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Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, žydų vaikai, 
susidūrę su nenugalima ir viską naikinančia jėga, pa-
teko į aukščiausios rizikos grupę. Kiekvieną žydų vai-
ką nacių ideologija pasmerkė mirčiai. Vokietijos ar-
mijos ir jų sąjungininkų okupuotose šalyse prieš karą 
gyveno apie 1,6 milijono žydų vaikų. Daugiau nei mi-
lijonas vaikų tapo nacių suplanuoto žydų genocido 
aukomis.

Per egzekucijas Lietuvoje 1941-ųjų vasarą ir rudenį 
kartu su tėvais buvo nužudyti tūkstančiai žydų vaikų. 
Likę gyvieji, vaikai su suaugusiais, buvo įkalinti Vil-
niaus, Kauno, Šiaulių ir Švenčionių getuose. Tik ne-
daugeliui iš jų buvo lemta išgyventi nesibaigiančių 
žmonių naikinimo akcijų laikotarpį. 

Atsidūrę getuose, vaikai ir senyvi žmonės, negalė-
ję dirbti priverstinių darbų, tapo „nenaudingais“ ver- 
machtui ir buvo pasmerkti sunaikinti.

Į Kauno geto istoriją įėjo Didžioji akcija, per ku-
rią 1941 metų spalio 28–29 dienomis Kauno IX forte 
buvo sušaudyti  2007 žydai, 2920 žydžių, 4273 žydų 
vaikai.

Pirmoji Vaikų akcija įvyko 1943-iųjų lapkričio 5-ąją 
Šiaulių gete. Tą dieną 570 vaikų ir 260 senelių pre-
kiniais vagonais buvo išgabenti į Aušvicą ir nužudy-
ti. Vaikų ir nedarbingų žydų naikinimui vadovavo SS 
hauptšturmfiureris Fiorsteris (Förster) iš operatyvinės 
grupės 3A. 

Prasidėjus Vilniaus geto likvidacijai, maždaug 5000 
moterų ir vaikų buvo išvežti į Maidaneko ir Aušvi-
co koncentracijos stovyklas, ten visi buvo nužudyti, o 
keli šimtai senelių ir ligonių sušaudyti Paneriuose. 

1944-ųjų kovo 27–28 dienomis Vaikų akcija įvyko 
Kauno gete. Apytikriai buvo išvežta 1700 žmonių, 
tarp jų 900–1000 vaikų. Akcijai vadovavo Lietuvos 
koncentracijos stovyklų viršininkas SS oberšturm-
banfiureris Vilhelmas Gekė  (Wilhelm Göcke).

1944-ųjų kovo 27-ąją Vaikų akcija įvyko Vilniaus 
žydų darbo stovyklose „Kailis“ ir HKP. Nežinoma kryp-
timi iš „Kailio“ stovyklos buvo išvežta apie 250 vaikų 
ir senelių. Tik nedaugeliui HKP darbo stovyklos vaikų 
pavyko pasislėpti ir išvengti išvežimo.

1944-ųjų liepą, kai iki išvadavimo buvo likusios vos 
kelios dienos, per Šiaulių ir Kauno getų likvidaciją žuvo 
arba buvo išvežti į koncentracijos stovyklas paskuti-
nieji getų gyventojai, suaugusieji ir vaikai.

Pasibaigus nacistinės Vokietijos okupacijai, išvada-
vimo  sulaukė ir nuo žūties gelbėti Lietuvos žydų vai-
kai. Baigėsi baimės, kančių ir skausmingų netekčių 
metai. Daugelis vaikų neteko tėvų, motinų, brolių ir 
seserų, bet pagaliau jie buvo laisvi.

Holokausto vaikams jų gelbėtojai buvo vienintelis 
šviesos spindulys juodoje siaubo ir nevilties jūroje ir 
liko jiems artimi visą gyvenimą. 

Kiekvieną 
žydų vaiką 
nacių ideologija 
pasmerkė 
mirčiai...

Paroda skiriama nužudytų per Holokaustą 
Lietuvos žydų vaikų atminimui
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Iš šių fotografijų žvelgia vaikai, 
kurių vardai ir žūties vieta žinomi
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	 1.		 Civjė	ir	Guta	Goldberg	
  1941 rugsėjo 9-ąją nužudytos Klydžionių kaime prie Butrimonių
	 2.		 Frida	Sabolevičiūtė	1941 nužudyta Vilkaviškyje
	 3.		 Sara	Pažerskytė	1941 rugsėjo 13-ąją nužudyta miške už Šakių
	 4.		 Šera	Braumanaitė	1941 rugpjūčio 15-ąją nužudyta Rokiškio r., Bajorų kaime
	 5.		 Monia	Lisas	1941 nužudytas Merkinėje 
	 6.		 Rudolfas	Lazersonas	1941 vasarą nužudytas Kauno VI forte 
	 7.		 Dovydas	Brukeris	1944 liepą nužudytas likviduojant Kauno getą
	 8.		 Zlata	Mandelytė	1941 birželio 26-ąją nužudyta per pogromą Kaune
	 9.		 Liova	Frenkelis	1944 liepą žuvo likviduojant Kauno getą
	10.		 Kaufmanas	(vardas	nežinomas)	1941 nužudytas Rašės miške prie Utenos
	11.		 Garikas	ir	Tamara	Hofmekleriai	nužudyti Paneriuose
	12.		 Zejevas	Kleinšteinas	1941 liepos 28-ąją nužudytas Vilkaviškyje
	13.		 Josifas	Margolis	1944 liepą nužudytas Paneriuose 
	14.		 Henia	Chinsky 1941 nužudyta Paneriuose
	15.		 Miriam	Frumanaitė	nužudyta Pivonijos miške prie Ukmergės
	16.		 Viktoras	ir	Azarijus	Lemchenai	per Vaikų akciją 1944 kovo 27ąją iš Kauno 
  išvežti į Aušvico koncentracijos stovyklą ir nužudyti
	17.		 Joselis	Mendelis	Baronas	1941 rugpjūčio 15-ąją nužudytas Rokiškio r., Bajorų kaime
	18.		 Adina	Tokerytė	Vaikų akcijos Šiaulių gete 1943 lapkričio 5-ąją auka
	19.		 Josifas	Vitkinas	1944 liepą žuvo likviduojant Kauno getą
	20.		 Chonė	Zaksas iš Šiaulių
	21.		 Jakovas	Eliezeris Baronas	1941 rugpjūčio 15-ąją nužudytas Rokiškio r., Bajorų kaime
	22.		 Niuta	Rainaitė	nužudyta Štuthofo koncentracijos stovykloje
	23.		 Ilja	Borovskij	1943 rugsėjį iš Vilniaus geto išvežtas į Klogos koncentracijos stovyklą Estijoje
	24.		 Icchokas	Rudaševskis	nužudytas 1943 po Vilniaus geto likvidacijos  
	25.		 Sara	(Sonia)	Vidučinskaitė nužudyta Aušvice
	26.		 Liuba	Zelcer	1945 sušaudyta Vokietijoje per Mirties žygį 
	27.		 Ana	Epšteinaitė	prasidėjus karui negrįžo iš Palangos pionierių stovyklos 
	28.		 Dovydas	Pažerskis	1941 rugsėjo 13-ąją nužudytas miške už Šakių
	29.		 Saros	Kaganaitės-Galaunienės	vaikai	su motina nužudyti 1941 rugpjūčio 29-ąją Geruliuose, Telšių r.
	30.		 Golda (dešinėje) Vaikų akcijos 1944 kovo 27-ąją Kauno gete auka
	31.		 Dora	ir	Miriam	Borštein	per Vaikų akciją 1944 kovo 27-ąją iš Kauno geto išvežtos 
  į Aušvico koncentracijos stovyklą ir nužudytos
	32.		 Hiršas	Brukeris	1944 liepą nužudytas likviduojant Kauno getą
	33.		 Broliai	Vinokurai		per Vaikų akciją 1944 kovo 27-ąją išvežti iš Kauno geto į Aušvicą ir nužudyti
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Vaikai, kurių vardai ir likimai nežinomi...
Mes nieko negalime pasakyti apie šių vaikų šeimas, nežinome jų vardų, kur jie gyveno ir žuvo. Praūžus frontui, tarp sudegintų  
Kauno ir Vilniaus getų griuvėsių, apanglėjusių žmonių lavonų, daiktų mėtėsi buvusių getų gyventojų ir jų artimųjų fotografijos...
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Jehošua	 Šochotas: Gimiau ir augau Telšiuose. Tėvas 
anksti mirė. Mūsų maža šeima – mama Reizl, brolis Chai-
mas ir aš – gyvenome Kalno gatvėje nedideliame nuosa-
vame name.

Kai prasidėjo Vokietijos ir Sovietų Sąjungos karas, bu-
vau dar mažas berniukas, vos spėjęs baigti žydų mokyklos 
pirmąjį skyrių. Tačiau, matyt, jau buvau pakankamai su-
brendęs, kad prisiminčiau įvykius ir suprasčiau jų prasmę.

Man neteko stovėti prie duobės ir laukti, kol žudiko 
kulka aptemdys mano sąmonę ir sustabdys širdies plaki-
mą. Bet aš gerai girdėjau šūvius Rainiuose, kai buvo šau-
domi žydų vyrai, mačiau vežimą, prikrautą šlapių ką tik 
nužudytų vyrų drabužių, kuriuos atvežė dalyti. Mačiau 
pajuodusius veidus vyrų, kurie buvo grąžinti iš šaudymo 
vietos dėl baisios liūties, sutrukdžiusios žudikams baig-
ti darbą. Girdėjau moterų, netekusių vyrų ir sūnų, vaikų, 
netekusių tėvų ir senelių, raudas. Girdėjau klyksmus ir 

šūvius, kai buvo žudomos moterys ir vaikai Geruliuose. 
Girdėjau širdį draskančias jaunų moterų, įkalintų Telšių 
gete, raudas dėl nužudytų motinų, senelių, brolių ir se-
sučių. Visi šie baisūs vaizdai ir garsai įstrigo man širdyje 
ir atmintyje visam gyvenimui.

Mes pradėjome slapstytis po Telšių geto likvidacijos ir 
slapstėmės iki 1944 m. spalio, kol tos vietos buvo išva-
duotos nuo vokiečių.

Nuo 1941 m. pabaigos po Telšių geto likvidacijos iki 
pat išlaisvinimo 1944 m. spalį slapstėmės Telšių apylin-
kėse ir Telšių mieste. Tik dėl Domicėlės ir daugelio į ją 
panašių lietuvių šeimų didžiulės pagalbos, bebaimio au-
kojimosi ir sumanumo likome gyvi. 

Domicėlė Pagojutė yra pagrindinė Rachelės Taic-Zin-
ger, Reizl Šochotienės ir jos sūnų Chaimo ir Jehošua gel-
bėtoja. 

Į mūsų šeimą Domicėlė atėjo dirbti 1932 m., prieš tai 20 
metų dirbusi žymaus Telšių fotografo Chaimo Kaplanskio 
šeimoje. Šioje šeimoje ji buvo ir tarnaitė, ir auklė, augino 
net dvi vaikų kartas. 

Vaikai, kuriuos Domicėlė auklėjo, prisirišdavo prie jos, 
labai ją mylėjo. Kaplanskio anūkė Rachelė Taic irgi buvo 
viena jos auklėtinių. Mergaitė dažnai lankydavosi pas mus, 
tiksliau – pas Domicėlę. Rachelė labai ją mylėjo. Ir mudu 
su broliu mylėjome Domicėlę kaip motiną, kartais net la-
biau negu motiną. Domicėlė savo šeimos nesukūrė, bet 
vaikai, kuriuos auklėjo, tapdavo jai labai savi, lyg pačios 
pagimdyti. Ir kai vokiečių okupacijos metais jos auklėti-
niams iškilo mirtinas pavojus, ji darė viską, ką galėjo, kad 
juos išgelbėtų.

Vokiečių okupacijos metais Domicėlė dirbo sanitare 
mūsų name veikusioje akių klinikoje. Tame pačiame name 
mažame kambarėlyje, kurį vadino suka, ji ir gyveno. 

Pas Domicėlę ateidavome, kai nebebūdavo kur eiti, 
ir ji surasdavo mums naujas slapstymosi vietas, rasdavo 
išeitį iš sunkiausių situacijų. Ji visada žinodavo, kur kie-
kvienas iš mūsų slapstosi, kiek galėdama mus lankydavo. 

Man teko pakeisti 15 slapstymosi vietų, mano broliui 
Chaimui – šiek tiek mažiau, o mama suskaičiavo net 22 
vietas, kuriose jai teko slapstytis. Motinos sesuo Lėja per 
visą karą slapstėsi telšiškių Laurinaičių šeimoje.

Tos didžiulės mus ištikusios tragedijos mastas paaiš-
kėjo tik 1944 metais, kai baigėsi vokiečių okupacija. Iš 
visų mano klasės draugų aš vienintelis buvau likęs gyvas. 

Kai nuvažiuoju į Telšius, visada pastoviu prie pastato, 
kur buvo mano pirmoji žydų mokykla, pavaikštinėju bu-
vusio Telšių geto gatvelėmis, aplankau Rainius ir Gerulius, 
pastoviu prie duobių, kur buvo sušaudyti mūsų artimieji, 
klasės draugai, kaimynai. Tokios duobės yra keturios, dvi 
iš jų buvo skirtos ir man...                                            

Jehošua ir Chaimas Šochotai. Telšiai, 1936

Jehošua	Šochotas: Domicėlė 
man buvo labai brangus 
žmogus. Visą savo 
energiją, sumanumą ir 
meilę ji atidavė kitiems 
žmonėms. Gelbėjo nuo 
mirties pasmerktus žūčiai, 
sergantiems ir kenčiantiems 
stengėsi palengvinti kančias, 
padėjo visiems, kuriems tik 
galėjo padėti. Aš jos niekada 
nepamiršiu.

Domicėlė su savo auklėtiniais Jehošua (vežimėlyje) ir Chaimu. 
Kaunas, Kleboniškis, 1934

Jehošua, g. 1933 
Chaimas, g. 1932  Šochotai      
Telšiai

Jehošua Šochoto tėvų Reizl Šif ir Šolomo Šochoto vestuvių nuotrauka. 
Fotografuota 1931 metais prie Jehošua senelio Šmuelio Šifo namo 
Žemaitės gatvėje, Telšiuose

Hebrajiškos Telšių mergaičių gimnazijos „Javne“ ketvirtoji laida, 1929. 
Reizl Šif (vėliau Šochotienė) apatinėje eilėje antra iš dešinės. Šolomas 
Šochotas antroje eilėje trečias iš kairės

Laiminga vaikystė. Prieš karo pradžią su kiemo draugais Kęstučiu ir Nijole 
Valiušaičiais. Chaimas Šochotas kairėje.  Kai nacių okupacijos metais Reizl 
Šochotienei ir abiem jos sūnums Chaimui ir Jehošua iškilo mirtinas pavojus, 
Valiušaičiai nepaliko jų bėdoje. Telšių gimnazijos matematikos mokytojas 
Bronislovas Valiušaitis rado išeitį, ir abu berniukai gavo oficialius gimimo 
liudijimus, o motina Reizl Šochotienė – suklastotą pasą. Suklastotus doku-
mentus Valiušaičiai parūpino ir Rachel Taic

Domicėlė ir Zenonas Smilgevičiai

Baltramiejus 
Pagojus

Sėdi Baltramiejus Pagojus ir jo 
sesuo Domicėlė Pagojutė

Reizl Šochotienė. Ši fotografija, dary-
ta vokiečių okupacijos metais, buvo 
įklijuota suklastotame Reizl Šocho-
tienės pase. Kaip brangią relikviją šią 
savo motinos nuotrauką visą gyve-
nimą saugo jos sūnus Jehošua Šo-
chotas

Bronislavas 
Valiušaitis

Per 20 metų Domicėlė Pagojutė dirbo žinomo Telšių fotografo Kaplanskio 
šeimoje. Pirmoje eilėje pirma iš kairės Domicėlė Pagojutė, antroje eilėje 
antra iš kairės Feitskė Kaplanski-Taic, per karą Domicėlės išgelbėtos 
Rachelės motina, kiti Kaplanskių šeimos nariai ir draugai. Telšiai, 1920

Kiekviena išgelbėto vaiko istorija yra unikali,

Domicėlė Pagojutė ir Benigna 
Budzinskienė

Aniceta Čiuželienė savo sodyboje Feliksas Čiuželis 
( jaunesnysis)

Čiuželių namas žiemą

Julius Pagojus

Julijona Pagojienė su 
sūnumi Juliumi

Marcijona Šaulienė

Napoleonas 
Šaulys

Julijonas ir Zofija Šiauliai

Jehošua Šochotui prašant, Žūvančiųjų gelbėjimo 
kryžiumi apdovanoti 34 Telšių rajono asmenys, 
gelbėję Jehošua, jo brolį Chaimą ir jų motiną Reizl 
Šochotienę. 2006-aisiais 14 Šochotų šeimos gel-
bėtojų pripažinti Pasaulio Tautų Teisuoliais: 

Antanas BUDZINSKAS    
Benigna BUDZINSKIENĖ 
Benigna BUDZINSKAITĖ 
Stefanija BUDZINSKAITĖ 
Julijona PAGOJIENĖ
Julius PAGOJUS 
Baltramiejus PAGOJUS 
Domicėlė PAGOJUTĖ 
Marcijona ŠAULIENĖ 
Napoleonas ŠAULYS 
Zofija ŠIAULIENĖ
Julijonas ŠIAULYS 
Stanislava VAGNORIENĖ
Povilas VAGNORIUS

Domicėlės Pagojutės 
išgelbėta Rachelė Taic. 
Palestina, 1947. Čia 
ji ištekėjo už Ašerio 
Zingerio, jiems gimė 
du sūnūs ir dukra. 
Kiekvieną savo laišką 
Domicėlei Rachelė 
pradėdavo žodžiais: 
„Brangioji Domicėle...“

Reizl Šochotienės namas Telšiuose, Kalno g. 15, kuriame Domicėlė 
Pagojutė gyveno nuo 1932 iki mirties 1972. Priešais medinį Reizl Šo-
chotienės namelį matyti dviaukštis mūrinis namas. Jame karo me-
tais buvo įsikūręs gestapas, ant sienų plevėsavo didžiulės vėliavos su 
svastika, ir niekam nė į galvą netoptelėjo, kad mažame namelyje šalia 
gestapo Domicėlė Pagojutė slepia žydų vaikus...

Stanislava 
Vagnoriūtė-Kepalienė

Per Teisuolių apdovanojimo 
ceremoniją Telšiuose gelbėtojų vardu 
Stasė	Vagnoriūtė-Kepalienė tarė 
nepamirštamus žodžius:

Yra keletas žodžių, kurie visada turi būti 
rašomi didžiosiomis raidėmis: Motina, 
Tėvynė, Meilė, Gyvenimas. Norėčiau 
prisiminti Stasiuko Šochoto motiną – 
ji man visam gyvenimui išliko Izraelio 
Motinos simboliu. Reikėjo matyti tas 
atokvėpio valandėles, kai ji trumpam 
susitikdavo su abiem savo vaikais – kaip 
ji džiaugėsi ta akimirka, kuri buvo tokia 
trapi ir galėjo bet kada baigtis tragiškai, 
kaip globojo ir mylavo savo berniukus. 
Ir juk ji ne viena tokia buvo, tačiau jos 
aš niekada nepamiršau, daugybę kar-
tų apie tai esu pasakojusi savo artimie-
siems ir pažįstamiems.

Iš kairės: 
Chaimas, 
Jehošua 
ir Reizl 
Šochotai. 
Telšiai, 1935

Jehošua ir Reizl Šochotai. 
Telšiai, 1947

b e t  t u o m e t ė s  s i t u a c i j o s  g r ė s m i n g u m a s  l ė m ė  k e l i s  b e n d r u s  b r u o ž u s

Reizl Šochotienė su sūnumis Jehošua 
(kairėje) ir Chaimu (dešinėje). Maskva, 
1960. Chaimas Šochotas su Reizl 
Šochotienės seserimi Lėja 1945 
išvyko iš Lietuvos, norėdami pasiekti 
Palestiną. Motinai su vyresniu 
sūnumi ir abiem broliams buvo lemta 
susitikti tik po 15 metų, kai Chaimas 
Šochotas su turistų grupe trumpam 
atvyko į Maskvą. Galutinai Šochotų 
šeima suėjo draugėn jau Izraelyje tik 
1972.

Broliai Šochotai susitiko pirmą 
kartą po ilgo išsiskyrimo, trukusio 
net 15 metų. Kairėje – Jehošua, 
dešinėje – Chaimas. Maskva, 1960

Zofija Šmitaitė (Kęsminienė)

Benigna Budzinskaitė 
ir Jehošua Šochotas

Izraelio ambasadorius Chen Ivry įteikė 
Pasaulio Tautų Teisuolio medalį ir diplomą 
Benignai Budzinskaitei

Antanas ir 
Benigna 
Budzinskai 
su dukra 
Genovaite 
Sibire

2007-ųjų kovo 6-ą 
dieną Telšių Žemaitės 
dramos teatre Izraelio 
ambasadorius Chen Ivry 
Pasaulio Tautų Teisuolių 
medalius įteikė Jehošua 
Šochoto gelbėtojams. Į 
apdovanojimo ceremoniją 
iš Izraelio atvyko ir 
Jehošua Šochotas.

