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Alicija Žukauskaitė: Pirmiausia norėjau paprašyti, kad prisistatytumėte. 
Raminta Savickienė: Aš Raminta Šalčiūtė-Savickienė. Gyvenu Kalvarijų gatvėje 
Gerontologijos centre.  
Alicija Žukauskaitė: Sakykite, kuriais metais esate gimusi? 
Raminta Savickienė: 1926 Kaune. 
Alicija Žukauskaitė: Mes su jumis buvome susitikę prieš keletą mėnesių, ir jūs 
pasakojote, kokius jums yra tekę matyti nusikaltimus, padarytus prieš taikius gyventojus 
Antro pasaulinio karo metais. Ir mes dabar sugrįžome, kad užrašytumėm tuos 
prisiminimus. Kai prasidėjo karas, kur jūs buvote? 
Raminta Savickienė: Tada buvo Joniško apskritis. Buvau Kriukų miestelyje, net ne 
pačiame miestelyje, o 3 km link Latvijos sienos, Jakonių kaime pas močiutę. 
Alicija Žukauskaitė: Ką jums teko matyti karo pradžioj? 
Raminta Savickienė: Karo pradžioj matėm, kaip vokiečiai atvažiavo su motociklais, 
gėlėm išsipuošę, nes žmonės kai kurie juos labai pasitiko, pagauti to siaubo,  kad veža į 
Sibirą, taigi atvažiavo su motociklais ir nesustodami pravažiavo. Pačiame Kriūkų 
miestelyje, kai mes vaikai nubėgom pasižiūrėti, matėm tokią suvargusių žmonių grupę, 
kurie norėjo pasitraukti į Tarybų Sąjungą, bet nespėjo. Tokie suvargę žmonės sėdėjo 
pačiame miestelyje. 
Alicija Žukauskaitė: O kas tie žmonės galėjo būti? 
Raminta Savickienė: Tie žmonės buvo žydai, žydų tautybės. 
Alicija Žukauskaitė: O iš kur jūs žinot, kad jie buvo žydų tautybės? 
Raminta Savickienė: Ir pagal kalbą, ir šiaip skyrėsi nuo lietuvių. 
Alicija Žukauskaitė: Tai jie sėdėjo miestelio aikštėj? 
Raminta Savickienė: Ne, ten aikštės nėra kaipo tokios, tiesiog ant šaligatvio prie namo 
prisiglaudę. Tokia visa kompanija, su vaikais; ar ten viena šeima, ar ten pora šeimų, tokia 
grupė žmonių.  
Alicija Žukauskaitė: Ar juos kas nors saugojo? 
Raminta Savickienė: Ne, niekas, bet jie jau į priekį judėti nebegalėjo. Tai buvo pirmas 
įspūdis. O paskui, kai prasidėjo mokslo metai, nuvažiavom į Joniškį. Ten mačiau, kaip 
varėsi vieną žmogų su žvaigžde. Iš to galima buvo atskirt, kad geltonos žvaigždės buvo 
prikabintos iš priekio ir iš nugaros. Tai varėsi tokį žmogų, ir, matyt, kai jis priėjo jo 
gyventą vietą ar kaip, kad jis staiga šoko į šoną ir norėjo bėgti. Tas buvo toks vikrus, kad 
šautuvą nuopeties nusikabino, o gal jis buvo taip atkišęs, - iš pradžių nesusiorientavau, 
išsigandau ir aš. Ir šovė, ir tas žmogus iš karto nukrito. Nukrito, tai jį dar patempė ant 
šaligatvio, kad visi matytų nušautą. Žodžiu, labai baisu.  
Alicija Žukauskaitė: Patempė kas? 
Raminta Savickienė: Tas pats, kuris jį varėsi. Vienas varėsi. 
Alicija Žukauskaitė: Iš kur jūs žinote, kad jis buvo vokietis? 
Raminta Savickienė: Jis buvo su uniforma, jie visi buvo uniformuoti tokiom žaliom 
uniformom. 
