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Alicija Žukauskaitė: Pirmiausia norėjau, kad prisistatytumėte. Koks jūsų vardas ir 
pavardė? 
Elena Tumasonienė: Elena Tumasonienė, gimusi 1924 metais Šeduvoje. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykite, ar Šeduvoje prieš karą gyveno žydai? 
Elena Tumasonienė: Pas mus Šeduvoje buvo trečdalis žydų, du trečdaliai... Tarp tų 
lietuvių buvo vienas kitas rusas, lenkas, bet mažai. Trečdalis buvo žydų, o trečdalis 
skaitėsi – kiti. Dauguma lietuvių ir dauguma katalikai. 
Alicija Žukauskaitė: O iš kur jūs žinote, kad buvo trečdalis ir du trečdaliai? 
Elena Tumasonienė: Pagal gyventojų skaičių. Buvo trys tūkstančiai gyventojų, iš jų 
tūkstantis žydų. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs tada, prieš karą, juos pažinojote? 
Elena Tumasonienė: Aš pažinojau labai artimai, dėl to, kad aš mokiausi. Pavyzdžiui, 
Šeduvoj buvo žydų pradinė mokykla. O nuo penktos klasės, ankščiau skaitėsi pirma 
klasė, tai į pirmą klasę ateidavo žydai. Ir mano klasėj buvo šeši žydai. Vienas buvo 
berniukas, Kuperis, ir paskui mergaitės. Ar reikia pavardžių? 
Alicija Žukauskaitė: Ar prisimenat? 
Elena Tumasonienė: Aš prisimenu. O su viena iš jų, kadangi aš buvau labai žemo ūgio ir 
ji mažytė buvo, mes sėdėjom pirmam suole. Sulomita Fleišaitė buvo. O kitos buvo: 
Peipertaitė, Goldinaitė... Dabar staigiai visas atsiminti labai sunku. Tris atsimenu... Kai 
labai noriu, tai dažnai užmirštu pavardes. 
Alicija Žukauskaitė: Ar pasikeitė jų gyvenimas, kai prasidėjo karas? 
Elena Tumasonienė: Kai atėjo vokiečiai, jų gyvenimas labai pasikeitė. Kurie geriau 
gyveno, - buvo tokia dantistė, jos brolis, Melmanas, biznierius, tai tie išvažiavo į 
Ameriką. Stengėsi išvažiuoti, nes visi žinojo, kad jei ateis Hitleris, tai jau jiems kaput 
bus. Bet galvojo, gal ilgai nebus, gal pasikeis. Girdėjo, turbūt, kas Lenkijoj buvo, tokia 
panika jų tarpe buvo. Mokykloj tarp katalikų ir žydukų santykiai visą laiką buvo 
nenormalūs. Tie, kas Lietuvoj gyvena, tai žino, kad nuo seno... Aš atsimenu vaikystėj. 
Mes sėdėdavom, aš ir keturi broliai, ant tokio pailgo suolo, kuris vadinasi zuslanas, 
susikėlę kojas aukštyn. Nes tie vyrai, kurie dirbo, pripasakodavo tokių dalykų, kad mums 
baisu buvo, kad mus nepagautų už kojų ir nenuvilktų. 
Alicija Žukauskaitė: Kur? 
Elena Tumasonienė: Nesvarbu, kur... Kaip nabašnikai iš numirusių atsikelia, griebia ir 
traukia... Tokių visokių siaubingų dalykų. O mums buvo labai įdomu, ir visi išsižioję 
sėdėdavom ir klausydavom. Ir klausydavom tokių dalykų apie žydus, kad žydai vaikus 
gaudo, juos įdeda į bačką, kuri prismaigstyta vinių, kad kraujo būtų. O paskui tą kraują 
deda į macus, katalikams duoda, kad juos apsvaigintų tuo krauju. Lyg kažkokie burtai. 
