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Alicija Žukauskaitė: Tai ta moteris, kuri jus išrengė ir nerado aukso, ar ji jums davė 
valgyt? 
Chaja Goldenštein: Nei aš jos prašiau, nei ji man davė. Aš kuo greičiau norėjau iš jos 
išeiti, aš jos labai išsigandau. Aš mačiau, kad jai reikia mano gyvybės ir aukso. Ir ačiū 
Dievui, kad nebuvo to aukso, ji man būtų gyvybę atėmusi, ji nebūtų palikus liudininko, 
čia kiekvienas supranta. 
Alicija Žukauskaitė: O yra buvę dar kokių nors pavojingų situacijų besislapstant? 
Chaja Goldenštein: Ne. Žmonės, kaimynai, kaimiečiai buvo nuostabūs. 
Alicija Žukauskaitė: Bet jūs sakėt, kad ta moteris buvo nenuostabi? 
Chaja Goldenštein: Nu, tai atsitinka. 
Alicija Žukauskaitė: Ar yra buvę daugiau tokių atvejų? 
Chaja Goldenštein: Ne, ne. Visi mūsų kaimynai manęs gailėjosi. Kaimiečiai buvo taurūs 
žmonės, gailėjosi ir sakydavo, Dievas jiems (žudikams) užmokės už tą skriaudą, čia dar 
ne viskas, Rožele, Dievas jiems užmokės už nekaltų kraują. 
Alicija Žukauskaitė: Aš dar norėčiau sugrįžti į tą labai liūdną epizodą, bet norėčiau 
išsiaiškinti iki galo. Tuomet, kai buvo tas šaudymas prie tos duobės, kur jus turėjo 
sušaudyti, kaip atsitiko? Ar ta duobė nebuvo užkasta, aš nesupratau. 
Chaja Goldenštein: Nebuvo užkasta, jie visi girti išvažiavo. Pakui iš ryto, sakė, - aš tai jau 
ryte buvau pabėgusi, pasakojo kaimiečiai, kad atvežė kalkes, ir kraujas dar bėgo. Ir 
užpylė. 
Alicija Žukauskaitė: Tai jūs gulėjot toj duobėj, jautėt, kad gyva ir kad krenta ant jūsų 
žmonės? 
Chaja Goldenštein: Taip. Paskui išsinarpliojau, išėjau ir likau gyva. Pabėgau. O ten buvo 
pilna mašina girtų. Iš Rainių miško, čia buvo Rainių miškelyje. 
Alicija Žukauskaitė: Tai jūs išlipot tada, kai jų nė vieno jau nebebuvo? 
Chaja Goldenštein: Jau nebebuvo. Ir moterį sutikau po egle su dviem berniukais. Juos 
paskui kažkas įskundė ir sušaudė. O viena buvo nėščia, pagimdė Telšių ligoninėje vaiką, 
ją su vaiku sušaudė. Neduok Dieve... O būdavo tokie vyrai, kurie išnaudodavo, 
išprievartaudavo, nebuvo kitos išeities, ir moterys pasiduodavo. Man taip atsitiko, bet, 
ačiū Viešpačiui, aš pabėgau, naktį. 
Alicija Žukauskaitė: Kur? 
Chaja Goldenštein: Pas tą žydų tautybės moterį, kuriai buvo leista gyventi. Ji buvo 
persikrikštijusi smetoniniais laikais. Jau mirusi, amžinatilsį. Ir aš (buvau) pas ją, ji mane 
priėmė, pavalgydino. Basa pabėgau. Po karo aš einu per miestelį ir pamačiau (tą vyrą?). 
Oj, sakau, Žutautai, gyvate, tu dar gyvas? Turi žmoną, dukrą? Tai jie puolė man po kojų, 
kad aš pagailėčiau. 
Alicija Žukauskaitė: Rožele, aš norėčiau paklausti dar kartą, aš nelabai supratau, kas 
atsitiko pas tą žydų tautybės moterį, kuri persikrikštijo? Jūs pas ją atėjot, jūs pernakvojot. 
