tai šlajos. Aš kalbu žemaitiškai. Nuvežė su 
rogėm, ir mes pradėjom bėgt. Į mus pradėjo šaudyti. Kas galėjo, tas pabėgo. Mes 
pabėgom į mišką. Pabėgom į mišką, ir visi išsislapstėm po eglėm. Viena moteris priėjo ir 
padavė rusų pinigais (sumokėjo), ir mus paleido tas baltaraištis, leido mums bėgt. Ir mes 
naktį... moteris su dviem vaikais... ir aš papuoliau jau į duobę. Vis tiek mus sučiupo. Aš 
nežinau, kur tie žmones dingo, moteris paskui susitikau. Aš jau gulėjau duobėj. Ant 
manęs krito jau sušaudyti, ir aš naktį išlipau. Jie buvo labai girti (šaudytojai). Tai buvo 
Kūčių vakaras, ir kada jie išvažiavo, aš mačiau, kad nieko nėra, aš buvau gyva. Tai aš 
išlipau iš duobės ir pasikavojau (pasislėpiau) po medžiu. Dar ten stovėjo moteris su 
dviem mažais vaikais, dar tokia Reizė, Reizela, iš mano miestelio. Bet jie pabėgo, jos 
nebuvo duobėse, į duobę aš viena patekau. Ir buvom iki ryto. Rytą mes nuėjom į sodybą. 
Tai mus tas ūkininkas įleido, pamaitino, ir mes ten pabuvom visas Kalėdas. Po Kalėdų jis 
sako: moterys, turim skirtis. Tą moterį su vaikais aš pasiliksiu, o jūs turit eiti, aš negaliu 
visų laikyti, dėlto kad aš neturiu tiek maisto. Aš bijau tiek laikyti. 
Alicija Žukauskaitė: Rožele, norėjau paklausti, kai jus paskutinį kartą pagavo, jus 
prijungė prie tos grupės, kuri turėjo būti sušaudyta? 
Chaja Goldenštein: Taip. 
Alicija Žukauskaitė: Kaip ten buvo? 
Chaja Goldenštein: Mane nuvedė prie duobės jau. Jie sugavo. 
AlicijaŽukauskaitė: Ar toj duobėj jau buvo nužudytų žmonių? 
Chaja Goldenštein: Jau buvo. 
Alicija Žukauskaitė: O jūs prie duobės viena stovėjot ar daugiau buvo žmonių? 
Chaja Goldenštein: Dar stovėjo. Visus sušaudė. Aš kritau. Į mane šaudė, aš kritau 
(verkia)... 
Alicija Žukauskaitė: O prie duobės stovėjo paskutiniai žmonės? 
Chaja Goldenštein: Jau paskutiniai. Aš jau buvau paskutinė. Ne aš, bet mes buvom 
paskutiniai. Kiti jau gulėjo sušaudyti. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs matėt tuos, kurie šaudė? 
Chaja Goldenštein: Taip, lietuviai, baltaraiščiai. Visi lietuviai, vokiečių nebuvo. 
Alicija Žukauskaitė: O kodėl baltaraiščiai? Jie buvo su baltais raiščiais? 
Chaja Goldenštein: Taip, taip. 
Alicija žukauskaitė: O šitie šauliai? 
Chaja Goldenštein: Tie patys ir buvo. 
Alicija Žukauskaitė: Tai ar jie buvo šauliai, ar baltaraiščiai, negaliu suprasti? 
Chaja Goldenštein: Vieni turėjo uniformą, kiti su baltais raiščiais. Aš gerai neprisimenu 
dabar. Nenoriu meluoti. Kiti (vieni) buvo su šaulių uniforma, o kiti tik balti raiščiai 
uždėti. Baltaraiščiai... Nu, buvom pas tą ūkininką per visas šventes, paskui nuėjom pas 
kitą ūkininką. Mus priėmė tas ūkininkas, davė valgyti. Ant grindų miegojom. Labai 
bijojom. Ten buvo bernai (ūkininko padėjėjai) ir piemenys. 