Tai mūsų sąmonėje buvo nuo mažens, ir ne pas mane vieną. Ten, kur nešnekėk, tikrai 
mačiau, kaip tokį berniuką įsivedė į vidų, ir paskui dingo tas vaikas. O mane mama 
šeštadienį siųsdavo mielių parnešt. Čia toks mūsų gatvėj, dabar tas namas dar stovi, 
Mazeris toks buvo. Jie buvo du senukai. Ta moteris visą prekybą varė. Tai aš 
pasibelsdavau, atidarydavo nuo tokio kablio duris. Tas žydas stovėdavo kampe tokiais 
kaspinais apsivyniojęs ir visą laiką bambėjo; aš nesupratau, poterius kalbėdavo. O ta 
moteriškė pasiimdavo mane už rankos ir per tą kambarį nusivesdavo į parduotuvę. Ten 
būdavo sąsiuvinis. Į sąsiuvinį užrašydavo, ką aš perku, ir man dar liepdavo pasirašyt, kad 
tikrai aš paėmiau. Ji lipdavo į sklepą paimt tų mielių. O man visą laiką jau kojos taip 
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drebėjo iš baimės, galvoju, jei ji mane dabar įmes į tą sklepą, gatava. Ir parėjus namo 
sakydavau mamai, nebesiųsk manęs tenai, aš labai bijau. Ji sako, žiūrėk, ji žino, kad aš 
tave siunčiu, tai niekas nieko negali padaryti. Žinok, kad jie irgi žino, kad aš tik tave 
siunčiu. Tai paskui praeidavo ta baimė, bet vis tiek tos baimės buvo. O kadangi aš 
sėdėjau su Solomita vienam suole, tai mes labai susidraugavom. Penktoj klasėj mes 
pradėjom mokytis prancūzų kalbą. Nedaug dar buvo praėję, bet jau žinojom „labą dieną“, 
„kur tu eini“, „aš einu namo“. Va tokius pokalbius praktiškai, eidamos namo, šnekėjom 
prancūziškai. Žydai turbūt turėjo kalbinį talentą, kaip pasakyt, - gabumą. Visi žydukai 
mokėsi prancūzų kalbą penketui. Viena tik buvo silpna, jos akys buvo tokios lakstančios, 
Leipertaitė, rodos, buvo jos pavardė. Tai jai sunkiau buvo, o visi kiti gerai prancūzų. Ir aš 
atsimenu, su lietuve mėginau šnekėt, su kitom mergaitėm, nė viena. Sako, eik ir su 
mokytoja pašnekėk. 
Alicija Žukauskaitė: Atsiprašau, pertrauksiu. Aš norėjau sugrįžti prie to mito. Kaip ilgai 
jūs tikėjot, kad katalikų kraują į macas deda? 
Elena Tumasonienė: Na, tai aš tikėjau, kol buvo sąmonė. Pakui jau nuo šeštos klasės, 
kaip dabar, tai yra nuo antros klasės, kaip seniau, aš pradėjau labai domėtis visokia 
literatūra, labai daug skaičiau. Buvo pas mus toks Venckūnas, kur vaistinė, o apačioj 
biblioteka. Aš eidavau ir imdavau visas knygas, apie venerines ligas, apie moters 
nėštumus, visokias knygas jis man duodavo, nes jau man visi main ridai, džekai londonai 
buvo išskaityti iki galo, nes aš ir naktim skaitydavau, labai mėgau literatūrą. 
Alicija Žukauskaitė: Tai jūs man pasakykit tiksliau. 
Elena Tumasonienė: Maždaug po dviejų metų, tai gal trečioj klasėj pas mane tų prietarų 
visai neliko, nes vidiniai aš buvau pasiruošusi visai kitaip. Aš pradėjau į gyvenimą žiūrėti 
kitaip. 
Alicija Žukauskaitė: Kaip pasikeitė žydų gyvenimas, kai atėjo vokiečiai? 
Elena Tumasonienė: Siaubingai. Pradžioj dar nieko, o paskui juos suvarė. Čia už miesto 
buvo tokie barakai. Ten lentų daržinė ir stogas uždėtas. Ten sąlygos baisios. Juos vežė, 
vedė per gatvę. Visus išvarė iš namų. Aš tada buvau grįžus iš Kauno. Aš prie lango 
stovėjau ir išgirdau kažkokį ūžesį, kažkokį baisų vaitojimą. Galvoju, kas čia gali būti? O 
aš, iš Kauno atvažiavusi, dar nesiorientavau, kad čia ruošiasi žydus į getą varyti. 