Kas atsitiko? 
Chaja Goldenštein: Aš tada buvau pas tą Žutautą, jie mane priėmė. 
Alicija Žukauskaitė: Kas yra tas Žutautas? 
Chaja Goldenštein: Žutautas gyveno netoli Pavandenių (?) kaimo. 
Alicija Žukauskaitė: Taip, ir kas toliau? 
Chaja Goldenštein: Jis mane priėmė, kaip žmogus, pagailėjo, sako, tegu pabūna pas mus. 
Aš negalėjau vienoj vietoj būti. Kada žmona išvežė savo dukrą į Šiaulius, į mokytojų 
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seminariją, mokytojų gimnaziją ar mokytojų universitetą, tai naktį jis prie manęs lindo, 
jis norėjo mane išprievartauti. Tai aš pabėgau. Naktį. 
Alicija Žukauskaitė: Ir kur jūs pabėgot? 
Chaja Goldenštein: Pas tą moterį. 
Alicija Žukauskaitė: Pas tą moterį persikrikštijusią? 
Chaja Goldenštein: Taip. 
Alicija Žukauskaitė: Aišku. 
Chaja Goldenštein: Viską perėjau, visą pragarą perėjau. Kaip aš galiu gyventi dabar? 
Greit jau aš pati eisiu į žemę, kada Dievas mane pasiims. Kaip aš galiu... 
Alicija Žukauskaitė: Aš dar nesupratau vieno dalyko, kai jūs sakėt, kad jūsų mama 
nespėjo perrengti broliuko. Ką jūs turėjote omeny? 
Chaja Goldenštein: Buvo taip. Berniukams neleido gyviems išlikt. Tai perrenginėjo 
berniukus moteriškais rūbais, ir jie perėjo į Telšių getą. 
Alicija Žukauskaitė: Tai vadinasi jūsų kolonoj buvo ir perrengti berniukai? 
Chaja Goldenštein: Taip, taip. O mano mama nesuspėjo. Mano mama visai nenorėjo, kad 
aš eičiau, ji norėjo, kad aš mirčiau kartu su ja. 
Alicija Žukauskaitė: O jūsų mama ar žinojo, kai jus atskyrė, kad jos mirtis laukia? 
Chaja Goldenštein: Mano mama suprato. Tai ne tik mano mama suprato, ten visi suprato. 
Alicija Žukauskaitė: Tai gal, jei ji nenorėjo, kad jūs išeitumėte, gal dėl to ji ir berniuko 
neperrengė? 
Chaja Goldenštein: Aš nežinau, vaikeli, čia daug metų praėjo. Jinai norėjo, kad aš 
mirčiau kartu su ja. Dievas davė, pragyvenau dar kiek, vaikų susilaukiau. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, kai jus atvarė į Telšių getą, jus, merginas, ir tuos berniukus 
perrengtus, nejaugi niekas nesuprato? 
Chaja Goldenštein: (Verkia) su mergaičių rūbais jie vaikščiodavo. 
Alicija Žukauskaitė: Kiek laiko jūs praleidot Telšių gete? 
Chaja Goldenštein: Kelis mėnesius. Atėjom, žydų šventės buvo, nuo rugsėjo iki gruodžio 
24-tos. Dokumentuose mano yra taip parašyta, aš gaunu pašalpą. 
Alicija Žukauskaitė: Aš labai atsiprašau, kad aš priverčiau jus sugrįžti į tokius sunkius ir 
skaudžius laikus, bet aš noriu jums padėkoti ir pasakyti, kad muziejui šito labai reikėjo ir 
ateičiai, ir ateities kartoms. 
Chaja Goldenštein: Tu man geras žmogus. 
Alicija Žukauskaitė: Ačiū, Rožele. 
Chaja Goldenštein: Tegu laimina jus Kristus. 
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