Stefanija Budzinskaitė, 
priėmusi Pasaulio Tautų 
Teisuolio apdovanojimą
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Kad būtų išgelbėtas vienas žydų vaikas, 
dažniausiai reikėdavo daugelio žmonių pa-
stangų. 

Pirmiausia – reikėjo rasti patikimus žmones, 
kurie sutiktų  rizikuoti savo ir savo artimųjų 
gyvybe.

Buvo stengiamasi gauti vaikams suklastotus 
asmens dokumentus, gimimo liudijimus.

Gelbėtojams tekdavo slėpti vaiką nuo sve-
timų akių ilgus mėnesius ar metus, nuo-
lat saugotis, kad kas neįskųstų ar netyčia  
neprasitartų.

Kartais vaikams slėptuvėse tekdavo praleisti 
ilgas valandas nejudant, tylomis. 

Iškilus net menkiausiam pavojui, slapstymo-
si vietas ne kartą tekdavo keisti. 

Kūdikiai ar mažamečiai vaikai kartais nė ne-
suprasdavo, kad jie yra slepiami, o paaugu-
siems išsiskyrimas su tėvais būdavo didžiulė 
trauma. 

Vaikai privalėdavo pamiršti savo tikruosius 
vardus ir priprasti prie naujų, prisitaikyti prie 
naujos aplinkos, išmokti gyventi pasislėpę, 
neišeidami į lauką.
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Jakovas	Gurvičius:  Gimiau 1927 metų birželio 5 dieną 
Rygoje, – mat nors tėvai ir visa mūsų šeima tada gyveno 
Telšiuose, tačiau turėjusi sveikatos problemų mano mama 
nutarė važiuoti gimdyti į Rygą. 

Prisimenu savo vaikystę nuo trejų metų. Augau ge-
romis sąlygomis, manimi rūpinosi, samdė guvernantes. 
Tėvai Chaimas ir Roza Gurvičiai buvo žinomi ir gerbiami 
žmonės Telšiuose. Kartu su mūsų šeima – mano motina 
Roza, tėvu Chaimu, seserimi Rūta, jos pirmuoju vyru Ce-
machu Ginsburgu ir manimi – tame pačiame name dar 
gyveno mano motinos brolio Geršono Volperto šeima 
bei visų šeimos narių mylima ir gerbiama mano senelė 
Alida Volpert.

1941-aisiais birželio 14-ąją Rozos Gurvičienės brolis 
Geršonas Volpertas su savo šeima buvo ištremti į Sibi-
rą. Kaip vėliau paaiškėjo, tai išgelbėjo jiems gyvybes. 

Likę šeimos nariai manė, kad jų laukia toks pat likimas, 
tačiau 1941-ųjų birželio 22-ąją prasidėjo karas. Vokie-
čiai užėmė Telšius birželio 25-ąją, o birželio 28-ąją visi 
miestelio žydai buvo išvaryti iš namų į Rainių dvaro dar-
žines.

Jakovas	Gurvičius: Liepos 15 dieną apie ketvirtą ryto 
su šūksmais į daržinę įsiveržė baltaraiščiai ir visus vyrus 
iš antro aukšto išvarė į lauką, nežiūrėjo – jaunas ar senas, 
apsirengęs ar pusnuogis. Mane paslėpė moterys, priden-
gė, kuo turėjo, dar ir atsisėdo ant manęs. Kur varė vyrus, 
nežinojom, bet greitai tapo aišku. Po 20–30 minučių pa-
sigirdo kulkosvaidžių, automatų šūviai, girdėjome ir savo 
artimųjų klyksmus. 

Taip tęsėsi visą liepos 15-ąją. Tą dieną sušaudė mano 
tėvą Chaimą Gurvičių ir mano sesers Rūtos pirmąjį vyrą 
Cemachą Ginsburgą.

Liepos 28-ąją visus dar likusius gyvus Rainių stovy-
kloje ir aplinkiniuose miesteliuose žydus pervežė į vieną 
vietą – Gerulius. Ten atsidūrė tūkstančiai  vaikų ir moterų 
iš Telšių apskrities. Rugpjūčio gale pasklido kalbos, kad 
vėl bus žudynės, Telšiuose šalia ežero rengiamas geto 
kvartalas. Rugpjūčio 30-ąją į Telšių getą atvarė 500 jau-
nų moterų iš Gerulių stovyklos. Į getą pateko ir todėl tą 
kartą liko gyvos Jakovo Gurvičiaus motina Roza ir sesuo 
Rūta. O Geruliuose tą dieną sušaudė tūkstančius moterų 
ir vaikų iš Telšių apskrities.

Jakovas	 Gurvičius: Per vokiečių okupacijos metus 
perėjau ne vieną šeimą, man padėjo daug žmonių. Jie 
rizikavo gyvybe. Už žydų slėpimą grėsė sušaudymas – tai 
visi žinojo. Galėčiau pasakyti taip: slėpė iš geros širdies, 
atjausdami. Jei pasisiūlydavome dirbti ūkio darbus, jie 
mielai sutikdavo. Tačiau tai nebuvo pagrindinė priežas-

tis, dėl ko mus priimdavo. Vis prisimindamas tuos tris 
kaimus netoli Telšių, kuriuose aš taip saugiai jaučiausi – 
Kalnėnų, Vygantiškių ir Buožėnų – iki šiol stebiuosi, ko-
kie ten geri, padorūs žmonės gyveno! 

Deja, mus visus ištiko skaudi netektis – Ona Laucevičie-
nė prarado sūnų, Jadvyga brolį – Praną Laucevičių, mano 
motina savo dukrą, mano seserį Rūtą. 

Nuo 1941-ųjų gruodžio pabaigos iki pat išsilaisvini-
mo 1944-ųjų spalį radau prieglobstį maždaug 35-iose 
lietuvių šeimose Telšių mieste ir įvairiuose miesteliuose 
bei kaimuose, kur mane slėpė, maitino, davė pastogę, 
šildė. 

Visą gyvenimą būsiu dėkingas tiems žmonėms, ku-
rie rizikavo savo ir savo artimųjų gyvybėmis gelbėda-
mi mane, mano seserį Rūtą ir mūsų motiną Rozą Gur-
vičienę.

Jakovas Gurvičius su savo jaunąja žmona 
Sofija ir motina Roza. Telšiai, 1947

Vis prisimindamas tuos tris 
kaimus netoli Telšių, kuriuose aš 
taip saugiai jaučiausi – Kalnėnų, 
Vygantiškių ir Buožėnų, iki šiol 
stebiuosi, kokie ten geri, padorūs 
žmonės gyveno!

Jakovas Gurvičius su savo dukterimis Rožyte (Rachel), Rūta ir savo gelbėtojų Buknių dukra 
Genovaite Buknyte (kairėje). Telšiai, 1958

Izraelio piliečiai Sofija ir Jakovas GurvičiaiJakovas Gurvičius su savo gelbėtojos Stanislavos Dausinienės anūke 
Zuzana Gumuliauskiene. Telšiai, 2005

Jakovas Gurvičius ir Jadvyga Laucevičiūtė-Baužienė. Telšiai, 2005

Halina ir Vaclovas Šukštos Jakovą ir jo mo-
tiną Rozą priėmė ypač speiguotą 1942-ųjų 
žiemą. Šukštos gyveno Telšių centre, virš jų, 
antrame aukšte, gyveno saugumo viršinin-
kas Juodviršis. Nors Šukštų namuose Gurvi-
čiai buvo priimti labai šiltai, bet ilgiau pagy-
venti ten nelabai galėjo, nes pas saugumo 
viršininką nuolat vaikščiojo policininkai.

Byrų šeima 1930 metais rugpjūtį, 
Telšių rajonas, Vygantiškių kaimas 

Byrų šeimoje Vygantiškių kaime 
Jakovas slapstėsi visą 1943-iųjų 
vasarą. Jis susidraugavo su visais 
Stasės ir Juozo Byrų vaikais: Aldona, 
Modesta, Juozu ir Eugenija. Deja, 
paskui šią šeimą teko palikti, nes tose 
apylinkėse gestapas pradėjo kratas.

Vaclovas Gricius labai daug padėjo Jakovui Gurvičiui, Adomui 
Desiatnikui, slapstė seseris Zivaites. Vaclovas Gricius pirmoje eilėje 
viduryje. Prieškarinė nuotrauka

Jonas ir Elena Adomaičiai su anūku

Domicėlė Šaulienė ir Pranciškus Šaulys

Kalnėnų kaime gyveno trys pusbroliai 
Šauliai: Pranciškus, Julijonas ir Napoleonas. 
Šie trys ūkininkai 1941–1944 slapstė žydus.

Iš kairės į dešinę: Stanislovas Dausinas, Zuzana Dausinienė, 
Stanislava Dausinienė. 1959

Montvilų šeima. Prieškarinė nuotrauka 

Gyvendamas Montvilų šeimoje, Kvėdarnoje 
Jakovas Gurvičius sulaukė išvadavimo.

Stanislava ir Juozapas Byros

Jakovas Gurvičius: „Man 
septyniolika metų, karas 
baigėsi.“

Roza ir Chaimas Gurvičiai su savo vaikais Rūta ir Jakovu. 
Telšiai, 1935

Jakovas Gurvičius. 
Telšiai, 1928

Alida Volpert (Blium) gimė 
1870 metais Rygoje, suimta 
per Vaikų akciją Šiaulių 
gete ir kartu su žydų vaikais 
išvežta iš geto ir nužudyta 
Aušvice.

Stanislovas ir Zuzana Dausinai

Jakovas Gurvičius 
prisimena: „Stanislava 
Dausinienė ir jos artimieji –  
sūnus Stanislovas Dausinas 
su žmona Zuzana, dukra 
Elena Adomaitienė 
(Dausinaitė) ir jos vyras 
Jonas Adomaitis – per visą 
karą gelbėjo žydus. Ši šeima 
buvo mano angelas sargas 
visu okupacijos laikotarpiu.“ 

Iš kairės: Jakovas Gurvičus sėdi ant savo motinos Rozos kelių, Jakovo tėvas Chaimas Gurvičius, motinos sesuo Sonia Volpert-Deletickienė, 
senelė Alida Blium-Volpert, sesuo Rūta Gurvičiūtė, Jakovo senelės Alidos brolio žmona Jeta Blium, Jakovo teta – motinos brolio Geršono 
Volperto žmona Chaja Volpertienė ir Jakovo motinos brolis Geršonas Volpertas su dukrele Hinda ant kelių.

13 Jakovo Gurvičiaus ir jo motinos
gelbėtojų pripažinti Pasaulio Tautų Teisuoliais:
Juozapas ir Stanislava BYROS
Raimondas ir Stasė BUKNIAI
Stanislava DAUSINIENĖ
Ona LAUCEVIČIENĖ
Jadvyga LAUCEVIČIŪTĖ-BAUŽIENĖ
Halina ir jos vyras MONTVILOS
Domicėlė ir Pranciškus ŠAULIAI
Vaclovas ir Halina ŠUKŠTOS

Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi
apdovanoti 40 Jakovo Gurvičiaus
ir jo motinos Rozos Gurvičienės gelbėtojų

Jakovas Gurvičius, g. 1927         
Telšiai

Telesforo seneliai Ona ir Pranas 
Laucevičiai savo vestuvių dieną

Jadvyga Laucevičiūtė su Jakovo 
sesers Rūtos Gurvičiūtės ir 
savo brolio Prano Laucevičiaus 
sūnumi Telesforu. Telšiai, 1945.
Rūtą ir Praną sušaudė paskutinę 
vokiečių okupacijos dieną 
prie Virvytės upelės. Jadvyga 
Laucevičiūtė-Baužienė užaugino 
Telesforą, Jakovas kuo galėdamas 
jai padėjo.

Jakovas	Gurvičius:	

Slėpė iš geros širdies, 
atjausdami. Jei 
pasisiūlydavome dirbti 
ūkio darbus, jie mielai 
sutikdavo. Tačiau tai 
nebuvo pagrindinė 
priežastis, dėl ko mus 
priimdavo.  
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Ranana	Kleinšteinaitė-Malchanova: 1941-ųjų birželio 
22-ąją trečią valandą 30 min. nakties mūsų miestą bom-
bardavo vokiečių lėktuvai. Kilo visuotinė panika, kas tik 
galėjo, bandė bėgti į rytus. Tėvas iš kažkur gavo arklį su 
vežimu, tačiau mes važiavome neilgai. Apie vidurdienį ke-
lią pastojo vokiečių kareiviai su motociklais ir liepė grįžti į 
Vilkaviškį. 

Rananos tėvą Moisiejų Kleinšteiną, Vilkaviškio žydų aš-
tuonmetės mokyklos direktorių, ir brolį Zejevą su dauge-
liu kitų žydų vyrų uždarė spaustuvės rūsyje, Ranana liko 
su mama Estera. 

Ranana	 Kleinšteinaitė-Malchanova: 1941 metų lie-
pos 28-ąją per miestą kareivinių link nuvarė žydų vyrų ko-
loną; tarp jų buvo mano tėvas, brolis Zejevas, didelis būrys 
tėvo giminaičių. Tą dieną ilgai netilo šūviai Vilkaviškyje...

Kartu su atrinktomis žydų amatininkų šeimomis ir liku-
siais gyvais po liepos 28-osios žydų žudynių Vilkaviškyje 
Rananą su mama išvarė į Pilviškių miestelį.

Ranana	Kleinšteinaitė-Malchanova: Aš buvau bal-
taplaukė mergaitė, nepanaši į žydę, puikiai kalbėjau lie-
tuviškai, todėl galėjau laisvai vaikščioti po Pilviškių mies-
telį.

Kartą vakare grįždama namo pamačiau, kad į namų, 
kuriuose glaudžiasi žydai, langus beldžia sargybiniai ir 
liepia su daiktais išeiti į gatvę. Supratau, kad tai gaudy-
nės. Nulėkiau pas mamą ir įkalbėjau ją kuo greičiau bėg-
ti. Mama griebė nedidelę pintinę, įmetė į ją rankšluostį, 
baltinių pakaitą, dar kažkokių smulkmenų, ir tamsią šaltą 
lapkričio naktį mes leidomės, kur akys mato. 

Naktimis ėjome iš vienos sodybos į kitą, iš vienų ūki-
ninkų pas kitus. Vieni mus priimdavo, kiti atsisakydavo, 

nes bijojo rizikuoti. Daugiausia mus slėpė namų palėpė-
se, klėtyse. Žiemą klėtyse būdavo labai šalta, net antklo-
dės prišaldavo prie veido. Nei namuose, nei kieme man, 
o juo labiau mano mamai rodytis nebuvo galima. Kiauras 
dienas turėjome gulėti, slapčia mums atnešdavo valgyti. 
Šviesos, suprantama, nebuvo. 

Kažkas mums patarė nueiti į Šakių apskrities Žėčkalnių 
kaimą pas Strimaičius, kurie turėjo 40 ha žemės, didelį 
sodą. Jie esą niekam neatsisako padėti. Mes nuėjome. Ir 
iš tiesų, Strimaičiai mus apgyvendino savo name, vėliau 
net įrengė tame kambaryje, kuriame gyvenome, gerai 
užmaskuotą dvigubą sieną, kad turėtume kur slėptis iš-
kilus pavojui.  

Pas Strimaičius aš jaučiausi laisviau, galėjau išeiti į 
kiemą ir sodą. Susidraugavau su savo bendraamže Mil-
da, kartais kartu ganėme galvijus, laisvalaikiu žaisdavo-
me. 

Kadangi jie slėpė ir kitus žydus, mums tekdavo keisti 
šeimininkus. Tačiau pas Strimaičius vis sugrįždavom. Pas 
Strimaičius slapstėmės ir 1944 metų vasarą. Traukdamiesi 
fašistai nepaprastai siautėjo, todėl mus laikyti namuose 
buvo labai pavojinga. Dienas praleisdavome krūmuose 
šalia javų lauko, Milda atnešdavo mums valgyti.

Kartą išgirdau gaudesį, arklių kanopų kaukšėjimą. At-
sargiai priėjau prie kelio ir pamačiau kareivių koloną jau 
ne su vokiškomis uniformomis. Supratau – tai rusų ka-
riai. Mes laisvos! Atsisveikinusios su Strimaičiais, išėjome 
į kelią, stabdėme pakeleivines mašinas ir po kelių dienų 
pasiekėme Vilnių... 

Ranana Kleinšteinaitė
g. 1932           Vilkaviškis

Estera ir Moisiejus 
Kleinšteinai su sūnumi 
Zejevu ir dukra 
Ranana. Vilkaviškis, 
1935 birželio 24. 
Prabėgus šešeriems 
metams, 1941 
liepos 28 Moisiejus 
Kleinšteinas ir jo 
sūnus Zejevas kartu su 
kitais miestelio vyrais 
žydais buvo nužudyti 
Vilkaviškyje.

Estera ir Moisiejus 
Kleinšteinai su 
sūnumi Zejevu 

ir dukra Ranana. 
Pilviškiai, 1934

Žydų aštuonmetė mokykla Vilkaviškyje 1930. Mokyklos direktoriaus 
Moisiejaus Kleinšteino šeima gyveno mokyklos pastate antrame aukšte, 
langai dešinėje pusėje.

Veronika ir Stasys Strimaičiai su dukromis. Iš kairės:  Milda, Laima ir 
Dalia. Vilkaviškis, 1938

Rananos motina 
Estera Kleinštein. 
Vilnius, 1947

Ranana Kleinštein (kairėje) ir jos geriausia 
draugė Liza Kabaker, 6-osios vidurinės mokyklos 
moksleivės. Apie 1948

Vilniaus 6-osios ir 8-osios 
vidurinių mokyklų pirmūnai 
Raudonojoje aikštėje. 
Ranana Kleinštein – ketvirta iš 
kairės. Maskva, 1950

Veronikos ir Stasio Strimaičių sodyba Žėčkalnių kaime, Barzdų vals-
čiuje, Šakių apskrityje. 1942 rugpjūtis 

Per karą čia buvo slapstomi žydai. Šioje sodyboje su-
laukė išvadavimo Ranana Kleinšteinaitė ir jos motina 
Estera. 
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Veronika ir Stasys STRIMAIČIAI 
bei jų dukra Milda STRIMAITYTĖ-PUTNIENĖ 
apdovanoti Pasaulio Tautų Teisuolio medaliu ir 
Garbės raštu (1994) bei 
Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiais (2001)

Laima STRIMAITYTĖ-MARKAUSKIENĖ 
apdovanota Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi (2001)

Ranana	Kleinšteinaitė: Kažkas 
mums patarė nueiti į 
Šakių apskrities Žėčkalnių 
kaimą pas Strimaičius, 
kurie turėjo 40 ha žemės, 
didelį sodą. Jie esą niekam 
neatsisako padėti. Ir 
iš tiesų – Strimaičiai 
mus  apgyvendino savo 
name, vėliau įrengė 
tame kambaryje, 
kuriame gyvenome, gerai 
užmaskuotą dvigubą sieną, 
kad turėtume kur slėptis 
iškilus pavojui. Veronika ir 
Stasys Strimaičiai turėjo 
keturis vaikus: dukras Mildą, 
Laimą, Dalią ir sūnų Aidą. 
Pas Strimaičius aš jaučiausi 
laisviau, galėjau išeiti į 
kiemą ir sodą.

„...Pas Strimaičius slapstėmės ir 1944 metų vasarą, o priartėjus frontui, tūnodamos 
miške, sulaukėme karo pabaigos. Stabdydamos mašinas, pasiekėme Vilnių. Visas mūsų 
turtas sudegė, už maisto korteles gaudavome tiek, kad nemirtume iš bado. Mama 
susirgo tuberkulioze, ilgai gydėsi, aš pusantrų metų gyvenau žydų vaikų namuose. 
Persirgau hepatitu, difterija, skarlatina. Bet mes buvome laisvos!“

Ranana žydų vaikų namuose Vilniuje, Žygimantų g. 6. 1946

Ranana 
Kleinštein. 

Vilnius, 
Valakampiai, 

1950
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Georgas Gordimeris, g. 1938
Šolomas Gordimeris, g. 1937
Šiauliai

Gordimerių šeima: 
tėvai Icikas ir Sonia, 
vaikai Šolomas ir 
Georgas JAV po karo 

Kalendrų šeimos namas. 1937                                    Kita nuotraukos pusė

Stepono ir Marijonos Garbačiauskų šeima prieškariu

Steponas GarbačiauskasMarijona Garbačiauskienė  Stepono ir Marijonos Garbačiauskų šeima

George Gordimer 
(kairėje) ir Stasys 
Garbačiauskas. 
Radviliškis, 1998

Georgas Gordimeris su žmona Dorote. 
Vilnius, 1998

1945 m. užfiksuota reta akimirka – aštuoniolikmetė Morta Kalendraitė 
perduoda išgelbėtą berniuką Georgo Gordimerio brolį, visų vadintą 
Simu, Šolomą Gordimerį tėvui Icikui Gordimeriui 

Georgas	Gordimeris:  Jei ne 
Kalendrų, Plekavičių, 
Garbačiauskų, Vaškių 
šeimos ir Zelma 
Vaškytė, sunku net 
įsivaizduoti, kaip visa 
Gordimerių šeima 
būtų išlikusi per 
ilgus karo metus. Jei 
nebūtų atsiradę tiek 
daug gerų ir drąsių 
žmonių – tai nebūtų 
buvę įmanoma.

