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Alicija Žukauskaitė: Pirmiausia norėjau, kad prisistatytumėte. Koks jūsų vardas ir 
pavardė? 
Steponas Rimulaitis: Steponas Rimulaitis. 
Alicija Žukauskaitė: Kuriais metais esate gimęs? 
Steponas Rimulaitis: 1925. 
Alicija Žukauskaitė: Ir kur? 
Steponas Rimulaitis: Tada vadinosi Tytuvėnų valsčius, Gudelių kaimas. 
Alicija Žukauskaitė: Mes prieš porą mėnesių buvome atvažiavę pasikalbėti ir susipažinti. 
Jūs pasakojote apie tai, kas vyko Tytuvėnuose karo metu, ir apie žydų likimą pasakojote, 
ir mes dabar sugrįžome tam, kad užrašytumėme jūsų prisiminimus. Kai prasidėjo karas, 
kur jūs gyvenote? 
Steponas Rimulaitis: Tytuvėnuose. 
Alicija Žukauskaitė: Ką jums teko matyti? 
Steponas Rimulaitis: Pirmiausia rusai užėjo, o paskui pakilo karas, vokiečiai užėjo. 
Alicija Žukauskaitė: Kai vokiečiai užėjo, kas darėsi? 
Steponas Rimulaitis: Pradėjo su žydų nacija kovoti. Matėm, kaip jie su žvaigždėm 
vaikščiojo, neleido šaligatviais eit ir paskui po truputį sunaikino. 
Alicija Žukauskaitė: Ką iš to naikinimo matėt, ką prisimenat, kokius epizodus? 
Steponas Rimulaitis: Aš pačių šaudymų, nors ir netoli čia miške, neteko matyti man. Tik 
buvom su tėvu išėję į kaimą padirbėt pas vieną ūkininką. Apie ketvirtą valandą aš su juo 
po kiemą vaikščiojau, - čia ne taip toli nuo miško, kokie du kilometrai, buvo 
kulkosvaidžių, automatų šūviai girdėti. Kai parėjom namo, namiškiai sako, kad girdėjom, 
kad žydus šaudė. 
Alicija Žukauskaitė: Kiek ilgai truko tas šaudymas? 
Steponas Rimulaitis: Neilgai, 5 kokias minutes. 
Alicija Žukauskaitė: Ar be šaudymo girdėjote kokius nors kitus garsus? 
Steponas Rimulaitis: Ne, neteko girdėti. 
Alicija Žukauskaitė: Gal prisimenate apytikriai, kokia tai diena buvo, koks metų laikas, 
koks mėnuo?  
Steponas Rimulaitis: Buvo dar ne žiema. 
Alicija Žukauskaitė: O kokį darbą jūs tada su tėvu dirbot, kad girdėjot? 
Steponas Rimulaitis: Tėvas stalius buvo pas vieną ūkininką, nežinau, ką jis ten 
remontavo. 
Alicija Žukauskaitė: Tai ką tada sušaudė? Vyrus, moteris? 
Steponas Rimulaitis: Pirma, atrodo, žydus šaudė. Tuo tarpu, kai buvo girdėti šūviai, 
nežinau, katruos šaudė. Bet atskirai sušaudė žydelkas ir žydus. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs matėt, kaip surinko žydus? 
Steponas Rimulaitis: Ne, neteko matyti, tik mačiau, kaip jie vaikščiojo su žvaigždėm 
atžymėti, o kas juos rinko ir kas varė, neteko matyti. 
Alicija Žukauskaitė: Ką dar teko matyti? 
Steponas Rimulaitis: Mačiau, kaip juos pradėjo skriausti. Buvo jų vasariniai maldos 
namai, dabar jau nugriauti, Kelmės gatvėje, antra buvo mūrinė, dar dabar yra. Tai iškalos 
vadinamos. Surinko visą maldos atribuciją ir (dabar, kur yra turgus) aikštė buvo tokia, 
pieva, tai ant tos pievos suvertė visus maldos rakandus ir degino. Aš prie pat nebuvau, bet 
iš tolo pasižiūrėjom, buvo žmonių prisirinkę. Nežinau, kas organizavo tą sudeginimą. 
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Alicija Žukauskaitė: Ar jūs matėt, kaip krovė tą laužą? 
Steponas Rimulaitis: Aš nemačiau, kas ten sudėta, bet kalbos buvo, kad ten žydų maldos 
reikmenys. 
Alicija Žukauskaitė: Kokie ten reikmenys buvo? 
Steponas Rimulaitis: Kad aš gerai ir nežinau. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs matėt, kas degino? 
Steponas Rimulaitis: Ne, aš iš tolo, nuo kalno pasižiūrėjau. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs žinote, kas atsitiko su žydų turtu, kai žydai jau buvo 
sušaudyti? 
Steponas Rimulaitis: Man neteko matyti, kaip jie dalinosi, bet žmonės aiškiai kalbėjo, 
kad kas šaudė, tas ir dalinosi.  