Alicija Žukauskaitė: Kodėl? 
Chaja Goldenštein: Kad neišduotų. Pabuvom porą savaičių pas tą ūkininką netoli Telšių. 
O kada aš nuėjau pas vieną ūkininką, sako, žydų smarve, bėk iš čia greičiau. Vo, žydelka 
yra pabėgusi, reikia paskambinti. Aš tą išgirdau, aš tuojau pabėgau. Pabėgau ir nuėjau 
pėsčia. Su ta moterim išsiskyrėm, nes abiems buvo neįmanoma eit, geriau vienai. Jūs 
galit įsivaizduot, kada aš ėjau į Varnius, į tą kelią, apsirengusi, kaip ūkininkė, bet 
veidukas jaunas. Tai kada aš ėjau keliu, važiavo kažkokie milicininkai varniškiai, 
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atpažino, (?..) aš baisiai išsigandau, aš taip pradėjau bėgti. Bet jie man nieko nedarė. Aš 
atėjau pas vieną kaimyną, - aš turiu fotografiją jo. Netoli Varnių, du kilometrai. Juozas 
Mikutis. Ir jis mane priėmė. Pavalgydino, išmaudė. Kojos buvo sušalusios, utėlėta, 
niežais aptekusi. Jie mane išmaudė, jie mane pavalgydino, ir aš ten išbuvau porą mėnesių. 
O jis buvo komjaunuolis. Tai jis man pasakė vieną vakarą, Chainka, aš jam buvau 
žydišką vardą pasakius. Aš turiu jo fotografiją, žydų bendruomenė jį fotografavo. Jis man 
ant tos fotografijos užrašė: Chainka, žydų kalboj tai yra gyventi, tu taip norėjai gyventi, ir 
tu gyva, aš toks laimingas, kad tu esi gyva. Nu, ir jis sako, eik, vaikeli, kur nori, pas mane 
negalima, aš gyvenu prie kelio, aš bijau tave laikyti. Dienos metu aš slapstydavausi 
spintoj, o vakare aš išeidavau. Ir jie buvo neturtingi žmonės, bet jie man nieko negailėjo, 
viską davė valgyti. Ir aš nuėjau į Varnius. Ne, neteisingai... Aš nuėjau į Žarėnus, ten 
mano mokytojas. Aš prieš karą buvau įstojusi į lietuvių gimnaziją. Baigiau keturias žydų 
klases ir įstojau į žydų gimnaziją, ir ten buvo mokytojas Liutkus, o jo dukra Liutkutė 
Liudmila buvo mano draugė. Jie gyveno Žarėnuose. Jie leido man pernakvoti. Mokytojas 
labai išsigando, sako, Rožele, tu gali tik permiegoti, o gyventi čia pas mane negalima, aš 
mokytojas, tave gali kiekvieną minutę suimti, nu, ir aš nuėjau į Varnius. Nuėjau į 
Varnius, į Karkliškių kaimą, ten, kur mano senelis žvejavo (žvejojo). Ir ten mane priėmė 
Vasiliauskai. Vasiliauskai priėmė mane. Kojas skaudėjo, utėlės, tai Stasė, šeimininkė, 
amžinatilsį jau dabar, mane išmaudė, nubėgo pas kleboną, kad gautų vaistų. Jie mane 
padarė švarią. Labai inteligentiška šeima. Sako, ateis Vladas, vyriausias brolis, tegu jis 
sprendžia, ar mes priimsim tave. Tavo senelį pažinojo, žvejavo kartu, labai turtingi 
ūkininkai, penkiasdešimt hektarų. Ir dabar stovi tas namas. Ar girdėjot per televizorių, 
antrą programą? Ir jie mane laikė. /techninė pauzė? 
Alicija Žukauskaitė: Tai jūs sakėt, kad buvote pas Vasiliauskus. O kas buvo paskui? 