Joanos ir Antano Plekavičių šeima

2005-09-23 Prezidentas Valdas Adamkus Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi už 
Šolomo Gordimerio gelbėjimą apdovanoja seseris Kalendraites: Mortą Jaku-
tienę (kairėje) ir Zofiją Meilutę Levinskienę (dešinėje)
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Andrejus Kalendra, rašytojo Levo Tolstojaus idėjų sekėjas, liko ištikimas moralinėms 
savęs tobulinimo, visuomenės meilės nuostatoms – jis neleido žūti pasmerktiesiems, 
įtraukė į Gordimerių šeimos gelbėjimą savo gimines ir draugus. 1945 metais išgelbėta 
Gordimerių šeima išvyko iš Lietuvos, pasiekė JAV. Deja, pokario represijos neaplenkė ir 
Kalendrų šeimos: 1951 metais Andrejus Kalendra, jo žmona Monika ir duktė Morta 
buvo ištremti į Sibirą. Andrejus ten ir mirė, o jo žmona ir duktė vėliau grįžo į Lietuvą.

Andrejus Kalendra, 
Levo Tolstojaus idėjų 
sekėjas, Gordimerių 
šeimos gelbėjimo 
organizatorius

Gordimerių šeimos gelbėjimo organizatoriaus Andrejaus Kalendros šeima prieš karą

Andrejus ir Monika KALENDROS ir jų dukros
Morta JAKUTIENĖ,
Meilutė Zofija LEVINSKIENĖ,
Viktorija SURKIENĖ; 
Marijona ir Steponas GARBAČIAUSKAI;
Joana ir Antanas PLEKAVIČIAI;
Klara ir Augustas VAŠKIAI ir
Zelma VAŠKYTĖ-MATVIEJIENĖ
apdovanoti Pasaulio Tautų Teisuolio medaliais ir 
Garbės raštais (2008)

16 Gordimerių šeimos gelbėtojų apdovanoti
Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiais

Georgas	 Gordimeris: Mano vardas Georgas Gordi-
meris (Lietuvoje – Jona Gordimeris). Aš esu Iciko ir So-
nios Gordimerių sūnus, jaunesnysis Seymouro Gordime-
rio (Lietuvoje – Šolomo Gordimerio) brolis. 

Per Vaikų akciją Šiaulių gete 1943-iųjų lapkričio 5-ąją 
mano tėvai buvo priverstiniuose darbuose. Brolio Šolo-
mo ir mano laimei, tėvo sesuo Rochelė Glikman tą dieną 
sirgo, todėl neišėjo į darbą. Išgirdusi apie Vaikų akciją, 
mane ir brolį ji paslėpė pašiūrėje šalia namo. Aš lindėjau 
medinėje statinėje su dangčiu, o mano brolį teta įtaisė 
už senų čiužinių. Tik vakare tėvai mus pasiėmė ir paslėpė 
rūsyje. Dar 6 vaikai, be mudviejų, buvo tame rūsyje, ku-
riame prasėdėjome tris dienas.

1943-iųjų lapkričio 5-ąją įvyko pirmoji Vaikų akcija – iš 
Šiaulių geto prekiniais vagonais buvo išgabenti į Aušvicą 
ir nužudyti 570 vaikų ir 260 senelių. Vaikų ir nedarbingų 
žydų naikinimui vadovavo SS hauptšturmfiureris Fiorste-
ris (Förster) iš operatyvinės grupės 3A. 

Georgas	Gordimeris: Tuo pat metu mano tėvas susi-
siekė su Andrejumi Kalendra. Kalendra turėjo ūkį netoli 
Žarėnų. Jis buvo nuolatinis tėvo klientas. Kalendrą labai 
gerbė ir pažinojo daugelis šio regiono žmonių. Jis orga-
nizavo mūsų šeimos gelbėjimą, įtraukdamas į šią opera-
ciją daug savo giminių ir draugų. Trečiąją mūsų slapsty-
mosi rūsyje naktį tėvas bulvių maiše išnešė mano brolį 
Šolomą iš geto, ir Andrejus Kalendra nusivežė jį į savo 
ūkį. Pas Kalendras mano brolį pavadino Simu, jis buvo 
pristatomas svetimiems kaip pabėgėlis iš Rusijos. Taip 
brolis ir pragyveno pas Kalendras iki 1945-ųjų vasaros. 

Kitą rytą po to, kai brolį iš Šiaulių geto išvežė į Kalen-
drų ūkį, mama, paslėpusi mane po paltu, išnešė iš geto, 
eidama į darbą. Padedant lietuvių policininkui, ji perdavė 
mane Antanui Plekavičiui, geram Kalendros draugui, o 
ten jau manęs laukė tėvas. Antanas Plekavičius mus vi-
sus tris: motiną, tėvą ir mane – nuvežė į Stepono ir Mari-
jonos Garbačiauskų ūkį (Marijona Garbačiauskienė buvo 
Andrejaus Kalendros sesuo). Jie turėjo penkis vaikus. 

Praėjus trims savaitėms Georgas su tėvais persikėlė 
pas gerus Andrejaus Kalendros draugus Augustą ir Klarą 
Vaškius. 1943-iųjų pabaigoje Georgą į savo ūkį pasiėmė 
Augusto Vaškio sesuo Zelma Vaškytė, o 1944-ųjų vasarą 
Zelma vėl nuvežė Georgą pas gerą Andrejaus Kalendros 
draugą Antaną Plekavičių.

Georgas	Gordimeris: Kai 1945 metų kovą ar balandį 
tėvai su sunkvežimiu atvyko manęs pasiimti, prisimenu, 
kad bijojau su jais eiti, pasislėpiau už ponios Plekavičienės 
nugaros. Kažkurį 1945-ųjų vasaros mėnesį tėvai pasiėmė 
ir mano brolį Šolomą iš Andrejaus Kalendros ūkio. 

Jei ne Kalendrų, Plekavičių, Garbačiauskų, Vaškių šeimos 
ir Zelma Vaškytė, sunku net įsivaizduoti, kaip visa Gordi-
merių šeima būtų galėjusi išlikti per ilgus karo metus. Jei 
nebūtų atsiradę tiek daug gerų ir drąsių žmonių – tai ne-
būtų buvę įmanoma.                                                   



IšsIgelbė jęs lIetuvos žydų vaIkas pasakoja apIe šoa
Valstybinis 

Vilniaus Gaono 
žydų muziejus

Sulamita	Fromanaitė-Lev:	Gimiau 1941 m. birželio 7 d. 
Šiauliuose. Vaikų gydytojas mamai pasakė: „Jei sekmadie-
nį, birželio 22 d., bus geras oras, kūdikį bus galima išnešti į 
lauką.“ Bet tą sekmadienį prasidėjo karas, ir mes jau sėdė-
jome rūsyje.

1941-ųjų liepos mėnesį Fromanų šeima su kitais Šiau-
lių miesto žydais buvo uždaryti gete. Sulamita į getą pa-
teko su mama Polina, tėčiu Natanu ir močiute Eta Gav-
ronskiene. 

Sulamita	Fromanaitė-Lev: Mamą varydavo į darbą, o 
močiutė likdavo su manimi. Aš dažnai sirgdavau, nebuvo 
ko valgyti. Mama dirbo sunkų fizinį darbą: prie geležin-
kelio, skerdykloje, laukuose. Dirbdama skerdykloje mama 
stengdavosi iš kiekvienos karvės pamelžti nors po kelis 
lašus pieno, o pieną melždavo į buteliuką, kurį turėjo pri-

sirišusi prie kojos. Ką nors įnešti į getą buvo draudžiama, 
už tai grėsė mirties bausmė.

 Kartą ją apieškojo ir, radę pieną, nuvedė į nuovadą, bet 
vienas geto gyventojas, Izaokas Šeras, kažkur gavo degti-
nės ir tabako ir sugebėjo išpirkti ją iš policininkų. Tik tiek 
kainavo žmogaus gyvybė. 

Per Vaikų akciją 1943 lapkričio 5-ąją Šiaulių gete Sula-
mitai davė migdomųjų, kad ji neverktų, ir su močiute pa-
slėpė palėpėje. Kai po darbų į getą sugrįžę tėvai nerado 
savo vaikų, kilo baisi panika. 

Sulamita	Fromanaitė-Lev: Mama ėjo prie mūsų namo 
nežinodama, kas jos laukia. Vienas iš sielvarto pamišęs se-
nukas jai pasakė, jog matė, kaip išvedė jos motiną ir vaiką. 
Mama kišenėje turėjo mano kepuraitę, ji spaudė rankoje 
tą kepuraitę įsitikinusi, kad tai viskas, kas jai liko prisimi-

nimui apie vaiką. Kaip apdujusi slinko į namą ir susidūrė 
su policininku, kuris sėdėjo ir grojo lūpine armonikėle. Ji 
priėjo prie jo ir pasakė: „Niekše, kaip gali groti, kai aplink 
liejasi kraujas ir tavo rankos suteptos krauju?“ Mama tikė-
josi, kad jis nužudys ją, nes nebeturėjo jėgų gyventi. Bet 
policininkas jos nė nemušė, tik pasakė: „Tu dar jauna – va-
žiuosi į Vokietiją dirbti.“

Kai praradusi viltį Polina Fromanienė pasiekė namus, ji 
ilgai negalėjo patikėti, kad jos dukra ir mama gyvos. Po 
Vaikų akcijos gete neturėjo būti vaikų, o tie, kurie liko, 
buvo pasmerkti. Todėl Polina Fromanienė pasiryžo ieškoti 
pagalbos už geto ribų.

Sulamita	Fromanaitė-Lev: Pirmoji pagalbos ranką iš-
tiesė Šiaulių gimnazijos mokytojo Antano Margaičio šei-
ma. Sutartą dieną sutartoje vietoje kieme mūsų laukė An-

tanas Margaitis su vežimu. Tą dieną į darbą varomoje ko-
lonoje buvome mano močiutė, mama ir aš. Man vėl davė 
migdomųjų, mama prisirišo mane prie savęs virvutėmis, 
užsivilko platų paltą ir apsigobė didele skara. Eidama ji  po 
skara prilaikė mane – jai vis atrodė, kad aš slystu. Mamai 
ir močiutei pavyko iššokti iš kolonos. Antanas Margaitis 
pasodino mus į vežimą ir nuvežė į kaimą.

Moterys pradėjo klaidžioti po kaimus, nes negalėda-
vo ilgai būti pas vienus ūkininkus. Paskutine jų klajonių 
vieta tapo Dievo Apvaizdos seserų vienuolijos įkūrėjos 
Marijos Rusteikaitės dvaras Vaiguvos miestelyje Kelmės 
rajone. Polina Fromanienė ten dirbo raštinėje, Sulamitos 
močiutė Eta Gavronskienė vaikščiojo perrengta vienuolės 
drabužiais. Ten Marijos Rusteikaitės globojamos kartu su 
keliolika tame dvare slapstytų žydų Sulamita, jos mama ir 
močiutė sulaukė karo pabaigos.                                 

Sulamitos Fromanaitės senelis Davidas Fromanas su žmona ir 
dukterimis. Per karą šeima buvo nužudyta Paneriuose.

Sulamitos 
Fromanaitės 
motinos sesuo 
Feiga Gavronskaitė 
ir motinos brolis 
Jankelis Gavronskis. 
Nuotrauka daryta 
likus dienai iki 
Jankelio išvykimo 
į Pietų Afrikos 
Respubliką. Feiga 
Gavronskaitė, nėščia, 
su savo šeimos 
nariais nužudyta 
Kauno IX forte. 
Šiauliai, 1932.

Antanas Margaitis

Eleonora 
Margaitienė

Sulamita su mama ir senele. Iš kairės: 
Eta Gavronskienė, Sulamita, 
Polė Gavronskaitė-Fromanienė. 
Vilnius, apie 1947

Sulamita su 
mama Pole. 
Vilnius, apie 
1957–1958

Sulamita Fromanaitė-Lev. 
Apie 1961–1962

Marijos Rusteikaitės prieglauda Vaiguvoje. Per karą ten slapstėsi 15 žydų

Gerb. Motinėle, 
<...> aš Jums amžinai 
dėkinga už suteiktą pagalbą 
sunkioj valandoj. Jeigu ne 
Tamstos geraširdiškumas 
ir drąsa, mes visi būtume 
žuvę. Kada mes buvome iš 
visų pusių apsupti priešų 
ir neturėjom kur dingti, 
Jūs mums ištiesėt pagalbos 
ranką ir mus priglaudėt. 

Polė Fromanienė 
„Žukauskienė“ 

Vilnius, 1945 m. kovas

Polės Fromanienės „Žukauskienės“ laiškas Motinėlei
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Iš	Dveiros	Miasnikienės	1945	m.	lapkričio	30	d.	liudijimo:
Aš, Dveira Miasnikienė, patvirtinu, kad vokiečių okupacijos metais, kai 
žydai buvo žiauriai naikinami, aš, mano duktė Fruma ir anūkė Liuba Gi-
saitė radome pastogę ir prieglobstį Marijos Rusteikaitės Vaiguvos vaikų 
ir invalidų namuose. Kartu su mumis slapstėsi dar apie penkiolika suau-
gusiųjų ir vaikų. 
<...> Marija Rusteikaitė laikė mus neatlyginamai: maitino, rengė, gydė 
lygiai taip pat, kaip ir visus kitus.

Iš	Tatjanos	Klibanskajos	1945	m.	gegužės	14	d.	liudijimo:
Aš, Tatjana Klibanskaja, patvirtinu, kad vokiečių okupacijos metais, kai 
žydai buvo persekiojami ir žudomi, radau širdingiausią ir šilčiausią 
prieglobstį  Marijos Rusteikaitės Vaiguvos dvare Šiaulių apskrityje. Ma-
rija metus slėpė tris mano sūnus: Samuilą (7-erių), Avramą (6-erių) ir 
Asafą (6-erių) savo dvare be jokio atlygio. Rūpinosi jais kaip savo gimi-
naičiais: maitino, rengė, mokė. <...> Vaikai nenorėjo skirtis su Marija 
Rusteikaite, ji jiems buvo kaip tikra motina. Išvažiuojant ji mus aprū-
pino maistu, vaikiškomis kojinėmis, būtiniausiais drabužiais, nes mūsų 
daiktai pražuvo gete.

Dveiros Miasnikienės liudijimas apie Mariją Rusteikaitę

Tatjanos Klibanskajos liudijimas apie Mariją Rusteikaitę

Sulamita Fromanaitė-Lev įteikė Dievo Apvaizdos kongregacijos seserims 
Lietuvos žydų bendruomenės pirmininko Simono Alperavičiaus padėkos 
raštą už Pasaulio Tautų Teisuolės Marijos Rusteikaitės pasiaukojimą 
gelbėjant žydus, už rūpinimąsi vaikais ir seneliais

Pirmoji pagalbos ranką 
ištiesė Šiaulių gimnazijos 
mokytojo Antano 
Margaičio šeima. Sutartą 
dieną sutartoje vietoje 
A. Margaitis laukė su 
vežimu. Jis Sulamitą, jos 
motiną Poliną ir močiutę 
Etą nuvežė į kaimą.

Kad nekiltų įtarimo, niekada, net ir susitikusi mamą, aš neištardavau žodžio „mama“. 
Kartą, kai šalia nieko nebuvo, paklausiau: „Viešpatie, dabar nieko nėra, ar galiu 
Tau pasakyti MAMA?“ Dažnai mąstau: argi normaliame gyvenime galima priversti 
arba įkalbėti vaiką netarti žodžio „mama“? Esu įsitikinusi, kad ne. Ekstremaliomis 
aplinkybėmis vaikai greitai tampa suaugę.

Marija Rusteikaitė. 1935 lapkričio 28

Sulamita Fromanaitė, g. 1941
Šiauliai

Sulamitos tėvas Natanas 
(Nisan) Fromanas, kilęs iš 
Vilkaviškio, buvęs Lietuvos 
kariuomenės savanoris. 
Apie 1954–1955

Sulamitos motina Polė 
Gavronskaitė-Fromanienė 
prieškariu

Sulamitos Fromanaitės šeima. Pirmoje eilėje iš kairės: Sulamitos senelis Isakas 
Gavronskis (miręs prieš karą), senelė Eta Gavronskienė, motinos brolis Janke-
lis Gavronskis (prieškariu emigravo į PAR). Antroje eilėje iš dešinės: Sulamitos 
motina Polė Gavronskaitė, motinos brolis Helmanas Gavronskis (prieškariu 
emigravo į PAR), Sulamitos motinos sesuo Feiga Gavronskaitė.

Sulamita Fromanaitė (penkerių metų) 
savo namuose

Dievo Apvaizdos kongregaci-
jos seserų vienuolyne Pane-
vėžyje konferencijoje, skirtoje 
vienuolyno įsteigėjos Marijos 
Rusteikaitės atminimui. Sese-
rys vienuolės su svečiais, tarp 
kurių: išgelbėtoji Sulamita 
Fromanaitė-Lev (antroje eilė-
je viduryje), Panevėžio žydų 
bendruomenės pirmininkas 
Genadijus Kofmanas (antroje 
eilėje antras), pirmoje eilėje iš 
dešinės sėdi vienuolyno vyres-
nioji sesuo Leonora Kasiulytė 
ir VVGŽM Žydų gelbėjimo ir 
atminimo įamžinimo skyriaus 
vedėja Danutė Selčinskaja. 
2011 m. rugpjūčio 27

Marija RUSTEIKAITĖ apdovanota  Pasaulio Tautų 
Teisuolio medaliu ir Garbės raštu (1996)
ir Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi (1992)

Eleonora ir Antanas MARGAIČIAI apdovanoti  
Pasaulio Tautų Teisuolio medaliu ir Garbės raštu 
(1991) ir Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiais (2004)



IšsIgelbė jęs lIetuvos žydų vaIkas pasakoja apIe šoa
Valstybinis 

Vilniaus Gaono 
žydų muziejus

Alfonsas	Bukontas:	Kaip rašoma visuose mano doku-
mentuose, gimiau 1941 m. Dapšių kaime (Mažeikių r.). 
Mano tėvas Jeronimas Bukontas buvo žemdirbys, turėjo 
savo ūkį ir 25 ha žemės. Buvo vedęs valstietę Mariją Dau-
barytę, dirbusią jo ūkyje drauge su seseria Elena Laurai-
tiene. Trečioji jų sesuo Kotryna Šulcienė gyveno Židikuo-
se, už 11 km nuo Dapšių.                

Savo tėvą Jeronimą Bukontą prisimenu miglotai –  
1945 m. į Lietuvą grįžus sovietų armijai, jį suėmė, ir mudu 
su motina jokių žinių apie jį nebegavome. Vėliau, mirus 
Stalinui ir žmonėms grįžtant iš lagerių, mamai kažkas 
perdavė, kad jos vyras mirė nuo kankinimų Archangels-
ko miškuose. Jį apkaltino bendradarbiavus su vokiečiais ir 
nuteisė kaip tėvynės išdaviką, „liaudies priešą“.

1954 m. Alfonsas Bukontas pradėjo mokytis Židikų vi-
durinėje mokykloje, baigęs ją 1958 m. įstojo į Vilniaus uni-

versitetą studijuoti lietuvių kalbos ir literatūros. Į Židikus 
parvažiuodavo retai, tik per atostogas. Per vienas tokias 
atostogas praėjus keliolikai metų po karo iš tetos Kotry-
nos Šulcienės pasakojimų ir kunigo Martinkaus laiškų Al-
fonsas Bukontas sužinojo savo gelbėjimo istoriją ir tikruo-
sius savo bei savo tėvų ir brolio vardus.

Alfonsas	Bukontas:	Priešais mano tėvų Jankelio ir Ne-
chamos Michnickių namus Židikuose gyveno Kotryna 
Šulcienė ir lankėsi pas juos, padėjo tvarkytis ir dirbti ūkio 
darbus. Kai prasidėjo karas, mano tėvų nebuvo namuose –  
jie buvo išvykę į Vilkaviškį aplankyti tėvo gimtinės. Su ma-
nimi ir mano broliu Azrieliu buvo pasilikusi mano tėvo 
sesuo Ševa. Kai naciai ėmė varyti žydus neva darbams į 
Liubliną, Ševa nutarė, kad mane reikia palikti pas gerus 
žmones, o brolį pasiimti. Kurį laiką buvau pas Kotryną 
Šulcienę, tačiau baltaraiščiai ėmė ją terorizuoti sužinoję, 

kad ji slepia žydų kūdikį. Kunigas Martinkus davė jai arklį 
ir vežimą, pamokė, kaip elgtis, ir ji su savo vyru Zenonu 
Šulcu nuvežė mane pas savo seserį Mariją. Po kurio laiko į 
kaimą atvažiavo ir kunigas, mane pakrikštijo ir įrašė į baž-
nyčios naujagimių krikšto knygą.

Tačiau kažkas įdavė kunigą pakrikštijus žydų kūdikį. Ku-
nigą Martinkų tardė, bet jis laikėsi tvirtai. Vėliau vietiniai 
naciai grasino seserims Marijai ir Elenai, reikalavo išduoti 
kūdikį, antraip visus iš eilės sušaudysią. Tačiau seserys, ri-
zikuodamos savo ir savo vaikų gyvybėmis, atsisakė vyk-
dyti jų reikalavimą.  

Čia labai padėjo Jeronimo Bukonto ryšiai su vokiečiais 
ir vokiečių kalbos mokėjimas – pavyko atsipirkti pinigais, 
vaišėmis ir degtine. 