Pasižiūrėjau pro langą, - siaubas. Ten visi žmonės... Maždaug aštuoni eilutėj, ir taip visi 
krūvom. Jaunesnieji iš kraštų, o senukai vidury, ir tuos senukus paėmę tie jaunesni už 
rankų vedė. O mūsų tie, kurie juos vedė, aš jų nepažinau, bet pasakojo žmonės, aš 
pavardes užmiršau, vieną kitą tik atsimenu, daugiausia jie buvo alkoholikai, 
denatūrščikai. Seniau denatūrą naudodavo primusuose virimui, kepimui. Uždega ir verda 
arba kepa. Denatūra kainavo centus, degtinė labai brangi, litais kainavo. 
Alicija Žukauskaitė: Grįžkim prie to momento, kai jūs išgirdot kažkokius garsus... 
Elena Tumasonienė: Ir aš mačiau, kaip šitie alkoholikai, eidami iš šono, spardė tuos 
žydus. Jei senukas suklumpa, prieina, jie šautuvus turėjo, tai su šautuvo buože duoda per 
galvą, duoda per nugarą, ir labai baisu žiūrint. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jie turėjo kokius nors skiriamuosius ženklus? 
Elena Tumasonienė: Jiems buvo tie... Geltonos žvaigždės. 
Alicija Žukauskaitė: Žydai – taip, o šitie denatūrščikai turėjo kokius nors ženklus? 
Elena Tumasonienė: Ne, tik su šautuvais. O gal ir turėjo, aš dabar neprisimenu. Tik žinau, 
kad man labai baisu buvo, kad žmogų gali šitaip mušt, be jokios priežasties. O jų daug, 
penkios, šešios praeina eilės, ir vėl su šautuvu. O paskui, kai juos vežė šaudyt, tai tiesiog 
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visas sunkvežimis prisodintas. Žydai sėdėjo, o tie stovėjo kampuose su šautuvais, taip 
atstatę šautuvus į juos laikė, kai vežė į Liaudiškių mišką. Mes žinojom, kad juos ten veža. 
Alicija Žukauskaitė: Kai juos varė jūsų gatve į getą, kaip jūs sakėt, ar jūs tada žinojot, kur 
juos veda? 
Elena Tumasonienė: Aš kažkaip žinojau, nes iš vakaro mama ir visi sakė, dabar bus labai 
baisu, nes varo žydus iš namų ir varo į tuos barakus, į tą getą. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jie nešėsi su savim kokius nors daiktus? 
Elena Tumasonienė: Nešėsi maišus. Daugiausia tie maišai tai kokie nors užvalkalai, 
patalynė. Tai vyrai nešė. O moterys ėjo rėkdamos, vaitodamos, ir labai siaubingas buvo 
vaizdas žiūrėt, kai taip varo. Pasakojo, gale kažkas bandė paduoti duonos jiems. Tai tas 
priėjo su šautuvu, sako, jei nori, tuoj ir tave čia įvarysim į tarpą ir tave nuvarysim, jei tau 
taip rūpi. 
Alicija Žukauskaitė: Kai jūs juos matėte, varomus į getą, ar jūs galėjote pažystamus 
veidus pamatyti? 
Elena Tumasonienė: Ne, aš ten nieko nepažinau, tik mane siaubas paėmė. Tas riksmas, ir 
ta tokia baisi eisena, tas toks vaitojimas, tiesiog nežinai, ką daryt. Atrodo, kad pasaulis 
apsivers aukštyn kojom. Žmonės žiūri šalti, abejingi, nors kartu gyvenom, sugyvenom, 
niekad nesimušėm su tais žydais, visiems užteko vietos, o paskui va šitaip, - vienus varo 
(tas pats buvo, kai rusai vežė mūsų žmones į Sibirą; visi žinojo, kad mūsų žmones išveža, 
ir niekas negalėjo padėt). 
Alicija Žukauskaitė: O vokiečių buvo, kai varė į getą? 
Elena Tumasonienė: Kad negalėjai ir pažint. 
Alicija Žukauskaitė: Ar vokiečiai varė žydus į getą? 