Chaja Goldenštein: Buvau pas Vasiliauskus. Jie mane išgydė, jie mane tiesiog grąžino į 
gyvenimą. Tai buvo taurūs žmonės. Jie veždavo žydams duonos ir žuvies į Telšių getą. 
Alicija Žukauskaitė: Bet tada jau nebebuvo Telšių geto? 
Chaja Goldenštein: Pirmiau vežė, aš paskui sužinojau. Paskui vieną dieną jie pasakė: 
Rožele, nu, aš jau buvau Rožytė, kunigas jau žinojo apie mane, kunigas Juozas Gasiūnas. 
Jis septynis žydus išgelbėjo, ir dabar viena gyvena Varniuose, Zita Sabaliauskienė, ji turi 
brolį, seserį Izraelyje. Septynis žydus išgelbėjo! 
Alicija Žukauskaitė: O kaip tas kunigas išgelbėjo? 
Chaja Goldenštein: Jis davė vietą. Jis susikalbėdavo su apylinkės ūkininkais, susitardavo, 
o kunigo žodis vis tiek buvo žodis. Tai buvo gerbiamas kunigas, taurios širdies, ir 
išgelbėjo juos. Žmonės priimdavo, nes jo žodis buvo šventas. Ir jie mane nuvedė pas jį, 
pas tą kunigą susipažinti. Sakau, aš noriu persikrikštyti. Jie mane perkrikštijo. Ir aš tapau 
Rozalija Teresė. Nu, kunigas mane jau pažinojo... 
Alicija Žukauskaitė: O kur jūs po to gyvenot, pas ką? 
Chaja Goldenštein: Po to pas Vasiliauskus atėjo Danielius Radavičius. Radavičiūtė dabar 
gyvena Palangoj. Jos vaikai, anūkai čia man dabar padeda, veža mano drabužius plauti 
(skalbti), ji dirba žydų mokykloj mokytoja. Tai paėmė mane Radavičiai. Tai ten man irgi 
buvo labai gerai. Su vaikais miegojom vienoj lovoj. Mes buvom dar vaikai visi. Aš ten 
dirbau labai sunkiai, visur reikėjo dirbti. Dienos metu išeidavau į mišką, pasislėpdavau. 
Šaukdavo, Rožyte, Rožyte, ateina svetimas, pasikavok (pasislėpk), aš pasikavodavau, o 
kai išeidavo, jie man liepdavo grįžti atgal. Tai aš pas juos buvau. Pakui atvažiavo sesuo iš 
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Varnių (Radavičiaus sesuo) manęs pasiimti vaikus prižiūrėti. Čia buvo pavojinga, man 
nereikėjo važiuoti. 
Alicija Žukauskaitė: Sesuo kieno – Radavičiaus? 
Chaja Goldenštein: Radavičiaus. 
Alicija Žukauskaitė: O kodėl buvo pavojinga? 
Chaja Goldenštein: Todėl kad... Vieną kartą, gerai kad aš nemiegojau pas juos, aš 
miegojau pas kaimynę, atėjo vienas baltaraištis manęs ieškot. 
Alicija Žukauskaitė: Iš kur jūs žinot, kad atėjo baltaraištis? 
Chaja Goldenštein: Dėl to, kad man pasakojo Vasiliauskas. Sako, Rožele, ačiū 
Viešpačiui, kad tu nemiegojai čia. Jis būtų paėmęs mane. Sako, jis ieškojo tavęs. Paskui 
aš norėjau grįžt atgal į kaimą, mane sučiupo baltaraiščiai. Ir viršininkas Mečius liepė 
atvežt mane. Atvežė mane į Varnių kalėjimą ir įvedė į rūsį. Nu, galvojau, kad čia jau 
baigta, dabar jau atėjo man galas. Naktį atėjo viršininkas. Jis dar buvo jaunas vyras. Nu, 
galvoju, dabar mane išprievartaus, o paskui sušaudys. Bet jis pasakė man taip: klausyk, 
mergaite, aš prieš žydus nieko neturiu, neapkenčiu komunistų. Rytoj tave veš per 
miestelį, ir tu paskui pabėgsi. Leis tau pabėgti. Aš galvojau, kad jis meluoja, aš netikėjau. 