Alicija Žukauskaitė: O kas paskui buvo su tuo žmogum? 
Raminta Savickienė: Toliau nemačiau, aš ėjau į gimnaziją, praėjau pro šalį su 
pasibaisėjimu ir nuėjau. Nė padėt kuo negalėjau. Man, kai taip iš žmogaus tyčiojasi, baisu 
žiūrėt. 
Alicija Žukauskaitė: Ką dar jums teko matyt? 
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Raminta Savickienė: Jonišky mačiau, kai tą turtą parceliavo, bet ten ar jau buvo pabaiga 
to aukciono, ar buvo likę tik tokie daiktai, - parceliavo visokias voneles, bliūdus, puodus, 
visokius rakandus, šaukštus, peilius ir taip toliau. Parceliavo, tai žmonės susirinkę pirko. 
Keli buvo žmonės, kurie tuos daiktus atnešdavo iš sinagogos. Prie sinagogos ten tokia 
aikštelė, tai toje aikštelėje pardavinėjo. Tai čia buvo civiliai. 
Alicija Žukauskaitė: Civiliai, kurie atnešdavo daiktus iš sinagogos? 
Raminta Savickienė: Taip, taip, civiliai tie, kurie pardavinėjo, ir civiliai tie, kurie pirko, 
Joniškio gyventojai. 
Alicija Žukauskaitė: Ar daug žmonių buvo, kurie pirko? 
Raminta Savickienė: Na, tuo momentu, kai aš mačiau, nedaug žmonių buvo. O kai 
prasidėjo, ką, - aš iš gimnazijos ėjau, tai jau buvo vidurdienis, galėjo tai būti pabaiga to 
viso aukciono. Daugiau Jonišky aš nieko ir nemačiau, net nežinau, kur ten buvo getas. 
Alicija Žukauskaitė: O Kriukuose ar teko dar ką nors matyti? 
Raminta Savickienė: Tai Kriukuose tik tą grupelę žmonių pačią pirmą dieną, kada dar tie 
vokiečiai lėkė su tais motociklais pro šalį. 
Alicija Žukauskaitė: Ar teko girdėti kokius nors šaudymus? 
Raminta Savickienė: Aš neprisimenu, ar čia rudeniop tais pačiais metais, ar rudeniop 
kitais metais, kai tas šaudymas vyko. Sakau, gyvenom 3 km nuo Latvijos sienos, tai net 
nežinau, ar čia buvo Lietuvos pusėj, ar Latvijos pusėj. Mačiau labai raudoną pašvaistę, 
dūmus, ir buvo keptos mėsos kvapas, ir baisios dejonės. Tas taip baisiai veikė, kad... 
negaliu net pasakoti. Aš galvą po paduška kišau, mama ramino, sakė duosiu valerijonų, 
nusiramink, nepergyvenk, bet tikrai buvo siaubinga. Nors aš pati žmonių nemačiau, nei 
kas ten šaudė, tik žinau, ką šaudė... 
Alicija Žukauskaitė: Ką šaudė? 
Raminta Savickienė: Žydus. 
Alicija Žukauskaitė: O iš kur jūs žinojot, kad žydus? 
Raminta Savickienė: Nes kitų tokių represijų nebuvo, tik prieš žydus ir buvo. O šiaip 
lietuviai iki karo visi labai gerai sugyveno su žydais. Mano mama turėjo tokią ponią 
Varšavskienę pažystamą, jos parduotuvėj viską pirkdavo, tai kaip draugės buvo. Mano 
klasėj žydaičių nebuvo. Aš 1939 metais įstojau gimnaziją. Ir pradžios mokykloj žydų 
nebuvo. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, ta pašvaistė, kai jūs ją matėt, kas tai buvo, vakaras, naktis? 
Raminta Savickienė: Tai buvo pavakarys, jau buvo pradėję temt ir matėsi raudonas 
dangus. Pašvaistė ir, svarbiausia, tos dejonės.  