Elena Tumasonienė: Man atrodo, gal priekyje ir buvo jų, bet kad būtų su uniformomis, tai 
nė vieno nebuvo. 
Alicija Žukauskaitė: Kiek laiko jie prabuvo tam barake? 
Elena Tumasonienė: Turbūt iki rudens, per vasarą, o rudenį jau pradėjo juos naikint. 
Ūkininkams duodavo po keletą žydų, kad jie juos maitintų ir kad jie padėtų dirbt. 
Konkrečiai tai jie nieko padėt negalėjo. Kokios kelios bobelės, kurios lauke nėra nieko 
savo gyvenime dirbusios, nesugeba, kad ir sugebėtų, nepadarytų. Reikia, kad nuo mažens 
įprastum. Ar tu pjausi, ar tu riši, ar ravėsi, vis tiek reikia mokėti. O kad tau parodys, 
niekas iš to neišeis. Tai va, pavalgydavo, pavakary juos surinkdavo, susodindavo į tokius 
vežimus ir nuveždavo atgal į getą. Rytą vėl atveža. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs buvot pati nuėjusi prie barakų, kur jie buvo? 
Elena Tumasonienė: Prie barakų aš nebuvau, nes Šeduvoj praleidau tik kelias dienas. Dar 
teko matyti kitą dieną. Čia buvo dvi tokio mėsininko dukros. Vežė jų tėvus šaudyt su 
arkliu. Jie buvo ar šeši, ar aštuoni tie senukai. Jos jau ruošėsi važiuoti atgal, ir pamatė, 
kad jų tėvus... Jos išpuolė, pradėjo rėkt, šaukt tuos tėvus, kad atsisveikintų. Tai tie, kurie 
vežė, ten irgi gale su šautuvais tupėjo, atstatė šautuvą, sako, jei nori, tave nušausim vietoj. 
Alicija Žukauskaitė: O jūs matėt šitą? 
Elena Tumasonienė: Tai aš pro langą mačiau, kaip jos šaukė ir paskui grįžo atgal 
rėkdamos. Nieko nepadarysi... 
Alicija Žukauskaitė: O iš kur jūs žinojot, kad tuos vyrus vežė sušaudyt? 
Elena Tumasonienė: Dėl to, kad visi žinojo, visi šnekėjo, čia gi ne Kaunas, ne koks 
didelis miestas, visi viską... Vokiečiai rinko žmones, kad važiuotų apkasų kast ar dar ką, 
tai prieš juos bėgo iš to galo, kur pradėjo surašinėt, bėgo moteris per visus, ir kur žinojo, 
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kad yra jaunų vyrų, visiems sakė, slėpkitės, nes jus surinks, išveš. Pas mane buvo du 
broliai. Antram aukšte dar buvo neįrengta, buvo pastogė ir viskas, kelios lovos sudėtos. 
Tai jie ten pasislėpė. O aš vedžiau vokiškai nelabai mokėdama, sakiau, kad mano tėvas 
labai senas, o broliai išėjo su Hitleriu kovot, jaunieji hitlerininkai. Aš jiems pasakojau, o 
jis: dar vesk čia, dar vesk čia. Apėjo, apžiūrėjo, pastukseno ir nieko negavo. 
Alicija Žukauskaitė: Žodžiu, miestelyje gandai sklisdavo labai greitai. 
Elena Tumasonienė: Labai greitai, iš anksto visur viskas buvo žinoma. 
Alicija Žukauskaitė: Grįžkime prie to sunkvežimio ar tų sunkvežimių. Papasakokite, ką 
jūs matėte, kaip žydai buvo vežami. 
Elena Tumasonienė: Juos susodindavo taip, krūvą, kiek pareina, skaičiaus aš ir negaliu 
pasakyt, o tie stovėdavo gale su šautuvais atstatę, ir pro Šaulėnų gatvelę ant Vidiškių. 
Visi žinojo, kad ten gyveno Valavičius. Jis buvo eigulys, ir jo namas stovėjo miške. Jis ir 
pats dalyvavo šaudyme. Jo sesuo buvo mokytoja Valavičiūtė, su manim dirbo. Aš 
klausiu, kodėl tavo brolis?.. Sako, jį privertė, kadangi jis ten gyveno ir prie jo tos duobės 
buvo iškastos, kur žydus guldė sušaudytus. Pasakojo net taip, kad paima vaiką, vaikas dar 
rėkia, už kojų paima ir trenkia į medį, kad jį užmuštų. 