Kaip per sapną prisimenu: neša mane Jeronimas Bu-
kontas ant rankų ir kalba: „Čia mano sūnus! Jis turės mano 
pavardę!..“ Kiekvieną kartą, kai svetimas žmogus eidavo 

per mūsų kiemą, mane bemat nuvesdavo į tuščius didžiu-
lio namo kambarius ir prašė iš ten niekur neiti, stengėsi 
mane užimti kokiu žaidimu...

Kai išleidau pirmąją savo poezijos knygą „Slenkančios ko-
pos“, mano istoriją sužinojo žydų poetas Hiršas Ošerovičius. 
Jis apklausinėjo visus savo pažįstamus, ir netrukus aš jau tu-
rėjau kelis adresus žmonių, pažinojusių mano tėvus. Man į 
rankas pateko pirmosios fotografijos, kuriose išvydau savo 
motiną Nechamą Gurvičaitę-Michnickienę, tėvą, brolį, save. 
Sužinojau, kad mano tėvas studijavo teisę Paryžiuje Sorbo-
nos universitete ir kad jis žuvo Kaune 1942 m., o mano mama 
baigė Kauno universiteto Medicinos fakultetą, kad iš Vilka-
viškio ji su tėvu pateko į Kauno getą, iš kurio 1944 m. buvo 
išvežta į Štuthofo koncentracijos stovyklą, kur žuvo 1945 m. 
balandį, likus dviem savaitėms iki išvadavimo. O mano brolis 
Azrielis ir teta Ševa buvo sušaudyti netoli Mažeikių, pušynė-
lyje ant Ventos kranto...                                                    

Jeronimas Bukontas. Vokietija, 1927

Alfonsas 
Bukontas 

Dapšiuose. 
Apie 1972

Alfonsas Bukontas su dukra Simona. Vilnius, apie 1983 
A. Žižiūno nuotrauka

Alfonso Bukonto brolis Azrielis 
Michnickis su žaidimų drauge 
Rūta. Apie 1940

Jankelis Michnickis su sūnumi Azrieliu ir giminėmis. Apie 1940

Nechama 
Gurvičaitė-
Michnickienė 
su savo 
sūnumis: 
mažuoju 
Mordechajumi 
(g. 1941) ir 
Azrieliu 
(g. 1934). 
Apie 1941

VDU Medicinos 
fakulteto 
odontologės. 
Nechama Gurvičaitė 
antroje eilėje antra iš 
kairės. 1932

Alfonsas Bukontas su Marijos 
Bukontienės sesers Elenos 
Lauraitienės dukromis Irena (dešinėje) 
ir Stefa (kairėje). Dapšiai, apie 1948

Studentas Alfonsas 
Bukontas. Vilnius, 1960

Elena Lauraitienė

Kotryna ir Zenonas Šulcai

Alfonso Bukonto gelbėtojos seserys Marija Bukontienė, Elena 
Lauraitienė ir Kotryna Šulcienė tarp giminaičių

Alfonsas Bukontas, g. 1941
Dapšių kaimas, Mažeikių r. 
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Mano mama Marija Bukontienė mane mylėjo, manimi rūpinosi, skaudžiai 
išgyvendavo mano nesėkmes ir nuoširdžiai džiaugdavosi dėl mano laimėjimų. 
Motiniškai mane globojo ir jos seserys Elena bei Kotryna. Man dažnai atrodydavo, 
kad jos net savo vaikams neskiria tiek šilumos ir tiek dėmesio, kiek skyrė man.

Marija ir Jeronimas BUKONTAI,
Vaclovas MARTINKUS
apdovanoti Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiais (1992) 
ir Pasaulio Tautų Teisuolio medaliais bei Garbės 
raštais (1995)

Kotryna ir Zenonas ŠULCAI,
Elena LAURAITIENĖ
apdovanoti Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiais (2014) 

Alfonsas	Bukontas:  Kaip 
per sapną prisimenu: 
neša mane Jeronimas 
Bukontas ant rankų 
ir kalba: „Čia mano 
sūnus! Jis turės mano 
pavardę!..“

Vaclovas Martinkus. 
Providensas, JAV, 

apie 1978

Iš kunigo Vaclovo Martinkaus 1961-03-31 laiško 
Alfonsui Bukontui: 
Vokiečiai kariai pareikalavo suvaryti visus žydus į sina-

gogą ir dabar reikalauja sušaudyti. Jie skambinę į Mažei-
kius komendantui, bet ir tas nieko negalįs padėti. Nesutiko 
šaudyti ir nežinojo kas daryti. Tada aš nuvykau į sinagogą ir 
radau tuos vokiečių kariuomenės puskarininkius. Aš jiems 
griežtai pasakiau: niekas negali niekad būti sušaudytas, jei 
jis nenusikalto įstatymams ir jei nėra teismo sprendimo. 

Kunigui Vaclovui Martinkui 
patarus Zenonas ir Kotryna 
Šulcai aplinkkeliais slapta 
nuvežė mažąjį Alfonsą į 
Dapšių kaimą pas Kotrynos 
seserį Mariją Bukontienę.

Alfonsas Bukontas sėdi viduryje su Marija Bukontiene (kairėje) ir Elena 
Lauraitiene (dešinėje). Stovi Lauraitienės vaikai, iš kairės: Stefa, Antanas, 
Irena. Dapšių kaime, Bukontų sodyboje, 1953
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Icchokas	Meras:  Matau greta 
savęs dvi moteris. Viena –  
Miriam Merienė, žydė. Ji 
pagimdė mane ir vedė, 
didžia motiniška meile 
apgobusi, per ankstyvąją 
vaikystę, kol kelią užstojo 
žvyrduobė. Kita – Bronė 
Dainauskienė, beraštė 
lietuvė moteris, šešių 
vaikų motina. Ji, apglėbusi 
mane abiem rankom, 
paslėpė mane nuo piktų 
akių, atplėšusi mane nuo 
žvyrduobės, pagimdė iš 
naujo septintuoju savo 
vaiku ir vedė paslapčiom 
tolyn gyvenimu iki 
ankstyvosios jaunystės.

Bronislava Dainauskienė. Kelmė, 1971

Icchoko Mero gelbėtoja 
Michalina Legantienė

Janinos Meraitės gelbėtoja 
Petronėlė Urbelienė-
Unikauskienė

Petronėlė Urbelienė-Unikauskienė (dešinėje) su augintine Onute ir neži-
noma moterimi prie savo namelio Kelmėje, Kalnų 14, kuriame per karą 
slapstėsi Janina Meraitė ir jos brolis Icchokas. 

Iš kairės: Teresė Sankutė-Toliušienė, Zofija Sankienė, Ja-
nina Sankutė-Miškinienė. Kai, Kelmėje pasidarius neįma-
noma slapstyti Icchoką ir Janiną, Legantienė ir Urbelienė 
kaimo kelyje ėmė stabdyti kaimiečius ir siūlyti paimti į 
piemenukus vaikus, niekas nenorėjo imti žydukų, tik ūki-
ninkė Sankienė, įkalbėta dukros Teresės Sankutės, paė-
mė vaikus ir taip juos išgelbėjo nuo žūties per galutines 
Kelmės žydų žudynes 1941 rugpjūčio 22-ąją. 

Icchokas	Meras: Mūsų šeima – tėvas Jehuda (nepri-
klausomoje Lietuvoje Kelmės žydų liaudies banko di-
rektorius, o sovietinėj – pabuvęs bedarbiu, vėliau gavo 
kasininko darbą Valstybiniame banke), motina Miriam, 
sesuo Janina ir aš – gyvenome Lietuvoje, Kelmėje, kai 
1941 metų birželio 22 dieną prasidėjo karas. Beveik vi-
sas miestelis sudegė. Sudegė ir namai, kuriuose mes gy-
venome. Birželio 24-ąją ar 25-ąją miestelį okupavo vo-
kiečių kariuomenė. 

 Jau po poros dienų vietiniai ginkluoti baltaraiščiai 
(matyt, Lietuvos aktyvistų fronto nariai su baltais raiščiais 
ant rankovių) ėmėsi prievartos prieš žydus. Tėvą, kartą 
pasipriešinusį baltaraiščių patyčioms, sužalojo ir įkalino 
Kelmės dvaro vartuose, paskui išvežė į Raseinius ir 1941 
metų liepos pabaigoj sušaudė netoli Raseinių.

Michalina LEGANTIENĖ, 
Adomas URBELIS ir 
Petronėlė URBELIENĖ-UNIKAUSKIENĖ, 
Juozas ir Bronislava DAINAUSKAI ir jų sūnus 
Petras DAINAUSKAS
apdovanoti Pasaulio Tautų Teisuolio medaliais 
ir Garbės raštais (2004)
ir Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiais (2004)

Zofija SANKIENĖ, Teresė SANKUTĖ-TOLIUŠIENĖ 
apdovanotos Pasaulio Tautų Teisuolio medaliais ir 
Garbės raštais (1994) ir Žūvančiųjų gelbėjimo 
kryžiais (2004)

Icchokas ir Janina po karo. Kelmė, 1945 arba 1946 metai

Leiba Litvinas – Janinos Meraitės ir Icchoko Mero motinos brolis.  
Viduryje Miriam Litvin-Mer – Janinos ir Icchoko motina. Dešinėje  Jehu-
da Meras – Janinos ir Icchoko tėvas. Visi nužudyti 1941-ųjų vasarą. 
1928 metų nuotrauka

Slapsčiausi Dainauskų namuose iki 1944 metų spalio 
6 dienos, kai Kelmę, pralaužusi frontą, užėmė Raudonoji 
armija, gyvenau kiek ir po karo, iki 1946-ųjų.             

Icchokas Meras. Izraelis, apie 1975

Janina Meraitė-Geršienė

Janiną Meraitę per visą vokiečių okupaciją iki pat  
1944-ųjų  spalio pradžios išslapstė Petronėlė Urbelienė-
Unikauskienė. Janina, persirengusi kaimiete, padėdavo 
Urbeliams ūkyje, bet labai kruopščiai slėpdamasi nuo 
svetimų akių: pamačiusi bet kokį žmogų, ji skubėdavo 
slėptis į bulvių rūsį. „Ji (Urbelienė) jautė žmogišką par-
eigą išgelbėti mane nuo mirties. Ji gerai žinojo, kad rizi-
kuoja savo laisve ir gyvybe. Taip pat ir jos vyras Adomas 
Urbelis.“

Juozas Dainauskas

Petras Dainauskas

Kelmės ir jos apylinkių žydus sušaudė dvaro žvyrduobė-
je 1941 m. per du kartus: liepos 29-ąją ir rugpjūčio 22-ąją. 
Liepos 29-ąją buvo sušaudyta didžioji dalis Kelmės žydų, 
tarp jų ir Mero motina, o Icchoką ir jo seserį Janiną bei dar 
keliolika mažamečių pakeliui į žvyrduobę kažkodėl grąžino 
atgal į daržinę. „Kieno dėka likome gyvi tą dieną, nežinau.“

Icchokas	Meras:	Vėliau gi nemažai žmonių mums pa-
dėjo ir mus gelbėjo, ir jeigu ne jie, nei sesuo Janina, nei aš 
nebūtume likę gyvi.

Pirmoji mūsų gelbėtoja buvo Michalina Legantienė, prieš 
karą buvusi mūsų namų darbininkė. Ji susirado mus toje 
dvaro kamaroje. <...> Kai ginkluotas baltaraištis sargybinis 
trumpam pasitraukė nuo durų, moterys pagriebė dalį vaikų 
ir nusivedė namo. Mane su seserim nusivedė Michalina. 

Likusius kelis vaikus, kurių niekas nepaėmė, baltaraiš-
čiai sušaudė per antrąsias Kelmės žydų masines žudynes 
1941 metų rugpjūčio 22 dieną. 

Būtume ir mes žuvę, jeigu ne Michalina.
Mane priglaudė jinai, o seserį, Michalinai paprašius, – 

Petronėlė Urbelienė, kurios namuose Kelmėje, Kalnų g. 14, 
Michalina gyveno.

Michalinos vyras batsiuvys Legantas, vietinis vokietis, 
nekentė Icchoko ir kone kas vakarą girtas bandydavo su 
juo susidoroti, tik Michalina, užstodama kūnu berniuką, 
jį ir išgelbėdavo. Padėtis taip pablogėjo, kad Michalina 
buvo priversta melsti kaimynų priimti Icchoką. Taip jis 
ėjo iš rankų į rankas, kol galiausiai atsidūrė gatvėje.

Icchokas	Meras: Sėdėjau vakare Kalnų gatvėje prie tų 
žmonių namo slenksčio verkdamas, bijodamas į namus 
įeiti ir nežinodamas, kur dėtis, ir tuo metu pro šalį ėjo 
Juozas Dainauskas, man tada visai nepažįstamas išgėręs 
vyriškis. Jis paklausė, ko verkiu, aš pasakiau, kad esu žy-
dukas ir kad niekas nebenori manęs laikyti, jau nori ati-
duoti valdžiai. Jisai paklausė, ar turiu ką čia, ar norėčiau ką 
pasiimti, pasakiau, kad ne, neturiu, tada trenkė akmeniu į 
tų namų duris, paėmė mane už rankos, parsivedė namo, 
o ten pastūmė į savo žmonos Bronislavos Dainauskienės 
glėbį, tardamas: še tau dar vieną vaiką. 

Savų jie turėjo šešis: Veroniką, Petrą, Oną, Aleksą, Ste-
fą ir Genę. 

Taip tapau septintuoju vaiku Dainauskų namuose.
Juozas Dainauskas išgelbėjo mane, parsivedęs į savo na-

mus iš gatvės. Bet kas mane visą laiką gelbėjo, slėpdama 
nuo svetimų akių, maudydama, kad niekas nematytų, val-
gydindama kąsneliu daugiau negu savo vaikus ir priglaus-
dama prie širdies ar mielu žodžiu pakalbindama dažniau 
nei savuosius, vesdama greitom į mišką, jei iš tolo pamaty-
davo artėjant nepažįstamus, tai buvo Bronislava Dainaus-
kienė, kuri visaip stengėsi ne tik išgelbėti man gyvybę, bet 
ir sušildyti prarasta motiniška šiluma. 

<...> Pirmuoju ir pagrindiniu Bronislavos Dainauskie-
nės pagalbininku mane saugant ir slapstant buvo jų vy-
resnysis sūnus Petras Dainauskas.

Greta manęs, jei būdavau namuose, visada būdavo arba 
Bronislava, arba Petras, kad, bėdai artėjant, galėtų mane 
gelbėti.

Icchokas Meras, Frida Meras, Aleksandras 
Štromas, Danielis Bliudzas. Izraelis, apie 1975
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Kartu su savo tėvais už spygliuotos vielos tvoros Vilniaus, 
Kauno ir Šiaulių getuose atsidūrė ir tūkstančiai vaikų. Getų 
vaikai, kęsdami badą ir šaltį, įvairiausius nepriteklius, maty-
dami artimųjų žūtį, gyveno kaustomi nuolatinės baimės –  
jiems kasdien grėsė būti pagrobtiems, išplėštiems iš moti-
nų rankų ir išvežtiems nežinoma kryptimi. Holokausto vai-
kų išgyvenimai atsispindi jų dienoraščiuose, piešiniuose, 
eilėraščiuose, laiškuose, fotografijose... 

Tamara Lazersonaitė: 

Akcija. 1500 mažų vaikų ir senių iš-
vežta į fortus. 40 policininkų baigė savo 
dienas IX forte. 

Kitus pralaikė porą dienų ir už suteik-
tas žinias paleido. Dauguma slėptuvių 
atrastos. Žuvo jaunoji karta iki 12 metų, 
žuvo seniai, žūsime ir mes. Bet motinos, 
motinos! Katės draskosi, kanda, bet ka-
čiukų neatiduoda. Višta savo kūnu pri-
dengia viščiukus ir gina juos, o žydė 
motina turi atiduoti savo vaiką ir žiūrėti, 
kaip jis įmetamas lyg šunytis į sunkveži-
mį. Buvo ir motinų didvyrių, kurios savo 
rankomis smaugė vaikus, kurios liepė 
žudyti jas ir per jų lavonus siekti vaikų. 
Amžina šlovė tokioms motinoms! O vai-
kai? Jaunavedžiai atidavė viską, ką tu-
rėjo: vyras nešė ant rankų invalidus se-
nus tėvus, žmona ėjo su mažais vaikais. 
Baisu! O saulė kokia buvo! Ji šypsojo iš 
dangaus. Sulaukei, sulaukei per ilgus 
amžius gražių vaizdų, net juokas ima: 
cha cha cha! Ir tu juokiesi iš žmonijos...

Iš Tamaros Lazersonaitės dienoraščio
 1944 kovo 27 (pirmadienis)

Įeiname į mažą kambarėlį, langai už-
dangstyti maišais. Moterys paslepia 
mane po lova ir pridengia skudurais. 
Jaučiu esant dar du vaikus, viena jų – 
Slavos duktė. Atpažįstu ją iš balso, kai 
patyliukais skundžiasi, kad nepatogu. 
Kažkas šnibžteli: „Tylos.“ Triukšmas ko-
ridoriuje – kažkas barikaduoja mūsų 
duris po ranka pakliuvusiais rakandais. 
Vyrai, statantys barikadą, kartais šūkteli 

vienas kitam, tarp jų girdžiu Tėvo balsą. 
Pro žemą langelį sklinda vis garsesni 
verksmai ir šauksmai, į kuriuos įsirėžia 
automatų papliūpos ir pistoletų šūviai. 

Žmogžudys! Žmogžudys! – veria-
mai klykia kažkokia moteris. Pistoleto 
šūvis,  ir balsas nutyla.

Visas susigūžiu. Žinau, kad jau nie-
kada nebepamatysiu vaikų, su kuriais 
vakar žaidžiau.

Samuel Bak:

Rosian Bagrianskytė:

Tai buvo viena šalčiausių žiemų, o 
kambarys buvo nešildomas! Ištirpdytas 
sniegas užšaldavo greičiau, negu spė-
davome jį išgerti, neretai tekdavo val-
gyti supuvusias ir sušalusias bulves, jei 
gaudavome bent tokių. Mano mama 
(po karo ji tapo Lietuvos operos kon-
certmeistere) sugrubusiomis rankomis 
virdavo bulvių lupenas ir sumaniai su-
gebėdavo savo sriuboms gauti šiaudų 
arba kitokių žolių.

Jakovas Zorefas 
(Goldšmitas):

Tėtis stebėjosi: kodėl vaikai neverkė 
ir nesipriešino uždaromi į ankštą urvą 
žemėje? Aišku, aš jaučiau pavojų, todėl 
nesipriešinau, kai seselė man leido mig-
domuosius, kad nurimčiau. Dvi dienas 
praleidau po žeme. Tėvai ištraukė mane 
naktį. Aš neverkiau, suvalgiau, ką man 
davė. Kitą rytą ištiesiau ranką, kad man 
suleistų vaistų, ir įšliaužiau atgal į angą 
tarsi viską suprasdamas.

Dovydas Leibzonas:

Man buvo tik 5 ar 6 metai, turėjau 
draugą Šliomą, su juo dažnai kieme 
žaisdavome. Kartais geto kaliniai reng-
davo koncertus. Kartą paklausiau mo-
tinos, kodėl žmonės verkia, klausyda-
miesi muzikos. Iš gerų prisiminimų – 
niekad nepamiršiu, kaip kartą motina, 
padirbusi pas žmones, atnešė didžiulį 
sumuštinį, kurį mes su seserimi valgė-
me kone visą savaitę. Spalvotą sumuš-
tinio vaizdą su visomis smulkmenomis 
atsimenu iki šiol.

Aviva Tkač:

Buvo daug akcijų, per kurias paimdavo 
vaikus. Per vieną tokią akciją išvežė mano 
tetą Sarą ir jos vaikelį, ir daugiau nieko 
apie juos negirdėjome. Tėvai man pasa-
kojo, kad slėptuvė buvo įrengta po sofa. 
Ji buvo pakankamai didelė, tad tilpdavo-
me joje su mama. Kai pasklisdavo gandai 
apie akcijas, mes ten slėpdavomės. Neį-
sivaizduoju kaip, bet mama sugebėdavo 
mane nuraminti – tylėdavau ištisas va-
landas. Bet iki šiol jaučiu panišką baimę, 
jei man užkloja antklode veidą. Taip mes 
pragyvenome dvejus metus.
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Ariela		Abramovičiūtė: Gimiau visiškai netinkamu lai-
ku, bet nebuvo kur dingti, tad jau penktąją savo gyveni-
mo dieną nuėjau, tiksliau mane, suvystytą ir pririštą prie 
mamos krūtinės, nunešė į Didžiąją akciją. Ten visus rūšia-
vo: ligonius, senus žmones, invalidus ir naujagimius siun-
tė mirti (tai vadinosi „lengviems pagal jėgas darbams“), o 
jaunus ir sveikus – darbams „Vokietijos gerovei“.

SS karininkas Rauka nuo pakylos lazda rodė, kas turi eiti 
į dešinę (mirti), o kas – į kairę (gyventi). Buvo išskiriamos 
šeimos. Artimieji spaudėsi vieni prie kitų ir bandė ištemp-
ti, gelbėti vieni kitus. Glaudžiai susispietusiai Abramovi-
čių giminei, išskyrus senelę Sirą, pavyko pakliūti į „gerąją“ 
pusę. Išmintinga Abramovičių senolė, suprasdama, kas iš 
tikrųjų vyksta, ir nenorėdama liūdinti šeimos, įsimaišė į 
mirtininkų gretas. Bet Arielos tėvas puolė į „blogąją“ pusę 
ir ištempė savo motiną į kairįjį „gyvenimo krantą“ ir pribė-

gęs prie vokiečių karininko gera vokiečių kalba paaiškino 
esą gavęs leidimą parsivesti motiną.