Alicija Žukauskaitė: Ar galima buvo tose dejonėse atskirti pavienių žmonių balsus? 
Raminta Savickienė: Ne, negalima... Ir daugiausia moteriški balsai, gal kad jų aukštesni 
balsai. 
Alicija Žukauskaitė: Kiek laiko jūs girdėjote tas dejones? 
Raminta Savickienė: Ilgai, man tada atrodė, kad labai ilgai. Aš niekaip negalėjau 
nusiraminti, kad vis dar girdisi. 
Alicija Žukauskaitė: Pasakykite man tiksliai, kur jūs buvote, kai girdėjote tas dejones? 
Raminta Savickienė: Aš buvau 3 km nuo Latvijos sienos močiutės sodyboje Jatkonių 
kaime, Kliukų valsčiuje, iki Joniškio 18 km. 
Alicija Žukauskaitė: Tie garsai sklido iš kur? 
Raminta Savickienė: Iš Latvijos pusės, ir toj pusėj pašvaistė. Užtat aš nežinau, kur tas 
viskas tiksliai vyko. 

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: Ar tie šūviai girdėjosi ištisai ar su pertraukom? 
Raminta Savickienė: Ne, su pertraukom, bet dejonės tai ištisai... 
Alicija Žukauskaitė: Ką dar teko matyti? 
Raminta Savickienė: Na, rudenį, prasidėjus naujiems mokslo metams, parvažiavom į 
Kauną. Einant Vytauto prospektu mačiau, kaip žmonės prie tvoros stovėjo ir žiūrėjo. Aš 
pamačiau, kaip iš garažų žydai neša mėšlą, o vokietis atsistojęs su šlanga vis aplieja 
kiekvieną nuo galvos iki kojų. 
Alicija Žukauskaitė: Iš kur jūs galvojat, kad būtent žydai nešė tą mėšlą? 
Raminta Savickienė: Taigi geltonos žvaigždės visiems prikabintos. 
Alicija Žukauskaitė: Kiek laiko jūs matėt tą patį procesą? 
Raminta Savickienė: Mačiau, kaip du ar trys žydai išėjo. Aš nestovėjau ir nežiūrėjau, aš į 
tokius dalykus negaliu žiūrėt, tai yra baisu... 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs man galėtumėte pasakyti konkrečiai tą vietą, tą kiemą: aš 
einu... 
Raminta Savickienė: Aš einu nuo geležinkelio stoties link miesto, tai praėjus buvusias 
senas kapines ir toliau tokį mokyklos pastatą, tai toliau tie garažai. Negaliu pasakyti, ar 
tuoj už tos mokyklos, ar dar už kokio namo. 
Alicija Žukauskaitė: Bet senųjų kapinių pusėj? 
Raminta Savickienė: Taip. Ten buvę garažai, bet, matyt, ten laikė gyvulius, nes nešė 
mėšlą. Tikrai mačiau, kad mėšlą su šakėm neša, o vienas ar du su šlanga laistė... 
Alicija Žukauskaitė: Ar jie buvo su uniformom tie, kurie laistė? 
Raminta Savickienė: Taip. Su vokiečių kareivių uniforma. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jums yra tekę girdėti kokią nors antižydišką propagandą 
spaudoje, ant stulpų? 
Raminta Savickienė: Neprisimenu tokių dalykų. Iš pradžių. Kai jie užėjo, tai dar 
vaikščiojo be tų žvaigždžių, o paskui prikabino žvaigždes. Mačiau, kai sugrįžom į Kauną, 
kad net šaligatviu eit negalėjo, eina viduriu gatvės su žvaigždėm. Gydytojas Gurmanas su 
sūnum. Paskui tas sūnus išliko gyvas, studijavom maždaug vienu laiku. 
Alicija Žukauskaitė: Jūs pažinojote tą gydytoją Gurmaną? 
Raminta Savickienė: Taip, Kęstučio gatvėj gyveno, ten priiminėdavo pacientus. 