Alicija Žukauskaitė: Kas pasakojo? 
Elena Tumasonienė: Žmonės pasakojo, kurie ten gyveno ir kurie žino. Nei aš ten buvau 
nuėjus... Aš ir dabar nesu ten buvus, mane siaubas ima, aš negaliu į tą pusę nė eit. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs pati matėt, kaip vežė sunkvežimiais? 
Elena Tumasonienė: Kai vežė pro šalį, tai mačiau, o kur juos nuvežė, tai tikrai nemačiau, 
jų nesekiau. Bet jau aišku buvo, visiems aišku, dėl to, kad čia tokia žinia, kur visi iš karto 
viską žino. 
Alicija Žukauskaitė: Kiek dienų vežė? 
Elena Tumasonienė: Čia labai sunku pasakyti, dėl to, kad aš tik keletą dienų buvau. Ten 
toks siaubas buvo, kad aš net nenoriu prisimint, kad taip buvo. Ir aš žinau dar, kad 
važiavo ta mano Sulomita... Ji važiuodavo į miestą duonos parvežt. Ir Nikodemas 
Kuperis, jie abudu, mano klasiokai. Jie važiavo su arkliu. Jie sustabdė arklį, jie norėjo su 
manim pasišnekėti. O aš kažko buvau nuėjus į parduotuvę. Tas Nikodemas tik atsisuko, 
sako, važiuojam, ir ją paims. Mane tada toks siaubas apėmė, galvoju, negalima su 
žmogum net pašnekėti, ką nors pasakyt ar paduot... 
Alicija Žukauskaitė: Ar tie sunkvežimiai važiavo vieną dieną ar kelias dienas? 
Elena Tumasonienė: Turbūt kelias dienas, nes jeigu jų tūkstantis buvo, tai per vieną dieną 
nei sušaudys, nei sumes į tas duobes. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs matėt vieną, ar daugiau? 
Elena Tumasonienė: Aš mačiau pravažiuojantį, aš neskaičiavau. 
Alicija Žukauskaitė: Suprantu, bet ar vieną, ar daugiau? 
Elena Tumasonienė: Žinoma, kad daugiau jų važiavo. Nežinau, iš kur tuos sunkvežimius 
gavo. Su vienu tokios masės negalėjo nuvežt. 
Alicija Žukauskaitė: O grįžtančius sunkvežimius ar jūs matėt? 
Elena Tumasonienė: Nemačiau. Kai vežė, tai mačiau pravažiuojant, visi susodinti, tik 
galvos, galvos, o tie stovintys gale su šautuvais. 
Alicija Žukauskaitė: O tuose sunkvežimiuose būdavo vyrai, moterys ar vaikai? 
Elena Tumasonienė: O kas ten buvo, sunku išskirti. Masė tokia žmonių... Man taip 
atrodo, kad pirma vyrus išvežė, kad nesukiltų, kad nepabėgtų. Pas mus buvo dar koks 
siaubas. Buvo žydai savanoriai, kurie Smetonos laikais gavo žemės (savanoriai – tai 
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kovotojai už Lietuvos Nepriklausomybę 1918-1920 metais). Jie buvo pagerbti. Tai juos 
nutarė apkrikštyti. Mano tėvas dalyvavo krikštynose. Kunigas visiems davė krikšto 
knygutes. Manėm, kad juos paliks, nesušaudys. Patulskis buvo labai geras gydytojas, tas 
Skuperis, mano klasioko tėvas, daugiau neprisimenu, žinau, kad šeši buvo. Nolis buvo. 
Nolienė pabėgo į kaimą, paskui išbuvo per tą visą vokiečių ir rusų laiką. Pakui išvažiavo į 
Vilnių, susirado kitą žydą, Kirpičniką, kuris buvo išlikęs, ir jie susiženijo. O ta Žolienė 
turėjo du sūnus. Juos sušaudė, ir jos vyrą sušaudė, o ji Šniukonių kaime buvo. Mes 
eidavome ten grybauti, aš tą vietą žinau. Tai ji ten su tuo vyru pasidarė vaiką, sūnų turėjo. 