Gydytojas Jokūbas Abramovičius prieškariu pažinojo 
savo kolegą gydytoją Petrą Baublį. Jis nusprendė papirk-
ti sargybą, išnešti Arielą iš geto ir palikti ją ant „Lopšelio“ 
laiptų. Visa likusi šeima graudžiai verkė, nes manė, kad tai 
per daug pavojinga.

Ariela	 	Abramovičiūtė:	1943 gruodžio 14-ąją tėvas 
man suleido migdomųjų, ir mano tėvai, persirengę vals-
tiečiais, nunešė mane į tuos kūdikių namus. Tėvas mane 
paliko maiše prie priebučio durų. Kortelėje ant maišo 
buvo parašyta: Esu neištekėjusi moteris, vieniša motina, 
negaliu pati pasirūpinti savo vaiku, todėl prašau Jūsų pa-
imti į savo globą mano dukrelę Bronę Mažilytę. Mano 
mamos mergautinė pavardė buvo Bronia Maizelytė. Taip 
aš tapau pamestinuke.

Po kurio laiko gydytojas Baublys atsiuntė žinią mano 
tėvams, kad aš mirštu ir, esant nors mažiausiai galimy-
bei, reikia mane pasiimti. Bet juk ne į getą vėl vežtis!

1944-ųjų pirmomis dienomis Arielos tėvai galutinai 
pabėgo iš geto, kad kaip nors įkalbėtų žvejo Dautarto 
šeimą gelbėti Arielą. Julijai Dautartienei buvo pasaky-
ta, kad tai bus guvi, šviesiaplaukė mergytė, bet „Lop-
šelyje“ jiems atnešė merdintį, kraujuojantį padarėlį. 
Suglumusiems Dautartams liko tik melstis, kad vaikas 
pagytų. Netrukus aplankyti dukros atėjo Arielos tėvai. 
Mama neatpažino merdinčio, kruvino vaiko, tik iš ap-
gamo suprato, kad tai Ariela. Arielos tėvas slapčia iš 
pažįstamų vaistininkų gaudavo vaistų ir stengėsi gy-
dyti dukrą. O Dautartienės vyras Juozas, išmanęs liau-
dies mediciną, mergytę gydė žolių nuovirais ir antpi-
lais, plovė jai žaizdas. Neilgai trukus Ariela stebuklin-
gai pasveiko.

Ariela	 Abramovičiūtė:	 Vokiečiams pasitraukus, tėvai 
ne iš karto mane pasiėmė namo. Aš nieku gyvu nenorė-
jau skirtis su mama Julija ir laikiausi įsistvėrusi į jos sijoną, 
o tėvams sakiau: Laba diena, pone, laba diena, ponia. Kai 
man bandė sakyti, kad turiu kitus tėvus, puldavau verkti. 
Tik po kelių mano tėvų apsilankymų mamai Julijai pavyko 
atplėšti mane nuo savo sijono. Su seneliu ir Vladu į miestą 
galiausiai atplaukėme laivu su bure. Nes kitaip aš nesutikau 
išvykti iš (Dautartų) namų – tik laivu.

Traukdamiesi vokiečiai susprogdino ir padegė getą. 
Žmonės, kurie buvo požeminėse slėptuvėse, kur mūsų ne-
priėmė dėl manęs, mažo vaiko, sudegė gyvi. 1944-aisiais 
kovo mėnesį kartu su 2 000 vaikų ir senų žmonių iš geto 
išvežė ir mano senelius. Jie arba mirė per šį etapą, arba juos 
sušaudė. Kitus gimines išvežė į koncentracijos stovyklas į 
Estiją ir Lenkiją. Štuthofe žuvo teta Rebeka. Tėvo broliai su 
sūnumis žuvo, o jų žmonos su dukromis išsigelbėjo. 

Ariela  Abramovičiūtė
g. 1941 Kauno gete

Tarp Kauno gete įkalintų žydų buvo apie 
5 000 vaikų. Kai kuriuos slapčia pavyko iš-
nešti iš geto ir paslėpti pas ne žydus. Tarp 
250–300 anuomet išlikusių gyvų Kauno 
geto vaikų buvo Ariela Abramovičiūtė-Sef 
ir Ilana Kamber-Ash, abi gimusios gete. 
Jos ėmėsi iniciatyvos, kad būtų surinkti ir 
kitų, kaip ir jos, išgelbėtų vaikų liudijimai. 
Ilana ir Ariela buvo įsitikinusios: kadan-
gi mes, buvę geto vaikai, senstame, la-
bai svarbu suskubti užfiksuoti ir išsaugoti 
mūsų istorijas ateities kartoms.

Iš knygos: Smuggled in Potato Sacks (Išneštì bulvių maišuose) 
Penkiasdešimt išgelbėtų Kauno geto vaikų istorijų. 

Sudarė S. Abramovich ir Y. Zilberg. 

Pirmą kartą išleido Vallentine Mitchell 2011

Arielos senelis kartodavo: Ji ne vaikas.
Ji paveiksliukas. Ariela prie namo gete. 1943

Arielos motina 
Bronia (Bracha) 
Abramovičienė

Arielos senelis Šlomas Icikas ir senelė Sira su anūkais. Kaunas, 1935

Arielos tėvai Jokūbas 
ir Bronia (Bracha) 
Abramovičiai su senele 
Berta Maizel prieš pat 
karą Kaune

Arielos senelė Sira, likus kelioms dienoms iki Vaikų akcijos Kauno gete. Abu 
Arielos seneliai per Vaikų akciją 1944 kovo 27-ąją buvo suimti ir vėliau nužudyti.

Arielos 
Abramovičiūtės 
asmens 
dokumentas, 1942 
metais išduotas 
Vilijampolės 
(Kauno geto) žydų 
policijos

Ariela su savo gelbėtoja Julija Dautartiene. 1945

Šis laiškas 1944 vasario 26-ąją pasirašytas gydytojo Jokūbo Abramovi-
čiaus rusų, anglų ir hebrajų kalbomis. Angliškoji versija skirta giminėms, 
kurie prieš karą spėjo išvykti į Didžiąją Britaniją, JAV ir Palestiną. Laiškas 
buvo saugomas voke, ant voko parašyta Testament 1943.

Arielos tėvas po karo padėjo vaikams, kurių tėvus sušaudė fašistai. 
Šioje nuotraukoje Arielos tėvas su žydų vaikų namų auklėtiniais.

Arielai 4-eri metai, geto nebėra, pirmasis gimtadienis namuose. 
Pirmoje eilėje iš kairės: Naomi Gurvičiūtė, Mika Karnovskaja, Ariela 
Abramovičiūtė, Estera Elinaitė, Dalia Judelevičiūtė. Antroje eilėje: 
Moisiejus Rozenbliumas (kairėje), už Arielos Jakovas Taftas, Kama 
Ginkas (dešinėje)

Ariela 
Abramovičiūtė-Sef

Solomonas, 
Ariela ir 

Benas. 
Anglija, 1978           

Ariela ir Benas 
viešbutyje Villon. 

Vilnius, 2006

Šeimos atostogos Kulautuvoje. Ariela su 
tėvais, pussesere Ania ir broliukais Benu 
(viduryje) ir Solomonu. Apie 1953

Juozapas Dautartas

Arielos tėvas Jokūbas Abramovičius (dešinėje) su 
broliais Leonu ir Aronu. Prancūzija, 1935

Giminėms Arielos tėvų palikti svarbūs nurodymai:

Mes, daktaras Jokūbas Abramovičius ir Bronia (Bracha) 
Maizel-Abramovič, prieš karą gyvenusieji Maironio 14, 
prašome pranešti mūsų giminėms, kad 1944 vasario 
26-ąją, norėdami išgelbėti savo vieninteliam vaikui gy-
vybę, esame priversti atiduoti savo dukrelę Arielą Abra-
movič, pavadintą Brone Mažilyte (gim. 1941 rugsėjo 
24), Dovtort (Dautartų) šeimai, kuri buvo tokia gera ir 
maloni, kad sutiko įsidukrinti vaiką ir globoti iki karo 
pabaigos. Mes prašome savo giminių, vos tik atsiradus 
galimybei, pasiimti mūsų vaiką ir išauginti jį. Dautartų 
šeimai būtina atsilyginti.

Julija ir Juozapas DAUTARTAI 2004 apdovanoti 
Pasaulio Tautų Teisuolio medaliu ir Garbės raštu.  
1995 Julija DAUTARTIENĖ, 
2003 Juozapas DAUTARTAS apdovanoti 
Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi

Petras BAUBLYS 1977 apdovanotas 
Pasaulio Tautų Teisuolio medaliu ir Garbės raštu, 
1993 apdovanotas Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi.

Kai tėvas sužinojo, kad vėl bus akcija, jis tvirtai pasakė:  
„Į kitą akciją Ariela nebeis.“ Tėvą palaipsniui užvaldė 
mintis, kad mane būtina atiduoti slapstyti. Giminės 
nusprendė, kad jis beprotis, pamišėlis ir paranojikas. O 
jis vis kartojo: „Aš ją iš čia ištrauksiu, aš ją ištrauksiu.“

Kelias į Kauno kūdikių namus„Lopšelis“, 2006

Pediatras Petras Baublys 
(1914–1973), 1965 metų nuotrauka

Arielos tėvas 
Palangoje. 1949



IšsIgelbė jęs lIetuvos žydų vaIkas pasakoja apIe šoa
Valstybinis 

Vilniaus Gaono 
žydų muziejus

Tamara	Lazersonaitė-Rostovskaja: Aš buvau jauniausia 
šeimoje. Vaikystėje niekuo ypatingu nepasižymėjau. Mo-
kiausi vidutiniškai, žaidžiau su lėlėmis, mėgau eilėraščius, 
pasakas ir gėles. Gete rašiau dienoraštį, eiles ir... maitinau 
visą šeimą. Trylikos metų nuėjau dirbti į brigadą, kad turė-
čiau galimybę parnešti maisto ir nemirtume visi iš bado. 
Prisiimtas pareigas vykdžiau noriai ir didžiavausi, kad bū-
dama mažiausia visą šeimą aprūpinu maistu. 

Mus tėvai turėjo tris: vyriausias buvo Rudolfas, mes jį 
vadinome Rudiku, vidurinysis Viktoras ir jauniausia aš, vie-
nintelė dukra Tamara. 

Tamaros tėvas Vladimiras Lazersonas (gimęs Maskvoje) 
buvo gydytojas, psichologas, profesorius, VDU docentas, 
1940–1941 VU Psichologijos katedros vedėjas. Su politika 
neturėjo nieko bendra. Motina Regina Lazersonienė (gimu-
si Lenkijoje, Plonske) dirbo vaikų gydytoja. Tėvai susipažino 

Tamara Lazersonaitė, g. 1929
Kaunas

Profesorius Vladimiras Lazersonas savo bute 
Vasario 16-osios gatvėje. Kaunas, 1924

Tamaros vardinės. Iš kairės: Viktoras, Tamara su aukle Elena Žebraus-
kaite, Rudolfas. Priekyje auklės dukra Elenutė

Jie liko gyvi – brolis ir 
sesuo Viktoras ir Tamara 
Lazersonai. Vilnius, 1946. 
Tamaros brolis Viktoras 
Lazersonas likviduojant 
Kauno getą sugebėjo pabėgti 
iš mirtininkų  kolonos ir, 
nubėgęs kuo toliau nuo 
Kauno, pasiprašė prieglobsčio 
pas nepažįstamus valstiečius. 
Valstiečių Vitkauskų 
globojamas, jis slapstėsi 
miške, kol iš Kauno pasitraukė 
vokiečiai

Iš kairės: Tamara Lazersonaitė-
Rostovskaja, jos dukra Ida ir 
anūkė Natali prie Holokausto 
memorialinio muziejaus 
Vašingtone 1997. Čia Kauno 
geto istorijai skirtoje parodoje 
buvo eksponuojamas autentiškas 
Tamaros dienoraštis.

Tamara Lazersonaitė-Rostovskaja su anūkais: Kori, Joel, Ariel, Natali ir Kešetu

Aš rašiau į KGB, kad ji (Lastienė) gelbėjo žydus, bet mano kreipimasis nepadėjo. Kai 
grįžo, paklausiau jos, ar žino apie mano laišką. Pasirodo, tardytojas Petronėlei pa-
sakė tai ir paklausė, kodėl ji tai darė. Mano mokytoja jam atsakė: „Ar jūs esate ką 
nors girdėjęs apie humaniškumą?“ Štai tokie buvo žmonės... Likimas iš manęs atė-
mė mano tikrąją motiną, bet padovanojo tris kitas motinas, kurios apgaubė šiluma 
ir meile, rūpinosi manimi kaip tikra dukra. Deja, raudonasis maras pražudė ir šias 
mano motinas. Aš antrą kartą tapau našlaite.

Lietuvos kariuomenės 
karo gydytojas 
Vladimiras Lazersonas 
su žmona Regina. 
Kaunas, apie 1920. 
Tamaros, Viktoro ir 
Rudolfo Lazersonų 
tėvai per karą neišliko 
gyvi: Vladimiras 
Lazersonas žuvo 
Dachau, Regina 
Lazersonienė – 
Štuthofe.

Lazersonų šeimos namas prieš karą. 
Kaunas, Vydūno al. 31

Tamara su 
Anusia (Onute) 
Keilsonaite. 
Nuotrauka po 
karo. Abi našlaitės 
gyveno pas Bronę 
Pajedaitę, kol 
Bronę suėmė KGB

Bendražygės Veronika Žvironaitė 
ir Bronė Pajedaitė per karą gelbėjo 
Tamarą, po karo
globojo našlaitėmis likusias 
Tamarą Lazersonaitę ir Onutę 
Keilsonaitę.

Trys Motinos – taip Tamara vadina 
Bronę Pajedaitę, Veroniką Žvironaitę ir 
Petronėlę Lastienę

Bronė Pajedaitė Veronika Žvironaitė Petronėlė Lastienė

Veronika ir Petras Efertai

Pakamačių dvaras Pasvalio rajone, kuriame Veros ir Petro Efertų 
globojama Tamara Lazersonaitė gyveno 1944-ųjų pavasarį ir 
vasarą.

Pirma iš kairės Veronika Žvironaitė. Angarsko kaimas, Bogučano rajonas, 
Krasnojarsko kraštas
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Bronė PAJEDAITĖ, Petronėlė LASTIENĖ, 
Veronika ŽVIRONAITĖ apdovanotos Pasaulio 
Tautų Teisuolio medaliais ir Garbės raštais (2000)
ir Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi (2001, 2004) 

Veronika ir Petras EFFERTAI apdovanoti 
Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi  (2005)

Tu pats kasei sau duobę. 
Girti fašistai jau pavargo,
O tau, berniuk, jėgų nestigo,
Bet, Dieve, kaip drebėjo rankos!
Kasei ilgai ir negrabiai
Kadais mylėtą žemę,
Ir šiurpas skverbėsi į tavo kūną,
Kreivai kastuvas smigo.
Ką tu galvojai, nelaimingas vaike?..
Šiurpiai kranksėjo varnos. 
Apkabas pripildė šovinių, 
Skambėjo varpas, kvietė į mišias – 
Sekmadienį. Tą paskutinę dieną. 
Tu pražilai, o broli, per akimirką 
Ir klaikiai surikai... 
Man sielą pervėrė 
Priešmirtinis klyksmas tavo. 
Pasaulis liko kurčias... 
Jis neišgirdo klyksmo.

Rudolfas 
Lazersonas. 
1935 spalio 1. 
Rudolfas buvo 
nužudytas 1941 
vasarą Kaune

Pasak Tamaros, brolis Viktoras buvo fantazuotojas ir 
padauža. Gete Viktoras rašė eilėraščius, apybraižas ir die-
noraštį (dienoraštis neišliko). Viktoro apybraižas Tamara 
įtraukė į knygą „Тетрадь из сожженного гетто“. Lietuviš-
kai knyga vadinasi „Tamaros dienoraštis“. 

Tamara	Lazersonaitė-Rostovskaja:	Aš dirbau „Gumos“ 
fabrike prie konvejerio. Staiga mane iškviečia į kontorą. 
Dar ir dabar prisimenu savo išgyvenimus – kaip aš ten pa-
sirodysiu tokia nešvari, nuskurusi, nelaiminga? Kontoroje 
sėdėjo nepažįstama moteris. Ji manęs paklausė, ar aš pri-
simenu savo mokytoją Petronėlę Lastienę ir ar norėčiau 
eiti pas ją. Kurgi nenorėsi, noriu, labai noriu! Nepažįsta-
moji buvo Bronė Pajedaitė.

Taip prasidėjo mano nenuspėjama kelionė:  iš vienų 
gerų žmonių eidavau pas kitus. Tie žmonės buvo didvyriai. 
Man norėjosi šaukti: neatidarykit man durų, juk aš pažy-

mėta mirtį nešančiu ženklu! Tačiau labiau už viską norėjau 
gyventi... 

Veronika Žvironaitė turėjo didelį kambarį, juo dalijosi su 
manimi. Ji buvo mano biologijos mokytoja ir Kauno 5-osios 
gimnazijos inspektorė. Ji buvo nepaprastai jautri svetimam 
skausmui, spinduliavo šilumą ir meilę. Jai aš jaučiau ypatin-
gą artumą, ji mane suprasdavo iš poros žodžių.

Kartą naktį vokiečių kareiviai Veronikos Žvironaitės na-
muose atliko kratą. Per „saugumo tarybos“ posėdį buvo nu-
spręsta išsiųsti Tamarą į kaimą. Gražiame Pakamačių dvare 
netoli Latvijos sienos gyveno labai geri žmonės Vera ir Petras 
Efertai. Petras buvo to dvaro valdytojas, o Vera – Petronėlės 
Lastienės sesuo. Tyki, vaizdinga vieta tapo Tamaros namais 
iki pat nacių pasitraukimo. Tada Tamara grįžo į Kauną ir ap-
sigyveno pas Bronę Pajedaitę. Pas ją ji rado ir savo draugę 
Oną Keilsonaitę. Bronė priglaudė abi našlaites ir dalijosi su 
jomis duona. Tamara pas Bronę gyveno iki 1945 rugsėjo 
18-osios. Bronė Pajedaitė buvo areštuota ir nužudyta KGB 
patalpose Kaune. Tamarą vėl priglaudė Veronika Žvironai-
tė, bet neilgai trukus (1945 rudenį) ir Veroniką areštavo ir 
išsiuntė į lagerius. Žvironaitė grįžo tik po daugelio metų 
visai paliegusi. Tamara visą laiką susirašinėjo su Žvironaite 
iki pat šios mirties. 1945 spalį KGB areštavo ir ištrėmė į Si-
birą ir Petronėlę Lastienę. Ten ji kalėjo beveik dešimt metų. 
Tamara antrą kartą tapo našlaite.           

Rudolfas Lazersonas 
(pirmas iš dešinės) su 
klasės draugais. 
4-oji lietuvių gimnazija. 
Kaunas, 1940

Tamara Lazersonaitė-Rostovskaja Katastrofos die-
nos išvakarėse visų per Katastrofą rašiusiųjų dieno-
raščius vardu žengia uždegti deglo. 
Tel Ichako kibucas, Izraelis, 2000 gegužės 1-oji

Tamara	Lazersonaitė:		

1943-iųjų gruodį prieš pat 
savo penkioliktąjį gimtadienį 
sužinojusi, kad iš geto 
pabėgo mano bendraamžė, 
parašiau dienoraštyje: 
„Chavka išėjo iš geto į 
miestą. Gaila. Mama, aš irgi 
noriu! Aš noriu gyventi!“
Gal šią frazę perskaitė 
danguje ir nutarė suteikti 
galimybę? Ir pradėjo suktis 
gelbėjimo karuselė, kurioje 
dalyvavo Bronė Pajedaitė, 
Petronėlė Lastienė, 
Veronika Žvironaitė, Vera 
Efertienė. Tai buvo jau net 
ne žmonės – tai buvo Dievo 
siųsti angelai. 

Frankfurte, studijuodami mediciną. Tamaros brolis Rudolfas buvo 
labai gabus. Penkiolikos metų prieš pat karą išlaikė brandos eg-
zaminus. Pirmąją karo dieną rengėsi bėgti į Rytus, bet tėvas įkal-
bėjo pasilikti. Vokiečiams užėmus Kauną, Rudolfui paskambino 
mokytojas ir paprašė ateiti neva pasitarti dėl atestatų teikimo. 
Rudolfas išėjo ir... nebegrįžo. Tikėtina, kad jį sušaudė VI forte. Ta-
mara broliui Rudikui, kuris svajojo tapti astronomu, skyrė eilėraš-
tį  „Klyksmas“ („Крик“).