Alicija Žukauskaitė: O kas atsitiko su ta jūsų mamos drauge, parduotuvės savininke? 
Raminta Savickienė: Nieko nežinau, matot, mes buvome Joniškyje vienus metus, kai 
sugrįžom, nieko jau nebebuvo. Mamos pusbrolis buvo vedęs žydę, bet ji buvo 
persikrikštijusi į katalikų tikėjimą, tai ji kurį laiką pas mano mamą slėpėsi. Laimingai 
papuolė, kad tas vyras penktą valandą ryto atvažiavo, ją perrengęs kaimiete, išsivežė, o 
kokią 11 valandą atlėkė vokiečiai ir pasakė, jūs čia žydus slepiat. Mama sako, ieškokit. Ir 
taip laimingai, jie pralėkė visus namus ir nieko jau nerado. 
Alicija Žukauskaitė: O jūs matėt, kaip atvažiavote vokiečiai? 
Raminta Savickienė: Ne, aš nemačiau, aš tuo metu buvau gimnazijoje, tik mama 
pasakojo. O kai ji ten buvo, tai mes buvom kartu. Ji ir nakvodavo pas mus. Tik kai 
sutemdavo, išleisdavo mama į kiemą pasivaikščioti. Bet ji kalbėjo su akcentu. Kai šunį 
pašaukdavo, galėjo girdėti kas nors kaimynystėje. 
Alicija Žukauskaitė: O kaip mama spėja, kas paskundė? 
Raminta Savickienė: Nežino ji nieko. Bet ji išliko, su visais vaikais išliko kažkur Kelmės 
rajone, iš kur kilę mano mamos tėvai. 
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Alicija Žukauskaitė: Jūs sakėt, kad buvo tas žydas, kurį nušovė vokietis pačioj karo 
pradžioj. Iš kur jūs žinojote, kad jis yra žydas? 
Raminta Savickienė: Su žvaigžde geltona. Jau tada buvo getas. Vokiečiai atėjo birželį, o 
čia jau mokslo metai buvo, jau rudenį.  
Alicija Žukauskaitė: Gal jūs pažinojote tą vyrą? 
Raminta Savickienė: Ne, nepažinojau. Aš ten nieko Joniškyje nepažinojau. Apsigyvenom 
bute, kur prieš tai gyveno dėdienė, mokytoja išvežta, močiutę reikėjo prižiūrėt, tai 
apsigyvenom tenai, ir pažystamų žmonių nebuvo. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jums yra girdėtas terminas baltaraištis? 
Raminta Savickienė: Yra. Esu mačius tokių vyrų gatvėj. 
Alicija Žukauskaitė: Papasakokite, kur matėte. 
Raminta Savickienė: Gal Kaune mačiau, gal Joniškyje mačiau, aš nekreipiau dėmesio, 
nelabai atsimenu. Tas vaizdas, kai varo žmogų, tai tada paliečia širdį. O kad eina koks, ar 
su raiščiu ar be... Bet kad tokių buvo, prisimenu. 
Alicija Žukauskaitė: O kad jie ką nors darytų, ar teko matyti? 
Raminta Savickienė: Tai sakau, pardavinėjo tuos daiktus. 
Alicija Žukauskaitė: Tai jūs norite pasakyti, kad tuos daiktus pardavinėjo žmonės su 
baltais raiščiais? 
Raminta Savickienė: Aš taip tiksliai negaliu pasakyti, bet galvoju, kas prileis žmogų, 
nieko bendro neturintį, tai tikriausiai baltaraiščiai. 
Alicija Žukauskaitė: Kaip jūs įsivaizduojate, ką galėjo bendro turėti baltaraiščiai su žydų 
daiktais? 
Raminta Savickienė: Gal nieko, ėjo vokiečių paprašyti, kadangi jie pritarė tiems 
vokiečiams. Kokia jų funkcija, aš nežinau, buvau vaikas keturiolikos metų, nesigilinau. 
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