O ta žmona neturėjo vaikų, tai ji labai pavydėjo tai žydelkai. Tai prašė, kad atiduotų, kad 
ji užaugins. Bet ji neatidavė ir paskui išsivežė į Vilnių tą vaiką. 
Alicija Žukauskaitė: Grįžkim prie krikštynų. 
Elena Tumasonienė: Praėjo krikštynos, praėjo nežinau, kiek laiko, bet aš atsimenu, kaip 
pasakojo, kad paskui vėl visus susodino ir išvežė į Panevėžį. Tai tas gydytojas Patulskis 
bėgo iš tos mašinos, sunkvežimiu vežė visus tuos krikštus, tai jis bėgo, bėgant jį nušovė, 
įdėjo tarp tų gyvų, nuvežė ir visus ten likvidavo. 
Alicija Žukauskaitė: Bet jūs nematėt, kaip vežė? 
Elena Tumasonienė: Ne, nemačiau. 
Alicija Žukauskaitė: O krikštynas ar matėt? 
Elena Tumasonienė: Ir krikštynų nemačiau, tėvas buvo, tai galėjo ir papasakoti. Baisu 
buvo ir klausytis, baisu buvo ir žinoti, aš nenorėjau nė smulkmenų žinoti. Tik aš tikėjau, 
kad tikrai juos paliks, bet išėjo, kad čia tik farsas. 
Alicija Žukauskaitė: Apie tuos denatūrščikus, kaip jūs sakėt. O šiaip, kas jie tokie buvo? 
Kam jie priklausė, kariuomenei, policijai?.. 
Elena Tumasonienė: Ne, jie buvo tokie, kaip dabar sakytų, valkatos, kurie nieko nedirba. 
Jie tik nori išgerti. Jeigu tu jam duosi denatūruos, tai jis tau padarys ką nors. Nuolat 
apsvaigę, šeimų beveik neturėjo. Netoli mūsų gyveno toks denatūrščikas Adomaitis. Jis 
valydavo išvietes. Seniau tualetų nebuvo. Šūdvežiais vadino. Tai jau pats bjauriausias 
darbas, atrodo. Ta žmona eidavo visur dirbti, ir ravėti, ir koks darbas bepasitaikytų. Na, ir 
išlaikė jį. Vaikų jie neturėjo. 
Alicija Žukauskaitė: Vienas denatūrščikas Adomaitis, o kitas pavardes ar prisimenate? 
Elena Tumasonienė: Žinau, buvo Bručas. O kitų pavardžių neprisimenu. Kai nueini į 
miestą, buvo atskira parduotuvė, kur denatūrą pardavinėdavo ir degtinę. Tai denatūrščikai 
jau iš ryto stovi eilėj ir laukia, kai atidarys. 
Alicija Žukauskaitė: O tarp tų, kurie varė žydus, ar buvo nedenatūrščikų? 
Elena Tumasonienė: Buvo tokių, bet, atrodo, jie visi išmirę. 
Alicija Žukauskaitė: Ar prisimenate pavardes kokias? 
Elena Tumasonienė: Va, kaip sakiau, tas Valavičius, tas pats eigulys, prie kurio šaudė, 
kuris talėtuos vaikus į medžius. Gal jie pasipasakojo paskui? 
Alicija Žukauskaitė: O jūs pati vėliau esate girdėjusi pasakojimų tų, kurie varė? 
Elena Tumasonienė: Ne, aš pati su jais ryšio neturėjau, žmonės tik šnekėjo. Visi Šeduvoj 
žinojo. 
Alicija Žukauskaitė: O be Valavičiaus gal dar kokias pavardes prisimenate? 
Elena Tumasonienė: Buvo toks Valys, batsiuvys, atrodo, gerai gyveno, bet jis turėjo 
kažkokių sąskaitų su žydais, kad jis jų labai nekentė. Nežinau, kokios tos priežastys, jis 
gyveno gerai, uždirbo gerai, su žmona šokdavo tokius šokius parodomuosius. Mokykloje, 
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atsimenu, būdavo tokie suaugusių šokiai, tai jis visada užimdavo pirmą vietą. Mano 
pusbrolis Bliumas mokėsi pas jį to amato. 