IšsIgelbė jęs lIetuvos žydų vaIkas pasakoja apIe šoa
Valstybinis 

Vilniaus Gaono 
žydų muziejus

Mano motina visada sakydavo: „Kama, 
tu gyvas. Hitleris atėjo į Lietuvą tavęs 
užmušti, o tu – gyvas, Hitlerio apmau-
dui.“ Tiesa, kai neseniai šiuos žodžius 
priminiau savo broliui, gimusiam 1945 
metais, jis paprieštaravo: „Kama, tu 
klysti, mama apie mane kalbėjo, kad 
aš gimiau Hitlerio pykčiui.“

Kama Ginkas ir nežinoma mergaitė, žuvusi Kauno gete. 1943

Kama Ginkas, g. 1941
Kaunas
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Vladas Varčikas. 
1935

Lilijana Binkytė-
Mozūriūnienė.
Apie 1950

Irena  Nacevičiūtė-
Damijonaitienė. 1957

Kamos Ginko gelbėtoja Antanina Skačkauskaitė-Vaičiūnienė

Kauno vaikų invalidų namų vaikai ir personalas

Kauno vaikų invalidų namai Apuolės g. 20, kur 1941–1944 
dirbo Antanina Skačkauskaitė-Vaičiūnienė

Apolonija Grendienė

Pabėgę iš geto Ginkai pernakvojo 
A. Grendienės namuose, ir ji 
suorganizavo jų pervedimą per 
gerai saugomą Vilijampolės tiltą.

Sofija BINKIENĖ apdovanota Pasaulio Tautų 
Teisuolio medaliu ir Garbės raštu (1967)

Lilijana BINKYTĖ-MOZŪRIŪNIENĖ, 
Vladas VARČIKAS, Irena NACEVIČIŪTĖ-
DAMIJONAITIENĖ, 
Kazys BINKIS, Gerardas BINKIS, 
Eleonora BINKYTĖ
apdovanoti Pasaulio Tautų Teisuolio medaliais 
ir Garbės raštais (1988)

Antanina SKAČKAUSKAITĖ-VAIČIŪNIENĖ 
apdovanota Pasaulio Tautų Teisuolio medaliu 
ir Garbės raštu (1993) 
Apolonija GRENDIENĖ apdovanota Pasaulio 
Tautų Teisuolio medaliu ir Garbės raštu (2005)

10 Ginkų šeimos gelbėtojų apdovanoti 
Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiais

Kama	 Ginkas:	 Gete atsidūriau šešių savaičių. Buvau 
dvejų metų, kai su tėvais pabėgome iš geto. Mus slėpę 
lietuviai mirtinai rizikavo: buvau labai smalsus, pirmas 
bėgdavau atidaryti durų, neištardavau „r“, kartą įėjusio 
vokiečių karininko paklausiau: „Vos?“ Žydų kalba tai reiškė 
„Kas?“

Žmonės gelbėjo žydus dėl įvairių priežasčių. Kai kurie 
tai darė už pinigus. Tiksliau už vertingus daiktus. Bet dau-
guma ir visi tie, kuriuos pažįstu aš, tai darė, kaip sakoma, 
iš kilniausių paskatų. Toks žmogus buvo Vladas Varčikas, 
Sofijos Binkienės dukters Lilijanos vyras. 

Dvejus metus tėvas su motina nepasidavė Varčiko įkal-
binėjimams. Išeiti iš geto reiškė neišvengiamą mirtį. O 
gete vis dėlto... 

Tačiau atėjo momentas, kai viskas visiems tapo aišku. 
Jau buvo sušaudyti mano senelė, motinos brolis, kaimy-
nai, pažįstami, Panevėžio gete žuvo senelis iš tėvo pusės. 
Kas vyksta – pasidarė žinoma. Kaunas – didelis miestas, iš 
pradžių tokios akcijos vyko mažuose miestuose. Gandai 
sklisdavo greitai. Kai Vaikų akcija įvyko Šiauliuose, tapo 
aišku, kad Vaikų akcija bus ir Kaune. Tėvai suprato – reikia 
bėgti.

Kaip pabėgome? Miglotai prisimenu bulvių maišą, į 
kurį mane įgrūdo, prieš tai sugirdę migdomųjų, nes aš 
buvau nesuvaldomas berniukas (čia irgi, keistas dalykas, 
migdomieji, regis, nesuveikė). Pasak vienos versijos, mai-
šą su bulvėmis ir manimi permetė per tvorą, o patys, ma-
tyt, išėjo pro vartus, sargybinis buvo papirktas. Pasak ki-
tos versijos – maišą su bulvėmis ir manimi įdėjo į vaikišką 
vežimėlį ir išvežė...

Kai pabėgom iš geto, pernakvojom Apolonijos Gren-
dienės namuose, ji davė mano tėvams vežimėlį ištraukti 
mane iš geto, suorganizavo mūsų pervedimą per saugo-
mą tiltą Vilijampolėje šalia Kauno geto.

Ir štai mes Binkių šeimos namuose. Vėliau buvo ir kiti 
tarpiniai punktai. Ilgai vienoje vietoje neužsisėdėdavome 
– dieną, dvi, savaitę, mėnesį. Ilgiau – pavojinga.

Karo metais nuo širdies ligos merdintis Sofijos vyras 
poetas Kazys Binkis (mirė 1942-04-27), dvi Sofijos du-
kros Irena ir Lilijana, šios vyras Vladas Varčikas ir Sofija 
Binkienė nuolat slapstė savo namuose vis besikeičiančius 
geto bėglius. Ilgą laiką su pertraukomis Binkių namuo-
se slėpėsi  gydytojas Mironas Ginkas su žmona Mania ir 

mažamečiu sūnumi Kama, o atėjusią vienuolikmetę Gitą 
Judelevičiūtę Sofija savo namuose išslapstė visą okupa-
cijos laikotarpį. Gitą lankydavo jos mama Raja Judelevi-
čienė, taip pat lankydavosi Sonia Ginkaitė, Gutia Šmu-
klerytė, Roza Stenderienė su dukra Margalit. Kurį laiką 
gyveno Beba Šatenštein Taborisky, Adina Segal su savo 
vyru Samueliu. Iškilus pavojui slapstomieji būdavo per-
vedami į kitas vietas. Kama Ginkas išvadavimo sulaukė 
Kauno vaikų invalidų namuose. 

Kama	Ginkas: Binkiai buvo nepaprasti žmonės. Teisuo-
lių alėjoje Jeruzalėje auga medis, kurį pasodino Sofija Bin-
kienė, ir atminimo lenta, kurioje įrašyti visų Binkių vardai. 
Fantastiška šeima ir fantastiška istorija...

Ginkų šeima po karo: Fruma Mania Ginkienė, Eugenijus Ginkas, Kama 
Ginkas ir Mironas Ginkas. Vilnius, 1946

Sofija Binkienė. Apie 1926        Kazys Binkis. 1920

Antanina Skačkauskaitė-Vaičiūnienė dirbo 
psichikos negalią turinčių vaikų namuose Kaune 
ir ten slapstė žydų vaikus. Tai buvo tarpinis punk-
tas, kol būdavo randama patikimesnė vieta. Žydų 
vaikus guldydavo kartu su sergančiais, o ant durų 
užrašydavo Typhus abdominalis (vidurių šiltinė), 
kad vokiečiai, labai bijoję užkrečiamųjų ligų, ne-
užeitų į šias palatas. Kartą ji prisipažino savo mo-
tinai: „Aš slepiu žydų vaikus, mane gali nužudyti. 
Ką man daryti?“ Motina, paprasta valstietė, atsa-
kė: „Užtat žinosi, dėl ko žuvai.“

Kama, Alisa ir Ženia Ginkai. 1956 m.

Gita Judelevičiūtė Binkių bute. Kaunas, 
1942 vasaris

Adina Segal su dukrele Iga

Kamos Ginko teta Sofija 
Ginkaitė-Šabadienė. 
Karo metais ji dažnai 
lankydavosi Binkių 
namuose

Išgelbėtųjų pastangomis 
1968 m. Sofija Binkienė atvyko į 
Jeruzalę dalyvauti jos garbei 
Jad Vašem surengtoje 
apdovanojimo ceremonijoje, 
pasodino medį Jad Vašem 
Teisuolių sode.

Pirmoje eilėje iš kairės: Estera 
Fridman-Golan, Adina Segal, 
Sofija Binkienė, Beba Šatenštein-
Taborisky, Adinos Segal motina 
Frumkina, Adinos Segal vyras 
Samuelis Segalis. Jeruzalė, 1968

Roza Stender su dukra Margalit, 
1944

Kas išgyveno vokiečių 
okupaciją, tas supranta, 
ką reiškė žydams tokie 
namai, kur galima buvo 
ateiti sunkiausiomis 
gyvenimo minutėmis. 
Mums tokie buvo „tetos 
Zosios“ namai, kuriuos 
mes juokais vadinome 
„žydų viešbučiu“. Ten mes 
radome ne tik prieglobstį, 
bet ir širdingą atmosferą, 
norą padėti, ir tai mums 
teikė drąsos ir tikėjimo. 
O tai buvo be galo svarbu 
tais metais!

Beba Šatenštein-Taborisky, Adina ir Samuelis Segaliai, 
Raja Judelevičienė, Gita Judelevičiūtė, Margalit Stender-Lonke.

Iš Izraelio laikraščio Наша страна (Mūsų šalis) 
1984 balandžio 5

Sofija Binkienė. 1968
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Fruma	Vitkinaitė-Kučinskienė: Aš, Fruma Malka Ku-
činskienė (Vitkinaitė), gimiau 1933 m. birželio 3 dieną Kau-
ne. Šeimoje buvau trečias vaikas. Mano pirmasis broliukas 
mirė anksti, ir aš augau su septyneriais metais už mane 
vyresniu broliu Josifu. Mano tėvelis buvo kilęs iš gausios 
šeimos, kurios šaknys Kaune siekė kelis šimtmečius. Dir-
bo kojinių fabrike „Koton“ technikos direktoriumi. Mano 
vaikystė praėjo labai gražioje aplinkoje. Prisimenu švenčių 
dienas su giminėmis pas senelius Vitkinus prie Rotušės 
aikštės ir kitus senelius Šmuklerius Žaliakalnyje, jų didelę 
meilę mums, anūkams.

Laiminga Frumos vaikystė baigėsi 1941-ųjų metų bir-
želio 22-ąją. Antrą karo dieną Riva ir Vulfas Vitkinai su 
savo vaikais Fruma ir Josifu nusprendė trauktis iš Lietuvos, 
tačiau buvo priversti grįžti atgal. Gete šeima apsigyveno 
Krikščiukaičio gatvės 58-ajame name kartu su keliomis gi-
minių šeimomis. 

Fruma	Vitkinaitė-Kučinskienė: Po Didžiosios akcijos 
su Bagrianskių šeima iš geto pabėgo mano giminaitė Riv-
ka Šmuklerytė (Ošerovič). Jos dėka aš ir mano šešeriais 
metais vyresnė pusseserė Gutia Šmuklerytė likome gyvos. 
Rivka nuolatos buvo slepiama Natalijos Fugalevičiūtės na-
muose, ten gyveno ir Natalijos draugė Natalija Jegorova-
Melioranskaja. Šių Angelų slapyvardžiu vadinamų moterų 
pastogėje ilgesnį ar trumpesnį laiką prieglobstį rado daug 
pabėgėlių iš geto. Tarp jų ir aš. Nenorėjau skirtis su tėvais 
ir broliu, priešinausi, prasidėjo ilgos mano nemigos nak-
tys. Iš geto buvau išvesta prieš savo valią.

Frumos tėvas Vulfas Vitkinas perdavė savo dukrą žydų 
policininkui, šis pravedė mergaitę pro geto vartus pas 
jos laukusias Nataliją Fugalevičiūtę ir Nataliją Jegorovą-
Melioranskają. Tą vėlų 1943-iųjų rudens vakarą Fruma 
paskutinį kartą matė savo tėvelį ir brolį. Tą patį vakarą 
Fruma Vitkinaitė tapo Danute Vitkauskaite.

Fruma	Vitkinaitė-Kučinskienė: Kitą dieną pas Natali-
jas apsilankė Helena Holzman. Ji kalbėjo vokiškai, tai mane 
baugino. Po jos dukters Margaritos apsilankymo patekau 
į jų namus. Man slapstantis Holzman šeimoje, vieną vaka-
rą atėjo Rivka ir išsivedė mane pasivaikščioti. „Pas Natašas 
yra tavo mama. Tu turi neverkti, sakyk, kad tau gerai, nero-
dyk silpnumo, nes mama labai jaudinasi.“ Per trumpą lai-
kotarpį ji buvo visai pražilusi, sulysusi ir liūdna. Tada savo 
mamą mačiau paskutinį kartą. Ji nenorėjo palikti tėvo ir 
brolio, todėl kitą dieną grįžo į getą.

Frumą slėpė ir globojo kelios nuostabios moterys: Na-
talija Fugalevičiūtė, Natalija Jegorova-Melioranskaja, He-
lena ir Margarita Holzman, Olga Kuzmina-Dauguvietienė, 
kurį laiką ji gyveno Stefanijos Andriūnienės vadovauja-
muose vaikų namuose. Natalijos Fugalevičiūtė sesers Li-
dijos Golubovienės ūkyje su kitais 15 Lidijos Golubovienės 
globojamų vaikų Fruma sulaukė išvadavimo.

Fruma	Vitkinaitė-Kučinskienė: Apie tėvų ir brolio liki-
mą nieko nežinojau. Vis eidavau prie sinagogos, kur buvo 
iškabinami grįžusių iš koncentracijos stovyklų žmonių są-
rašai. Kai paaiškėjo, kad visi mano artimieji žuvo likviduo-
jant Kauno getą, Helena Holzman ir jos dukra Margarita 
priėmė mane į savo šeimą.

Fruma Vitkinaitė, g. 1933
Kaunas

Josifas Vitkinas, Frumos 
brolis, žuvo likviduojant 
Kauno getą

Frumos Vitkinaitės tėvai 
Riva Šmuklerytė-Vitkinienė 
ir Vulfas Vitkinas. 
Kaunas, apie 1925.
Tėvai žuvo likviduojant 
Kauno getą.

Riva Šmuklerytė-Vitkinienė su sūnumi Josifu. 
Kaunas, apie 1928

Lidija Fugalevičiūtė-Golubovienė su savo išgelbėtaisiais. Sėdi iš kairės: Liuda Šatunova, Lidija 
Fugalevičiūtė-Golubovienė, Meišelė Laferis (Kolia), Vitia Šatunovas, Klavdija Šatunova, Rima; 
stovi iš kairės: Rosian Bagrianskytė (Irutė), Fruma Vitkinaitė (Danutė), Vytukas Jagminas, 
nežinomas vaikas. 1944 vasara

Iš kairės: Natalija Jegorova-Melioranskaja, Rivka Ošerovičienė, 
Natalija Fugalevičiūtė

Helena ir Margarita Holzman su Fruma Vitkinaite-Kučinskiene namo Višinskio gatvėje 
Kaune balkone.  Kaunas, 1958

Elenos Holcmanienės knygos 
„Šitas vaikas turi gyventi“ 
viršelis

Olga Kuzmina-Dauguvietienė
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Natalija FUGALEVIČIŪTĖ, 
Lidija FUGALEVIČIŪTĖ-GOLUBOVIENĖ, 
Helena HOLZMAN, 
Natalija JEGOROVA-MELIORANSKAJA
apdovanotos Pasaulio Tautų Teisuolio medaliais 
ir Garbės raštais (2005) ir 
Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiais (1999) 

Olga KUZMINA-DAUGUVIETIENĖ
apdovanota Pasaulio Tautų Teisuolio medaliu ir 
Garbės raštu (1985) ir 
Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi (2001)

Margarita HOLZMAN (1999) ir 
Stefanija ANDRIŪNIENĖ-EGAN (2000)
apdovanotos Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiais

Holzmanų šeima savo bute Kaune 1940 m. 

Marie ir Maksas Holzmanai. 
Apie 1940

Per pogromus Kaune 1941 m. birželį 
Maksas Holzmanas dingo visiems 
laikams. Kiek vėliau vyresnioji Holzmanų 
duktė devyniolikmetė Marytė 
(Marie), Kauno ligoninėje lankydavusi 
sužeistus vokiečių kareivius ir su jais 
diskutuodavusi apie taiką, buvo suimta, 
kurį laiką kalinta kalėjime ir per Didžiąją 
akciją sušaudyta IX forte.

Helena Holzman su Frumos 
Vitkinaitės-Kučinskienės 
sūnumi Danu Kučinsku. 

Kaunas, 1965

Helena Holzman (1891–1968)

Ji buvo gležna šviesiaplaukė mergaitė aukšta kakta ir dailia nosyte. Iš pažiūros visai 
nepanaši į žydę, tik iš migdolinių žalių akių, kupinų nenusakomo senos tragiškos tautos 
liūdesio, pastabesnis žmogus suprastų, kad ji ne lietuvaitė. Mes ją gerai maitinome, 
atnešdavome knygų su paveikslėliais, sekdavome pasakas, tačiau ji vis tiek labai liūdėjo 
ir tramdė ašaras.                                                                            Helena Holzman

Pas Olgą Kuzminą-Dauguvietienę Fru-
ma buvo slapstoma apie mėnesį, kol 
jai buvo gautas gimimo liudijimas Da-
nutės Vitkauskaitės vardu. Iš Daugu-
vietienės Fruma pateko į vaikų namus 
Ugniagesių gatvėje, kuriems vadova-
vo Stefanija Andriūnienė.

Fruma Kučinskienė ir Stefanija 
Andriūnienė (Stephanie Egan), 
1941–1944 Kauno vaikų namų 

vedėja. Kaunas, 2000 m.

Dvi seserys Margarita ir Fruma. 1964

Rivka Ošerovičienė, Margarita ir 
Helena Holzman. 
Kaunas, 6-as dešimtmetis

Fruma	Vitkinaitė: Helena 
Holzman ir jos dukra 
Margarita priėmė mane 
į savo šeimą. Žodis 
„našlaitė“ man svetimas, 
juk turėjau artimų 
draugų ir gražią jaunystę. 
Patyriau Helenos ir 
Margaritos didelę meilę 
ir protingą globą, turėjau 
naują šeimą, mokiausi, 
vėliau studijavau.
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Moisiejus	 Rozenbliumas: Pirmieji mano gyvenimo 
metai prabėgo prieškario Kaune. 

Gyvenome trise: tėvai Anatolijus ir Raja Rozenbliumai 
ir aš, vardu Moisiejus (dabar Moshe Rosenblum). Mano 
tėvas buvo inžinierius projektuotojas. Tarp šimto suvirš jo 
suprojektuotų statinių: Kauno ir Šiaulių centriniai pašto 
pastatai, Karininkų ramovės rūmai Kaune, Veterinarijos 
akademija, karo lėktuvų angarai – didžiausieji Lietuvoje; 
taip pat gyvenamieji namai, kareivinės, gimnazijų, aukš-
tųjų mokyklų, pramonės objektų pastatai, Kauno sporto 
halė, didžiausias Lietuvoje tiltas per Nemuną ties Alytumi. 

Antrąją karo dieną Rozenbliumai bandė trauktis, tačiau 
buvo priversti grįžti. Pirmomis karo dienomis Kaune kra-
tė ir plėšė žydų butus, žmones išsivesdavo į VII fortą, ten 
liepos pradžioje buvo vykdomos egzekucijos – sušaudyta 
tūkstančiai beveik be išimties vyrų. Anatolijų Rozenbliu-

mą į VII fortą vedė net tris kartus, tačiau nebepriėmė dėl 
„perpildyto“ forto. 

1941-ųjų spalio 28 dieną Kauno gete vyko Didžioji ak-
cija – žudynės, per kurias buvo sunaikinta trečdalis geto 
gyventojų. Kauno geto policijos vadui Michailui Kopel-
manui pavyko prikalbinti vokiečius paleisti Rozenbliumų 
šeimą, apeliuojant į tai, kad Anatolijus Rozenbliumas gali 
būti naudingas kaip geras specialistas. 

1943-iųjų pabaigoje Moisiejaus tėvai sužinojo apie lap-
kričio 5 dienos Vaikų akciją Šiaulių gete ir nusprendė, kad 
berniukui nebegalima likti gete.

Moisiejus	 Rozenbliumas: Padėti sutiko agronomas 
Antanas Midvigis, su kuriuo mama susipažino, kai jis už-
kalbino ją gatvėje. Jis nuvedė mamą su manim pas Vincą 
Vobolevičių, turėjusį vienkiemį Salių kaime netoli Vandžio-
galos. Naktis, tamsios Kauno gatvės, aš kinkytame vežime –  

Moisiejus Rozenbliumas
g. 1940
Kaunas

Ypatingą šlovę Anatolijus Rozenbliumas pelnė, kai 1939 per labai trumpą laiką 
suprojektavo Kauno sporto halę Europos krepšinio pirmenybėms, kurios turė-
jo vykti Lietuvoje

Anatolijus 
Rozenbliumas. 
Apie 1930

Anatolijus Rozenbliumas su savo broliais ir seserimi. 
Pirmoje eilėje iš kairės: Solomonas, Ana (Beilinzonienė), 
Izidoras. Antroje eilėje: Anatolijus, Aleksandras

Monika Lukoševičienė

Sofija Čiurlionienė. 1948 Danutė Čiurlionytė-
Zubovienė. 1937 lapkritis

Vladimiras Zubovas. 
1937 lapkritis

Helena ir Vincas Vobolevičiai

Helena Vobolevičienė su 
vaikais Bogdanu (dešinėje) 
ir Jonušu

Raja ir Anatolijus Rozenbliumai su 
sūnumi Moisiejumi. Apie 1947

Pirmoje eilėje iš kairės: Lota Kenigsbergienė, Helena Vobolevičienė, Raja Rozenbliumienė. 
Antroje eilėje iš kairės: Borisas Kenigsbergas (Rajos Rozenbliumienės brolis), Vincas Vobolevičius, 
Anatolijus Rozenbliumas
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Moisiejus	Rozenbliumas:	

Pasibaigus karui iki 
paskutiniųjų mano tėvų 
dienų šilti, širdingi, iš 
tikro artimi santykiai 
siejo mano tėvus su 
mūsų gelbėtojais. Tai 
žmonės, kurie leido 
mūsų šeimai išvengti 
baisaus beveik visų 
Lietuvos žydų likimo. 
Aš taip pat turiu 
šeimą, du sūnus, 
anūkų. Ir jie išgelbėti.