Užsirišk, sako, skarelę. Tai iš ryto, kai vežė mane, tai mano draugai, kurie mane pažinojo, 
kur aš vienoj klasėj sėdėjau lietuvių mokykloje, gimnazijoje (verkia), prašė policininko, 
paleisk mūsų Rožę, ji gera mergaitė, ką ji tau padarė? Paleisk ją. Jis sako, verk tyčia, aš 
tavęs nešaudysiu, nebijok. Nuvežė mane už miestelio ir paleido. Paleido, ir aš tada 
pabėgau pas kunigą. Dar suieškojau Zitą Sabaliauskienė (žydė iš Varnių, kurią išgelbėjo 
lietuviai). Po to nuėjau pas kleboną. Jis jau klebonavo ne Varniuose, bet Tveriuose, 14-17 
km nuo Varnių. Ir jis mane priėmė, klebonas. 
Alicija Žukauskaitė: Kokia to klebono pavardė? 
Chaja Goldenštein: Juozas Gasiūnas. Aš jo fotografiją nunešiau į žydų muziejų, jau daug 
metų stovi jo fotografija. 
Alicija Žukauskaitė: O kokia pavardė to policijos viršininko? 
Chaja Goldenštein: Mečius. Aš tam Mečiui gerą dariau po karo. Aš buvau į teismą 
iškviesta, kai buvo jo teismas, į Klaipėdą važiavau. Ten buvo vienas žydų pulkininkas, 
kuris teisė. Kaip pasakyti?.. Tardytojas. Čia buvo tribunolas. Sako, jūs pažystat šitą vyrą. 
Sakau, pažystu, jis mane paleido ir daug ką paleido žydų tautybės. Jis nešaudė. Kiti šaudė 
moteris su vaikais (?..). Sabaliauskienė su juo buvo iš vieno kaimo, jos jis nelietė. Aš 
sakau, mane jis galėjo sušaudyti, bet jis to nepadarė. Buvo komjaunuoliai, kurie labai 
pyko ant mūsų, kodėl mes palaikom tą Mečių. Tas tardytojas buvo žydų tautybės.(?..) 
Alicija Žukauskaitė: Tai Gasiūnas buvo paskutinis, kuris jus gelbėjo? 
Chaja Goldenštein: Taip. Pas Gasiūną mane išvadavo rusai 1944 metais. 
Alicija Žukauskaitė: Jūs minėjot, kad gerai, kad nepaslėpėt aukso, nes jus kažkokia 
moteris išrengė. 
Chaja Goldenštein: Buvau kaime prieš eidama į Varnius, nuėjau pavalgyt paprašyt tada, 
kai iš Žarėnų ėjau, ji paėmė mane išrengė. Šapkauskienė. Išrengė mane. Sako, tu aukso 
turi? Sakau, neturiu ir neturėjau, mes buvom biedni žmonės. Padarė kratą man. Aš tą 
moterį galėjau nubausti po karo, bet aš to nedariau. 
Alicija Žukauskaitė: O iš kur jūs žinot jos pavardę? 
Chaja Goldenštein: Dėl to kad aš juos pažinojau. Šapkauskienė. 
Alicija Žukauskaitė: Padarė kratą ir? 
Chaja Goldenštein: Ir nieko nerado. Aš buvau ubagė, aš nieko neturėjau. 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

The following transcript is the result of a recorded interview. The recording is the primary source document, not this transcript.  It has 
not been checked for spelling nor verified for accuracy.  This document should not be quoted or used without first checking it against  
the interview. 
 
The interview is part of the United States Holocaust Memorial Museum's collection of oral testimonies.  Information about access and 
usage rights can be found in the catalog record.



Alicija Žukauskaitė: Bet aš ji valgyti davė jums po to? 
Chaja Goldenštein: Ne. 
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