Alicija Žukauskaitė: O ką žmonės kalbėjo, kas šaudė? 
Steponas Rimulaitis: Kas šaudė, tai buvo aišku, aš juos gerai pažinau, bet šaudant neteko 
man jų matyti. Kaip žmonės kalbėjo, tai buvo Mockus, Nakrošas, girininkas Ruseckas, 
mokytojas Eigelis, paskui iš Kelmės, išPievų gatvės toks Dabulskis ir Valčiukas Juozas. 
Kas daugiau jų kompanijoj buvo, nežinau, neteko man su jais matytis. 
Alicija Žukauskaitė: Tuo laiku, kai viskas vyko, ar jūs minėtus žmones matydavot, gatvėj 
susitikdavot? 
Steponas Rimulaitis: Aš matydavau tą Mockų, Nakrošą. Matydavau. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jie buvo ginkluoti? 
Steponas Rimulaitis: Jie ginklų nesinešiojo. Gal kišenėj ir turėjo. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jie buvo uniformuoti? 
Steponas Rimulaitis: Ne, jie jokios uniformos neturėjo. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jums yra žinomas toks terminas baltaraištis? 
Steponas Rimulaitis: Girdėtas buvo. 
Alicija Žukauskaitė: O iš vietinių jūs ką nors baltaraiščiais vadindavot? 
Steponas Rimulaitis: Aš dar jaunų metų buvau, man nelabai buvo įdomu, bet buvo tokios 
kalbos. Baltaraiščiai... O ką jie veikė, ką jie darė?.. 
Alicija Žukauskaitė: Jūs sakėte: mokytojas Eigelis. Iš kur jis buvo, iš Tytuvėnų? 
Steponas Rimulaitis: Jis mokytojavo Ramoniškių mokykloj, paskui Gudelių pradžios 
mokykloj. Buvo jis jaunalietuvis, teko jį matyti vaikštant su uniforma. 
Alicija Žukauskaitė: Jūs irgi mokėtės Gudelių pradžios mokykloje. Ar jis buvo jūsų 
mokytojas? 
Steponas Rimulaitis: Buvo, neilgai. Paskui mokytoja Ruseckienė buvo.  
Alicija Žukauskaitė: O šitas ką dėstė? 
Steponas Rimulaitis: Ten buvo bendri dalykai, keturių skyrių paruošimas. 
Alicija Žukauskaitė: Geras mokytojas buvo? 
Steponas Rimulaitis: Aš jam ne priešas buvau, o kitus jis apskriausdavo, gerokai 
pabardavo. 
Alicija Žukauskaitė: Pabardavo tai reiškia pamušdavo? 
Steponas Rimulaitis: Na, ir ausį nuraudavo stipriai, ir su liniuote užkirsdavo. 
Alicija Žukauskaitė: Ar po tų šaudymų ar liko miestelyje nors vienas žydas? 
Steponas Rimulaitis: Tai vienas buvo... Zundelis... Man ta pavardė nelabai, nes Juozu 
mes jį vadindavome, tai jis dažnai užeidavo pas mus pabūti. O daugiau nė vieno gyvo 
neliko. 
Alicija Žukauskaitė: O po karo miestelyje ar gyveno nors vienas žydas? 
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Steponas Rimulaitis: Negyveno.  
Alicija Žukauskaitė: O prieš karą ar daug Tytuvėnuose gyveno žydų? 
Steponas Rimulaitis: Žydų daug šeimų buvo. Visos centre. Dabar jau nebėra tų namelių. 
Mano tėvai eidavo pas Zakar Moušą, jis krautuvėlę turėjo. Ten visi krautuvėles turėjo. 
Paskui pravarde Ilgablauzdis, buvo toks aukštas, kokia jo tikra pavardė, neprisimenu, 
turėjo tokių ūkinių prekių parduotuvėlę; Kačkelis toks buvo, Pievų gatvėj gyveno, su 
mėsa targavodavo; paskui Kelmės gatvėj buvo vienas žydelis, turėjo mėsos kioską; buvo 
toks Ruvelis, kurį erzindavom, eidami į mokyklą, jam su protu buvo netvarkoj... Va, kiek 
pažinau. Aš asmeniškai su jais nedraugavau, tik kai ėjau į penktą, šeštą klasę, čia 
Tytuvėnuose mokėsi dvi žydelkaitės, vardų neprisimenu. Viena buvo labai graži 
žydelkaitė. Apie kitą kalbėjo, kad ji rezgiko duktė. Žydų tarpe paukštį ar kokį gyvį patys 
nepjaudavo, būdavo vienas išrinktas. Tai jį vadindavo rezniku. 
Alicija Žukauskaitė: O kai jūs su tėvu eidavote į parduotuvėlę, ką jūs ten pirkdavote? 
Steponas Rimulaitis: Daugiausia iš maisto. Prisimenu, silkių būdavo statinės. Palyginus 
su dabartinėm parduotuvėm, tai labai mizernai atrodė. 
 

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.