Bronius Lukoševičius

Įžymus statybinių 
konstrukcijų specialistas, 
buvusio Kauno 
politechnikos instituto, o 
vėliau Vilniaus inžinerinio 
statybos instituto 
profesorius, habilituotas 
daktaras Anatolijus 
Rozenbliumas (1902 liepos 
30, Balstogė, Lenkija–1973 
gegužės 27, Vilnius)

vaizdas, kurį matau ir dabar. Prieš pasiekdami Salius, bu-
vome apsistoję pas Zubovus-Čiurlionius. Ir anksčiau pa-
sitaikydavo, kad tai tėvelis, tai mama, išėję iš geto, trum-
pam apsistodavo jų name. Slėpti mūsų ilgai Zubovai ne-
galėjo – miesto centre vokiečių kratos buvo įprastinis 
dalykas.

Danutė	Čiurlionytė-Zubovienė: Pas Valdį (Vladimi-
rą Zubovą) atėjo inžinierius Anatolijus Rozenbliumas, jo 
bendradarbis iš butų valdybos, garsios Kauno sporto 
halės autorius. Rozenbliumui buvo reikalingas laikinas 
prieglobstis žmonai ir sūnui, nes jiems slėptuvė jau ruo-
šiama kaime. Kadangi butas Mamos (Sofijos Čiurlionie-
nės) – tenka su ja tartis. Ji vėl nesvyruodama sutinka. Dėl 
jų gal buvo daugiausia rizikuota... 

Vincas ir Helena Vobolevičiai augino du mažamečius 
vaikelius, vienas jų buvo naujagimis, tad jie nebegalė-
jo priimti, be to, vieta buvo judri ir pavojinga, tačiau jie 
ėmėsi ieškoti kito prieglobsčio. Moisiejų sutiko priim-
ti Helenos Vobolevičienės sesuo Monika Lukoševičienė. 
Raja Rozenbliumienė su sūnumi naktį pabėgo iš geto, 
vengdami apšviestų kelių, visiškoje tamsoje pasiekė Mo-
nikos ir Broniaus Lukoševičių namus.

Moisiejus	Rozenbliumas: 1943 metų Kalėdų naktį 
iš netoli esančio IX forto pabėgo didelė žydų kalinių 
grupė. Vienas jų trumpam užėjo į Lukoševičių sodybą. 
Ir štai naktį į namą įgriuvo būrys lietuvių policininkų 
daryti kratos. Monika sugriebė mane ir paguldė į savo 
lovą, o pati atsigulė ant manęs taip, kad mano galva 
kyšojo jai iš po pažasties. Aš mačiau viską, kas dėjosi 
kambaryje. Mačiau žibintų spindulius, lakstančius po 
spintą, po lovomis, juodus vyrus. Kai jie išėjo, Monika 
pargriuvo, netekusi sąmonės.

Sužinojusi apie įvykį mama nutarė, kad Lukoševičiai 
pabijos toliau laikyti vaiką. Tačiau jie manęs neatsisakė. 
Iš viso išbuvau ten 8 mėnesius iki išlaisvinimo.

Mano tėvai liko gete iki 1944-ųjų kovo 29 dienos. Tuo 
metu ištrūkti iš geto jau buvo labai sunku, tačiau jie rado 
išeitį – įsiliejo į žydų darbininkų brigadą, kuri valtimi 
buvo plukdoma per Nerį. Praleidę dieną pas Zubovus, 
tėvai pasiekė Vobolevičių sodybą, kur jiems buvo įreng-
ta slėptuvė. Mano seneliai Kenigsbergai buvo persikėlę 
pas juos kiek anksčiau. Helia ir Vincas Vobolevičiai rūpi-
nosi mano artimaisiais keturis mėnesius iki Raudonosios 
armijos atėjimo.

Helena ir Vincas VOBOLEVIČIAI,
Monika ir Bronius LUKOŠEVIČIAI
apdovanoti Pasaulio Tautų Teisuolio medaliais ir 
Garbės raštais (2006)
ir Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiais (2005) 

Sofija ČIURLIONIENĖ ir jos dukra Danutė Sofija 
ZUBOVIENĖ su vyru Vladimiru ZUBOVU
apdovanoti Pasaulio Tautų Teisuolio medaliais ir 
Garbės raštais (1991)
ir Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiais (1999)

Raja Rozenbliumienė svečiuose pas Danutę Zubovienę. Kaunas, 1971

Anatolijus Rozenbliumas su sūnumi Moisiejumi. Apie 1949

Raja Rozenbliumienė su savo tėvais Chana ir 
Faivušu Kenigsbergais ir sūnumi Moisiejumi. 
1945 

Moisiejus Rozenbliumas. Kauno getas, 1943 liepos 18
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Izidorius Veisas ir Sofija Štromaitė-Veisienė iškeliauja į 
povestuvinę kelionę. Kauno geležinkelio stotis, apie 1927

Sofija 
Veisienė ir jos 
dukra Irena. 
Kaunas, 1938

Sofija 
Veisienė su 
Aleksandru 
Štromu ir 
Irena Veisaite 
pakeliui į 
Birštoną. 
1938

Stefanija Ladigienė Sibire su vaikais Benediktu, Jone ir Algiu

Ona Strimaitienė, Irena 
Veisaitė, Onos Strimaitienės 
vaikai ir anūkai. Irenos 
Veisaitės gelbėtojai 
Onai Strimaitienei 
(Bagdonavičiūtei) įteikiamas 
Pasaulio Tautų Teisuolio 
medalis. Niujorkas, 1991

Irena Veisaitė. Kaunas, 1938. Šią nuotrauką Kauno gete kartu su savo 
dokumentais paslėpė (užkasė) ir išsaugojo dr. M. Braunsas 
(fotografija rasta karui pasibaigus)

Irena Veisaitė. Vingio 
parkas, Vilnius, 1947

Irena Veisaitė su savo pusbroliu Aleksandru Štromu. 
Anykščiai, 1993. Antano Sutkaus fotografija

Aleksandro pusbrolio Liovos Štromo gimtadienis. Kaunas. 1933

Pirmoje eilėje iš kairės sėdi: nežinoma mergaitė, Aleksandras Štromas, 
Liova Štromas, Dmitrijus Kopelmanas, Samuilas Trockis, Irena Veisaitė. 
Antroje eilėje iš kairės stovi: prie stalo sėdinčios mergaitės auklė, Sofija 
Štromaitė-Veisienė, Aleksandro Štromo auklė Veronika, Valdemaras 
Ginsburgas (Margaritos, Aleksandro ir Irenos pusbrolis), Liovos Štromo 
tėvai Edia ir Jevsiejus Štromai (Edia Štromienė su sūnumi Liova žuvo 
Kauno gete per Didžiąją akciją), Margarita Štromaitė, Chaja Štromienė – 
Margaritos ir Aleksandro Štromų ir Irenos Veisaitės močiutė, mirė Kauno 
gete 1942 m. 
Nuotrauka iš Henry Kopelman-Gidoni asmeninio archyvo

Aleksandro ir Margaritos 
Štromų tėvai – Jurgis Štromas 
ir Eugenija Kocin-Štromienė. 
Jurgis Štromas – buvęs Lietuvos 
finansų ministerijos Pramonės 
ir prekybos departamento 
direktorius, vėliau Valstybinės 
loterijos vyriausiosios agentūros 
direktorius, pirmosios sovietų 
okupacijos metais bendrovės 
„Parama“ direktorius. 1941 
birželio 27-ąją nužudytas 
Kaune „Lietūkio“ garaže. 
Eugenija Štromienė (gimusi 
Peterburge) 1944 pabaigoje 
nusižudė Štuthofe. 
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Irena	Veisaitė: Gimiau 1928 metais Kaune. Mano tėvas 
Izidorius Veisas buvo Lietuvos valstybinės loterijos vyriau-
siosios agentūros direktorius, motina Sofija Štromaitė-Vei-
sienė – pagal išsilavinimą ekonomistė. Prieš karą mokiausi 
Šolomo Aleichemo gimnazijoje. 1938 pradžioje mano tė-
vai išsiskyrė. Tėvas išvažiavo iš Lietuvos 1939 ir karo metus 
praleido Belgijoje. Mirė Kalifornijoje 1973 m.

1941 m. birželio 16 dieną Kauno Raudonojo Kryžiaus li-
goninėje operavo mano motiną. Pirmomis karo dienomis 
mama vis dar buvo ligoninėje, jautėsi silpna, nevaikščiojo... 
Ketvirtadienį ligoninėje pasirodė baltaraištis, mane išvarė iš 
palatos ir pareiškė, kad mano motina suimta. Motiną ope-
ravęs daktaras Kanauka jos neišleido, pasakė, jog jis atsako 
už savo ligonius ir privalo rūpintis mano motina, kol ji su-
stiprės ir galės savarankiškai judėti. To meto sąlygomis tai 
buvo žygdarbis. Penktadienį atnešiau motinai drabužius. 
Kadangi baltaraištis tuo metu flirtavo su jaunomis seselė-
mis, aš niekieno nepastebėta prasmukau į palatą. Ten ma-

čiau savo motiną paskutinį kartą, ten įvyko mūsų paskuti-
nis pokalbis. Sekmadienį mano motiną tiesiai iš ligoninės 
palatos išvedė į sunkiųjų darbų kalėjimą Mickevičiaus ga-
tvėje. Daugiau aš jos nemačiau. Kur jinai žuvo, kur be jokios 
kaltės nukankinta, nežinau. Jai buvo 35-eri... 

Likusi viena, nuo 1941 m. rugpjūčio iki 1943 m. lapkričio 
gyvenau Kauno gete su seneliais ir mamos sesers šeima. 
Į getą patekau trylikos metų. Labiausiai įsiminė nuolatinis 
baimės jausmas, begalinis noras gyventi ir kankinantis al-
kis. Didžiausia svajonė buvo kada nors sočiai prisivalgyti... 

Gete Ireną susirado Juozas ir Ona Strimaičiai, prieš karą 
Veisų ir Strimaičių šeimos draugavo. Ona su Juozu parū-
pino Irenai dokumentus ir paragino bėgti iš geto. 1943 
lapkričio 7-ąją, labai rizikuodama, įsiliejusi į darbininkų 
koloną, Irena pabėgo iš geto ir pasiekė Strimaičių  namus. 
Kitą rytą Juozas Strimaitis nuvežė Ireną į Vilnių pas savo 
žmonos brolį gydytoją Praną Bagdonavičių.     

Aleksandras Štromas (viduryje) su savo gelbėtojais 
Marija ir Antanu Macenavičiais. Kaunas, 1952

Aleksandro Štromo gelbėtojai

Marija ir Antanas MACENAVIČIAI 
apdovanoti Pasaulio Tautų Teisuolio medaliu ir 
Garbės raštu (1976) ir 
Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiais (2003)

Prisimenu motinos man duotus tris priesakus: 
gyventi pagal galimybes; 
būti savarankiškai, gyventi su tiesa, nemeluoti, būti atvirai žmonėms; 
niekada niekam nekeršyti.

Kauno geto pogrindininkė 
Chana Bravo. Gete gyveno 
iki jo likvidacijos, vėliau su 
kitais geto kaliniais buvo 
išvežta į koncentracijos 
stovyklas. Į Lietuvą grįžo 
1945 m. Nuo 1971 m. 
gyveno Izraelyje. 
Prieškario nuotrauka

Marija ir Antanas Macenavičiai su dukra Judita. Kaunas, 1935

Irena	Veisaitė:	1944 m. kovo mėnesį apsigyvenau pas 
Lietuvos kariuomenės generolo Kazimiero Ladigos naš-
lę Stefaniją Paliulytę-Ladigienę. Turėdama šešis vaikus, ji 
priėmė mane kaip septintą. Visiems vaikams buvau pri-
statyta kaip sesutė. Kai pirmą vakarą susėdome prie stalo 
valgyti varganų karo metų skrylių, pastebėjau, kad ponia 
Ladigienė man įdėjo truputį daugiau negu savo vaikams. 
Negaliu apsakyti, ką tuo metu man tai reiškė... Tai buvo 
kažkoks stebuklas. 

Stefanijos Ladigienės šeimoje gyvenau iki jos suėmi-
mo,  iki 1946 m. kovo 14-os dienos. Ji buvo nuteista KGB 
„trijulės“ ir kalėjo Sibire. Mirė Stefanija Ladigienė Vilniuje 
1967 m. rugsėjo 18 dieną ant mano rankų...

Su meile ir dėkingumo jausmu prisimenu visus žmo-
nes, padėjusius man išgyventi Holokausto siaubą. Jie visi 
rizikavo padėdami man.  

 

Aleksandras Štromas su 
seserimi namuose Kaune. 
Apie 1935

Stefanija Paliulytė-Ladigienė 
su savo vyru generolu Kazimieru Ladiga. 
Prieškarinė nuotrauka

Irena	Veisaitė:  Stefanija 
Ladigienė gyveno tame 
pačiame name, kuriame 
buvo įsitaisęs SS štabas. 
Jeigu mane būtų pagavę, 
ponia Ladigienė būtų buvusi 
sušaudyta Paneriuose kartu 
su visais savo vaikais. Tačiau 
jos poelgis, jos didvyriškumas 
buvo toks natūralus, tarsi 
kitaip ir būti negalėjo.

Ona ir Juozas Strimaičiai. 
Briuselis, 1938

Jurgis Štromas ir  Eugenija 
Štromienė. 1923 m.

 Aleksandras	 Štromas:	Mes keturi likome gyvi: 
mano sesuo Margarita ir aš, mūsų pusseserė Irutė 
Veisaitė ir pusbrolis Vova (Valdemaras) Ginsburgas. 

Sekmadienį prasidėjo karas. Mano tėvą nužudė 
su kitais, kurie tada buvo pagauti garsiajame „Lietū-
kio“ garaže. Tėvą suėmė pirmadienį, o penktadienį 
jis jau buvo nužudytas. Garaže ne šaudė, o kankin-
dami žudė. 

Man padėjo pabėgti iš geto. Pats nebūčiau suge-
bėjęs. Buvo gete tokia Chana Bravo. Ji labai aktyviai 
ieškodavo vaikams slapstymo vietų. Smetonos lai-
kais Chana Bravo dirbo su ponia Macenavičiene Že-
mės ūkio banke. Išvaryta su brigada į miestą dirbti 
Chana susitiko su Macenavičiene, ir ši pasakė: „Jei 
turi rūpesčių, sakyk, padėsiu. Sunku žiūrėti į tai, kas 
vyksta, reikia kažką daryti.“ Taip Chana Bravo sugal-
vojo pasiųsti mane pas Macenavičius.

 Macenavičiai mane labai gerai priėmė, išmaudė ir 
paklausė, ką aš veiksiu. Kitą rytą aš papasakojau savo 
vaidybos planą apie rusų berniuką iš Maksimovkos 
kaimo. Bet jie pasakė, kad neišleis manęs, nes jei 
mane išleistų – paleistų į mirtį. Ir tai slėgtų sąžinę. Jie 
pasiūlė man likti, ir aš likau. Pas Macenavičius glau-
džiausi nuo 1943 lapkričio iki 1944 rugpjūčio. Devy-
nis mėnesius.                                                      

Irenos Veisaitės gelbėtojai

Ona ir Juozas STRIMAIČIAI, 
Stefanija LADIGIENĖ, Pranas BAGDONAVIČIUS
apdovanoti Pasaulio Tautų Teisuolio medaliais 
ir Garbės raštais (1992)
Stefanija LADIGIENĖ, Pranas BAGDONAVIČIUS 
apdovanoti Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiais (1992, 2003)

Aleksandras Štromas 
apie 1957

Irenos Veisaitės 
gelbėtojas dr. Pranas 
Bagdonavičius. 
JAV, apie 1960 

Praėjus 20 metų po karo Aleksandro 
Štromo sesuo Margarita Štromaitė-
Kagan pirmą kartą susitiko su broliu 
(dešinėje) ir savo gelbėtoju Vytautu 
(kairėje) Rygos pajūryje 1964-aisiais. 
Margaritą ir jos vyrą Josefą Kaganą 
išgelbėjo Vytautas ir Elena Rinkevičiai.

Aleksandras Štromas studijų metais. 1948

Irena Veisaitė, g. 1928 
Aleksandras Štromas, g. 1931
Kaunas



IšsIgelbė jęs lIetuvos žydų vaIkas pasakoja apIe šoa
Valstybinis 

Vilniaus Gaono 
žydų muziejus

Tobijas Jafetas, g. 1930 
Kaunas

Tobijo tėvai Berta ir Rafaelis Jafetai

Tobijo tėvai ir teta. Iš kairės: motina Berta Jafetienė, tėvas 
Rafaelis Jafetas, Mania Jaffet (Dinerman). Kaunas, apie 1922

Tobijo motina Berta Šustef-Jafetienė su pirmagimiu Azrieliu. Kaunas, apie 1925

Tobijas Jafetas. Kaunas, apie 1932
Tobijo broliai:  
Fima (kairėje) ir
Azrielis Jafetai. 
Kaunas, apie 1932

Švabės gimnazijos mokiniai baigė 4-ąją klasę. 
Antrosios eilės viduryje – Tobijas Jafetas. 1939

Ona Katinskaitė-Doveikienė Pranė Špokaitė-Juodvalkienė

Juozas ir Marija Katinskai

Katinskų šeima. Sėdi Juozas ir Marija Katinskai, stovi Ona Katinskaitė-Doveikienė 
su dukra Nelyte. Palanga, 1954

Kotryna Katinskaitė (kairėje), Marija 
Katinskienė, Lija Futlik (Marijos 
Katinskienės sesuo) ir Juozas Katinskas. 
Vilnius, apie 1960

Pirmasis Tobijo susitikimas su artimaisiais po karo. Iš  kairės: Cvija 
Jafet, Maks Šustefas, Tobijo brolis Azriel Jaffet ir Tobijas. 
Londonas, 1969

Tobijas Jafetas. 
Vilnius, apie 1949

Laikas slinko be galo lėtai. Atėjo mama. Apsikabinome. Ji jaudinosi, spaudė mane 
prie savęs, teisinosi, kad dabar negalės su manimi eiti. Jai reikia dar pasirengti, 
tada ji ateis pas mane, bet aš būtinai turiu eiti dabar. Viskas bus gerai. 
Netrukus atėjo vyriškis ir pasakė, kad gatvėje manęs jau laukia moteris. Tai buvo 
paskutinės akimirkos, kai su mama buvome kartu. 
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Tobijas	Jafetas: Šeimoje buvome trys broliai: vyriau-
sias Azrielis (Azia), Fima (mirė šešerių metų) ir aš, Tobijas, 
jauniausias. Mano tėvas Rafaelis Jafetas buvo kilęs iš Rėze-
knės Latvijoje. 1923 m. apsigyveno Kaune ir dirbo Angli-
jos tekstilės firmų atstovu Lietuvai. Mama buvo baigusi 
Rygos realinę gimaziją. Ji augino ir auklėjo mus.

1939 m. mūsų šeima išvažiavo į Angliją, nes tėvas su-
prato, kad likti Lietuvoje nesaugu. Mes su broliu pradėjo-
me lankyti mokyklą Braitone.

Mano pusseserė Onytė (Ona Katinskaitė) tais metais 
baigė „Aušros“ gimnaziją, ir mama pakvietė ją pasisve-
čiuoti pas mus Anglijoje. Tačiau Europoje darėsi vis ne-
ramiau, ir mama nutarė parvežti Onytę tėvams į Kauną, 
kartu pasiėmė ir mane. 

Deja, grįžti į Angliją mes jau nebegalėjome, nes 1940 
metais pasikeitus valdžiai Lietuvoje mūsų vizos nebega-
liojo. Taigi tėvas su broliu liko Anglijoje, o mama su ma-
nimi – Kaune. 

1941-ųjų vasarą Tobijas išvažiavo į pionierių stovyklą 
Palangoje. Prasidėjus karui jam tik per stebuklą pavyko 
grįžti į Kauną. Netrukus Tobijas su mama pateko į Kauno 
getą.  1944 m. kovo 27-ąją Kauno gete Tobijas pergyveno 
Vaikų akciją. Jam pavyko pasislėpti.