AlicijaŽukauskaitė: Koks likimas buvo to Valavičiaus, to Valio? 
Elena Tumasonienė: Į senatvę jie išprotėjo. 
Alicija Žukauskaitė: Abudu? 
Elena Tumasonienė: Ir vienas, ir kitas, jie jau buvo nenormalūs. To Valavičiaus žmona, 
tokia Šipulskytė, ankščiau mes susieidavome šokiuose ir visur, su jos seserim vienoj 
klasėj mokėmės. Tai pas juos būdavo tokie vakarėliai, kaip seniau vadindavo, robaksai. 
Yra muzikantas koks, susirenkam koks dešimt porų, pašokam, paskui einam namo. 
Alicija Žukauskaitė: Tai ką ta Valavičienė? 
Elena Tumasonienė: Ta Valavičienė pasakojo, kad ji nežino, ką daryt. Jos vyras laksto 
naktį po palėpę, rėkia, mato tuos žydus, jis ten šaukia, keikiasi, paskui atėjęs ją muša. Tu, 
sako, nematei, sako, aš tave užmušiu, kodėl tu tyli. Reiškia, ją taip gąsdino. O paskui rado 
ją pakartą. Ar ji pati pasikorė, ar tas vyras ją pakorė. Bet ji jau kaimynams pasakojo, kad 
ji nežino ką daryt, kaip nuo jo bėgt ir kaip pasislėpt. 
Alicija Žukauskaitė: Na, tai va. Visiems pranešė, kad ji išprotėjo ir pasikorė. O jis buvo 
namą pasistatęs, nes to žydų turto turėjo, aukso, visko turėjo. Pasistatė neblogą namą, čia 
pirmas mūrinis namas, jeigu matėt... 
Alicija Žukauskaitė: Ar jis tą namą pasistatė prie vokiečių? 
Elena Tumasonienė: Po žydų šaudymo, aš nežinau, kokiais metais, dabar labai sunku 
atgaminti viską, kadangi aš Šeduvoj labai mažai gyvenau tuo laikotarpiu. 
Alicija Žukauskaitė: Bet po žydų šaudymo? 
Elena Tumasonienė: Po žydų šaudymo iš karto tai tikrai nepasistatė, dar praėjo kiek 
laiko, gal prie rusų pasistatė, aš neprisimenu tikrai. Žinau, kad jis turėjo žmoną, bet ta 
žmona su juo negyveno, tai jis apsivedė tą Šipulskytę. O pas juos buvo toks susmegęs 
namelis, labai prastas. Tai jis pasistatė mūrinį. Tai kai ta pasikorė, pagal jį, tai jis susirado 
kažkokią pagyvenusią moterį, bet jai darė kažkokią paprastą operaciją, nuo kurios ji 
numirė. Tai visi sakė, va, Dievo bausmė. Kai toks gyvenimas, jis neišvengs ir pats tos 
bausmės. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jie papuolė nors vienas į kalėjimą, ar teisti kažkaip? 
Elena Tumasonienė: Ne, niekas. Turbūt niekas net nekėlė tokio klausimo. Tik va visi 
išvažinėjo. Tie, kurie prisidėjo, tai į Klaipėdą, tai kur, kad čia Šeduvoj beveik neliko. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jie turėjo užsirišę baltus raiščius? 
Elena Tumasonienė: Neatsimenu tokių dalykų. Tik žinau, kad žydmušiais vadindavome, 
ir viskas. O ar jie buvo apsirengę kitoniškai, neprisimenu. Ar tas buvo su raiščiu, ar tas be 
raiščio... Bet nešiojo prie vokiečių kažkokius raiščius. Ten buvo dar ir taip. Žydų 
namuose buvo daug visokio turto. Tai buvo pranešta, kad tie, kurie nori ką nors gauti, 
tegu ateina ir pasirenka, ką jie nori iš tų namų. Bet aš nežinau, ar ten ėjo kas nors ar nėjo. 
Alicija Žukauskaitė: O kas pranešė? 
Elena Tumasonienė: Tai kaip ir viskas, eina gandai, kad gali gauti, gali eiti, jeigu nori. 
Buvo tokių šeimų, kurios sunkiai gyveno, daug vaikų, tai visko galėjo būti. Galėjo ir eiti. 
Alicija Žukauskaitė: O paskui žydų namuose ar kas nors apsigyveno? 
Elena Tumasonienė: Dabar visi namai apgyvendinti. 
Alicija Žukauskaitė: Bet tada, kai žydus sušaudė? 

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.



Elena Tumasonienė: Kai žydus sušaudė, tai niekas nenorėjo gyventi, o vėliau aš 
negyvenau Šeduvoje, tai nežinau, kas ten... Žinau, kad žydų name gyveno vykdomojo 
komiteto pirmininkas, mokytoja Sadauskienė... 
Alicija Žukauskaitė: Tai čia jau po karo, mane domina, kaip viskas atrodė... 
Elena Tumasonienė: Tuoj tai neatsirado tokių. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs pati girdėjote šaudymus? 
Elena Tumasonienė: Šūvių čia nelabai girdėsi, nes kokie 8 ar 10 kilometrų. Kur tu ten 
girdėsi. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs tuo laikotarpiu šitam krašte ar vartojote žodį baltaraiščiai? 
Elena Tumasonienė: Vartojom. Sakė, kad baltaraiščiai prie vokiečių buvo. Kažkokie 
patarnautojai, kuriems vokiečiai davė kažkokias pareigas. Jie lyg ir budėdavo vakarais 
mieste, aš tiksliai neatsimenu, kokios jų pareigos buvo. 
Alicija Žukauskaitė: Bet tai kalbėjo tada? 
Elena Tumasonienė: Tada kalbėjo, kad baltaraiščiai yra. 
Alicija Žukauskaitė: Dar vienas klausimas. Pirmom karo dienom, kaip aš suprantu, jūs 
buvote Kaune. Ar teko jums matyti ką nors, kas buvo susiję su žydų likimu Kaune? 
Elena Tumasonienė: Teko. Ligoninėj teko matyti vieną žydą, kuris pabėgo iš geto, iš 
Forto, IX-to ar ten kokio. Jis buvo mano palatoj. Pagyvenęs žydas. Jis buvo peršautas. 
Bet jis labai neilgai buvo mano palatoj chirurginėj, kur aš dirbau. Jis gal gulėjo tik 
savaitę. Ir jis labai nenorėdavo šnekėti. Jis sakydavo, jūs, lietuviai, nekentėte žydų, jeigu 
jūs būtumėte kitokie, tai gal mes ir būtumėme išlikę. 
Alicija Žukauskaitė: O kur jis paskui dingo? 
Elena Tumasonienė: Arba jis išsirašė, aš neprisimenu to laikotarpio... Ar prie vokiečių, ar 
prie rusų... Bet tikrai gulėjo žydas, pabėgęs iš geto, iš IX forto. Vienas... 
Alicija Žukauskaitė: O kokiu laikotarpiu tai buvo? Kokia valdžia buvo, ar vokiečių, ar 
rusų? 
Elena Tumasonienė: Tai gal rusų, prie vokiečių negalėjo gulėt, būtų mus visus sušaudę. 
Alicija Žukauskaitė: O karo pradžioj Kaune ar teko matyti, kaip žydus gaudė, varė? 
Elena Tumasonienė: Ne. Mums nebuvo kada. Mes, mokinės, dirbom kaip medicinos 
seserys. Daug seserų išvažiavo į užsienį su daktarais. Mes neturėjom laisvo laiko. Dieną, 
jei gali, tai dar valandą dvi pamiegi, o naktį tai irgi pasivaduodami miegam. Labai daug 
darbo, įtemptas darbas, atsakingas, nebuvo tos tvarstomos medžiagos. Reikėjo taupyt 
ligniną, bintus taupyt, labai sunkus laikotarpis. Popierinius bintus suplėšydavom, ir tas 
vietas, kurios nešlapios, antrą kartą naudodavom. Sąlygos labai baisios buvo. 
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