Tobijas	 Jafetas: ...Kovo pabaiga buvo graži, saulėta. 
Vieną rytą pajutome, kad aplinkui darosi negeri dalykai. 
Getas buvo apsuptas, sargyba sustiprinta. Į gretimą namą 
atėjo kareiviai. Ten kilo triukšmas, šauksmai. Aš supratau:  
reikia slėptis. Nubėgau į palėpę, kur buvo triušiai, išleidau 
juos iš narvelių, o pats, privėręs duris į laiptinę, pasislė-
piau po žole ir tūnojau. Gretimame name triukšmas tilo, 
jis persikėlė į mūsų namą. Išgirdau laiptinėje žingsnius, 
moters klyksmą iš mūsų buto. Po valandėlės vyrų balsai 
pasigirdo prie palėpės durų. Jas ne atidarė, bet smūgiu 
išlaužė. Durys krito ant žolės, po kuria aš gulėjau. Triušiai 
pasibaidė. Kažkas įėjo į palėpę, žingsniavo, ieškojo. Badė 

žolę. Išgirdau sakant: „Čia iš gyvų padarų tik triušiai, gal 
nori?” Išėjo. Aš gulėjau nejudėdamas. Po geros valandos 
balsai name nutilo, bet aš dar nejudėjau. Supratau, kad 
man pasisekė – mane išgelbėjo triušiai. O mūsų Getalos 
nebebuvo. Jos motina vaikščiojo pakvaišusi. Name beveik 
nebeliko vaikų...

 
Po Vaikų akcijos Tobijo motina nusprendė kuo greičiau 

gelbėti sūnų. Sutartu laiku Tobijas išėjo iš geto. „Silvos“ ko-
jinių fabrike jis atsisveikino su savo mama ir susitiko su Ko-
tryna Katinskaite. Ji pervedė Tobiją per Neries tiltą, saugomą 
sargybinių, juos pasitiko Ona Katinskaitė, ir visi kartu nuė-
jo į butą Prezidento gatvėje, kuriame šeimininkavo Tobijo 
pusbrolio Liovos Frenkelio auklė ir žinoma žydų gelbėtoja 
Pranė Špokaitė-Juodvalkienė, ne kartą nešusi maisto gete 
įkalintiems Jafetams. Kitą rytą Kotryna ir Ona Katinskaitės, 
labai rizikuodamos, gavusios berniukui suklastotus doku-
mentus Jono Vaitkevičiaus vardu, traukiniu nuvežė Tobiją į 

Vilnių pas Mariją ir Juozą Katinskus. Jų bute Kaštonų gatvė-
je gyveno įnamiai: policininkas ir studentas. Tobijas gyve-
no slapstydamasis, tačiau jį mylinčių žmonių tetos Mašos 
– Marijos Katinskienės – ir jos vyro Juozo Katinskų globoja-
mas laimingai sulaukė karo pabaigos.

Karui pasibaigus, Tobijas dažnai eidavo į stotį laukti 
grįžtančiųjų iš koncentracijos stovyklų, tikėdamasis, kad 
pamatys savo mamą.

Tobijas	Jafetas: Vieną dieną mus aplankė ponas Me-
ris, grįžęs iš Dachau. Jis buvo Kauno gete iki pat jo likvi-
dacijos 1944-jų liepą. Pasak jo, mano motiną nušovė prie 
penktųjų Varnių vartų. Ji papirko sargybinį, atidavė visas 
likusias savo brangenybes. Sargybinis jai leido išeiti pro 
vartus, o paskui šovė į nugarą... 

Apie dėdės Frenkelio ir Liovos likimą ponas Meris nie-
ko negalėjo pasakyti. Gal jie sudegė „malinoje“, o gal žuvo 
koncentracijos stovykloje.

Pirmą kartą po karo Tobijas Jafetas su savo tėvu susiti-
ko 1958-aisiais Leningrade. Brolis Azrielis baigė mokslus 
Didžiojoje Britanijoje, tapo architektu. Su broliu Tobijas 
pirmą kartą pasimatė 1960 metais Maskvoje. 

Juozas KATINSKAS ir jo sesuo Kotryna 
KATINSKAITĖ,
Pranė ŠPOKAITĖ-JUODVALKIENĖ
apdovanoti Pasaulio Tautų Teisuolio medaliais ir 
Garbės raštais (2006)

Tobijo Jafeto gelbėtojai Juozas KATINSKAS, 
Kotryna KATINSKAITĖ, Ona DOVEIKIENĖ  
(Katinskaitė) apdovanoti  Žūvančiųjų gelbėjimo 
kryžiais (2006)

Azrielis Jafetas. 
Kaunas, apie 1932

Kotryna 
Katinskaitė 
(kairėje) su 
bendradarbe 
iš Vilniaus 
universiteto 

Tobijas	Jafetas:	Teta Maša ir dėdė Juozas išaugino mane, išleido 
į žmones. Teta Maša man buvo kaip motina, dėdė Juozas 
norėjo mane įsisūnyti. Bet man norėjosi likti tuo, kuo gimiau.



IšsIgelbė jęs lIetuvos žydų vaIkas pasakoja apIe šoa
Valstybinis 

Vilniaus Gaono 
žydų muziejus

Danutė Pomerancaitė
g. 1941
Kaunas

„Likau viena su miegančiu kūdikiu. Mano vaikai ir auklė nieko negirdėjo ir ramiai 
miegojo. Tik dabar suvokiau visą šio įvykio pavojingumą.  Prisiminiau, kaip žuvo Vil-
kaviškio notaro šeima... Sėdėjau ir mąsčiau: o gal tas žmogus ryt atves pas mus vo-
kiečius?.. O gal nė nelauks rytojaus... O gal... Ir dar daug apie tuos „gal“ aš tą naktį 
galvojau. Gal tai visai ne tas kūdikis, dėl kurio buvo tartasi. Na, bet tai jau nesvar-
bu, pagaliau kūdikis, nekaltas kūdikis. Perskaičiau paliktą raštelį: „Jos vardas Suzi, 
bet jūs pavadinkite ją Danute.“                                            E. Žalinkevičaitė-Petrauskienė

Politinio kalinio Balio Simanavičiaus 
portretas. Archangelskas, 1947 m. 

Elena Petrauskienė su vaikais Vokietijoje 1947. 
Danutė Pomerancaitė priekyje balta suknyte, 
Aušra pirmoji iš dešinės 

Kipras Petrauskas, jo dukra Aušra ir Danutė Pomerancaitė. 
1948
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Danutė	 Pomerancaitė-Mazurkevič: Aš gimiau karo 
pradžioje Kauno gete. Mano tėvas Danielius Pomerancas 
buvo labai geras smuikininkas, mama prieš karą Vokieti-
joje baigė vaikų auklėjimo kursus. Aš dievinau savo tėvą, 
kai jis buvo gyvas, ir dabar dievinu, kai jis miręs. Yra dar 
vienas žmogus, kurį tikrai dievinau – Elena Žalinkevičaitė-
Petrauskienė. Petrauskų šeima mane išgelbėjo.

 Mama man pasakojo apie įvairias akcijas gete, kaip 
vokiečiai per Didžiąją akciją liepė visiems kartu su vaikais 
ir seneliais išsirikiuoti į eilę. Ir nurodydavo, kur eiti: į kairę 
ar į dešinę. Viena pusė reiškė gyvenimą, kita – mirtį. Mes 
tada likome, gyvi, nors aš dar buvau visai kūdikis, mama, 
dar neatsigavusi po gimdymo, vos galėjo pastovėti. 

Kartą buvo pasakyta vaikus išnešti į lauką, bet mano 
mama nutarė, kad neišneš, laikys namie. Ir įkišo mane į 
pagalvę. Atėjo vokiečiai, viską apžiūrėjo, paėmė tą pagal-
vę, metė į sieną su manim kartu. Nieko nerado ir išėjo. 

Buvo toks straipsnis anglų kalba, kur apie mane buvo pa-
sakyta, kad buvau „vaikas, kuris niekad neverkdavo“. 

Mano mamai pavyko mieste susitikti su Elena Petraus-
kiene, ir ji sutiko mane gelbėti. Iškilo problema, kaip iš-
vežti mane iš geto. Atsirado daktaras, kuris davė man la-
bai daug migdomųjų ir pasakė, kad įkištų mane į maišą 
su bulvėm. Ir tame maiše Balys Simanavičius turėjo mane 
išvežti. Man davė tokią didelę dozę vaistų, jog galėjau ir 
numirti. Užmigau, bet jaučiau, kad tai yra išsiskyrimas su 
tėvais, todėl vis pabusdavau, pradėjau verkšlenti. Laimė, 
greitai nurimau, ir mane pavyko išnešti iš geto. 

Kai ponas Simanavičius mane atnešė į Petrauskų na-
mus, niekas nežinojo, kaip mane vadinti. Tada ir pavadino 
Danute. Vėliau su Petrauskų šeima nuvažiavom į Palangą. 
Kipras Petrauskas iš Palangos grįžo į Kauną, o Elena Pet- 
rauskienė, bėgdama nuo fronto ugnies, su vaikais  išvyko 
į Vokietiją. 

Kol buvome Vokietijoje, mano tėvas kalėjo koncentra-
cijos stovykloje Dachau. Kažkas jam ten davė smuikelį. 
Jeigu nebūtų buvę, sakydavo jis, to smuikelio – nebūčiau 
likęs gyvas.

Kai karas baigėsi ir amerikiečiai išlaisvino koncentra-
cijos stovyklas, mano tėtis, kuris svėrė gal 30 kilogramų, 
pėsčias ėjo į Lietuvą. Lietuvoje rado mamą, ji slėpėsi Pe-
trauskų bute. Ji irgi stebuklingai liko gyva.

Per Raudonąjį Kryžių ir Kiprą Petrauską mūsų dvi šei-
mos surado viena kitą. Atsimenu tą momentą, kai mes 
atvažiavome į Kauną. Aš buvau mažytė. Ten buvo labai 
daug žurnalistų, daug žmonių, nes Kipro Petrausko šeima 
buvo žinoma ir mano tėvelis taip pat buvo žinomas.

Atsimenu, kaip atėjo mano tikra mama, kuri mane pagim-
dė. Ir mano tikras tėvelis pradėjo mane bučiuoti. Ir aš sakiau 
tikram tėveliui: „O tu toks mažas. O čia mano tėvas Kipras 
Petrauskas, pažiūrėk, koks gražus. Pažiūrėk į mano mamą!“ 

Aušra	Petrauskaitė	apie	Danutės	Pomerancaitės	gy-
venimą	jų	šeimoje: Jinai verždavosi pas mus, o aš jos vis 
reikalaudavau ir jausdavausi taip, lyg kas būtų išplėšęs iš 
manęs mėsos gabalą. Danutė jautė tą patį. Būdavo taip, 
kad ir naktį ją atveždavo į mūsų namus. Ir tada mes, ži-
noma, su dideliu džiaugsmu pasiklodavom ant žemės ir 
suguldavom, ir visi būdavom laimingi.

Danutė	Pomerancaitė-Mazurkevič: Prisiminiau tokią 
frazę, kurią pasakė aktorė Dauguvietienė. Ji man pasakojo, 
kad kai ponia Petrauskienė, mano antroji mama, duoda-
vo savo vaikams duonos gabaliuką, ji paimdavo siūlą, kad 
niekam netektų mažiau, kad būtų po lygiai. Siūlu išma-
tuodavo ir duodavo visiems po gabaliuką. Jie man buvo 
nepaprastai geri, aš niekad nesijausdavau nuskriausta, o 
atvirkščiai, buvo daroma viskas, kad tik manęs niekas ne-
skriaustų.

Elena ŽALINKEVIČAITĖ-PETRAUSKIENĖ ir 
Kipras PETRAUSKAS apdovanoti 
Pasaulio Tautų Teisuolio medaliu ir 
Garbės raštu (1999)
ir Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiais (1993)
Balys SIMANAVIČIUS
apdovanotas Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi (1999)

Danutė	Pomerancaitė: Kai aš žiūriu 
lietuvišką filmą, kuriame yra 
jaunas Kipras Petrauskas, 
žiūriu į Eleną Petrauskienę, 
žiūriu į jų dukrą Aušrą –  
negaliu įsivaizduoti, kaip tokie 
jauni ir gražūs, talentingi 
žmonės rizikavo gyvybe, 
turėdami savo vaikus, priėmė 
žydų vaiką. Juk tai buvo 
šeima, kurią visi pažinojo!                     

Danutė Pomerancaitė su savo gelbėtoja 
Elena Žalinkevičaite-Petrauskiene. 1946

Paspaudžiau skambutį ir laukiu, o laukti teko gana ilgai, 
o gal man tik taip atrodė. Per tą laiką pažvelgiau į mergai-
tę, o ji akutėmis žiūri į mane ir tyli, rodos, prašo gelbėti ją, 
ir man taip jos pagailo. Ir aš pamaniau, jei Petrauskienė 
nepaims, aš jos nepaliksiu likimo valiai. Bet tuo metu at-
sidarė durys, ir pasirodė Petrauskienė. Aš jai sakau: „Jums 
dovanų atvežiau.“

Danutė Pomerancaitė. 1944

Danielius Pomerancas prieš karą

Iš kairės: Danutė Pomerancaitė, Elena Petrauskienė, Aušra Petrauskaitė. 
Vilnius

Danutė Pomerancaitė. Vilnius, apie 1957

Danutės laiškai Mamytei Elenai Petrauskienei

Balys Simanavičius prieškariu 

Pomerancų šeima. Iš kairės: Danielius Pomerancas, 
Danutė Pomerancaitė, Riva Pomerancienė 
ir Danutės pusseserė Rūta Lopianskaitė 
(Pomerancaitė). Vilnius, apie 1950

Balio 
Simanavičiaus 
dienoraščio 
faksimilė

Kai aš buvau Vokietijoje, mano mama po karo įsidu-
krino savo sesers dukrą Rūtą. Ją išgelbėjo kaimo žmonės. 
Taip gavau dar vieną seserį.  

Faktiškai visą gyvenimą aš turėjau dvi mamas: mamą, 
kuri mane pagimdė, vadinau mama, ir tą mamą, kuri mane 
išgelbėjo, taip pat vadinau mama. Ir kai mes su Jurijum 
norėjome susituokti, turėjau gauti dviejų mamų ir dviejų 
tėčių leidimą. Ir tai buvo nepaprasta.

Danutė mokosi 
griežti smuiku

Danielius Pomerancas su savo orkestru

Rūta	Lopianskaitė: Tie, kurie turėjo pažįstamų, mėgino 
išvežti vaikus iš geto ir paslėpti. Tokį pažįstamą turėjo ir 
mano mama. Tai buvo Balys Simanavičius, Kauno kailių 
fabriko direktorius. Mama jį pažinojo dar prieš karą. Jie 
susitarė mane išvežti. Aš buvau užmigdyta, įdėta į bulvių 
maišą ir, sutarus su sargybiniu, išvežta pro geto vartus. 
Balys Simanavičius paliko mane valstiečiams netoli Kau-
no. Ponas Balys padėjo ir mamai, rado jai slėptuvę Kaune. 

Rūta Lopianskaitė (Pomerancaitė) (kairėje) su draugėmis. 
Kaunas, apie 1946–1947
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Sergejus, g. 1942 
Ilja, g. 1941  Korablikovai                  
Vilnius

Sergejus	Korablikovas-Kovarskis: Kai buvau dešim-
ties metų, sužinojau, kad karo metais mane išgelbėjo ir 
iš viso dešimt metų sunkiomis sąlygomis augino Fetinija 
ir Jevdokija Korablikovos. Kai šitai sužinojau, teko per-
rašyti savo gyvenimo istoriją. Buvo nelengvų susitikimų, 
pasakojimų apie motiną, apie tėvą Makarą Korablikovą, 
jų žūties aplinkybes. Pradėjau jausti, kad aš tikrai žydas...

Sergejus gimė Vilniaus gete. Jo tėvas buvo rusas Maka-
ras Korablikovas, motina – žydė Basia Kovarskaja.

Makaras Korablikovas prieš karą buvo vedęs žydaitę 
Bliumą Trockają. Juodu susilaukė sūnaus Iljos ir prieš karą 
gyveno Vilniuje, Tyzenhauzų gatvėje. Prasidėjus vokiečių 
okupacijai Bliuma nėjo į getą – liko namuose. Bet kartą 
varomų žmonių kolonoje ji pamatė savo tėvą ir motiną. 
Bliuma puolė į koloną ir apsikabino tėvus. Iš kolonos jos 
nebeišleido. Visus nuvarė į Panerius ir sušaudė. 

Mažąjį Iljušą priglaudė Makaro sesuo Fetinija Korabli-
kova. Gete Makaras susirado Bliumos draugę Basią Ko-
varskają ir pranešė jai apie žmonos žūtį. Du jauni žmonės 
netrukus pajuto vienas kitam šiltus jausmus, ir 1942-ųjų 
gruodį Vilniaus geto ligoninėje gimė Sergejus, Basios Ko-
varskajos ir Makaro Korablikovo sūnus. Likti gete kūdikiui 
buvo itin pavojinga.

Sergejus	Korablikovas-Kovarskis:	Paguldytą į krepšį 
pro daugiabučio namo langą mane virve nuleido į gatvę 
anapus geto, kur laukė Fetinija Korablikova.

Kai mane pavyko perduoti rusų sentikių Korablikovų 
šeimai, mano motina Basia Kovarskaja su grupe žmonių 
pabėgo iš geto pas partizanus ir neilgai trukus žuvo. 

Mano tėvą Makarą Korablikovą 1943 metais suėmė ir 
nužudė gestapas.

Vakarais močiutė man pasakodavo apie tėvą. Pasak jos, 

jis buvo labai švelnus žmogus. Jei kildavo kokių ginčų, tė-
vas sakydavo: „Kiek čia mums liko gyventi, ar verta gaišti 
laiką tokiems dalykams?“ Jis žuvo dvidešimt septynerių, 
taigi kalbėjo tarsi nujausdamas, kad liko labai nedaug gy-
venti.

9-ojo dešimtmečio pabaigoje Sergejus nuvyko į Izraelį. 
Ten jo laukė jaudinami susitikimai su motinos broliais, kurie 
tada gyveno Netanijoje. Sergejus prisipažino: iki to vizito aš 
buvau ateistas, bet šalia Raudų sienos pajutau kažką trans-
cendentinio, pajutau, kad noriu likti čia su tomis dulkėmis, 
su tomis bėdomis, kurios yra. Ir priėmiau sprendimą.

Nuo 1991-ųjų Sergejus Korablikovas gyvena Tiberijo-
je, dirba gydytoju. Bet dramatiška gyvenimo pradžia jam 
visą laiką neduoda ramybės. Todėl Sergejus kuria eiles...

Sergejus	Korablikovas-Kovarskis:	

Mano antroji motina 
Fetinija Korablikova 
mane paėmė iš geto 
ir įregistravo kaip 
savo sūnų. Karo 
metais visą laiką grėsė 
pavojus, kad kas nors 
pasakys – ir tikrai 
buvo momentų, kai 
buvo pasakyta – jog 
tai žydų vaikas. Tai 
buvo kaip mirties 
nuosprendis.

2014-04-28 LR Vyriausybės rūmuose Pasaulio Tautų Teisuolių 
apdovanojimo ceremonijoje dalyvavo iš Izraelio atvykęs Serge-
jus Korablikovas-Kovarskis. Jis padovanojo Vilniaus Šv. Kristoforo 
gimnazijai dailininko ir poeto Leonardo Gutausko paveikslą, ly-
dėjusį Sergejų visose svarbiausiose jo gyvenimo kelionėse. Šiame 
paveiksle matyti Vilniaus senamiesčio gatvelė ir tolstanti praeivio 
figūra, kuri Sergejui asocijuojasi su nežinomu kunigu Gelbėtoju, 
mačiusiu, kaip jį, kūdikį, krepšyje nuleidžia pro geto ligoninės lan-
gą į gatvę, kur jo laukė Fetinija Korablikova. Atsitiktinai pro šalį 
ėjęs kunigas tada palaimino mažąjį Sergejų, tad jis tiki, kad tai 
buvo laimingos jo išlikimo istorijos ženklas...

Fetinija Korablikova

Fetinija Korablikova su išgelbėtais vaikais Serioža (kairėje) ir Ilja. Vilnius, 1945 

Buvusi geto ligoninė. Pro geto ligoninės langą Sergejus krepšyje buvo nuleistas į gatvę, 
kur jo laukė Fetinija Korablikova. 

Korablikovų šeima po karo. 
Sėdi iš kairės: Fetinija Korablikova, 
Sergejaus brolis Ilja, Sergejaus 
pusseserė Liuda Korablikova (Ivano 
dukra), Sergejus, Jevdokijos sūnaus 
Ivano žmona Valentina, 
antroje eilėje centre Jevdokija 
Korablikova, stovi: Fetinijos vyras 
Pavelas Černecovas (kairėje) ir 
vyriausias Jevdokijos Korablikovos 
sūnus Ivanas. 
Vilnius, apie 1946–1947

Jevdokija ir Fetinija KORABLIKOVOS 
apdovanotos Pasaulio Tautų Teisuolio medaliu ir 
Garbės raštu (2005), 
Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiais (2002)

Sergejus Korablikovas-Kovarskis (kairėje) ir Ilja Korablikovas. Vilnius, 1945

Sergejaus Korablikovo-
Kovarskio motina Basia 
Kovarskaja. Vilnius, apie 1936

Basia Kovarkaja žuvo 
partizanų būriui traukiantis 
iš apsupties, manoma, netoli 
Naručio ežero.

Sergejaus ir Iljos Korablikovų tėvas 
Makaras Korablikovas. 
Vilnius, apie 1938  

Makaras Korablikovas – vienas 
Vilniaus pogrindžio vadovų. 
Palaikė ryšius su geto antifašistine 
organizacija, vadovavo kovinėms 
grupėms mieste ir Rūdninkų girioje. 
Suimtas ir nužudytas gestapo 
1943-iųjų lapkritį.

Kovarskių šeima. 
Stovi iš kairės: Basia 
Kovarskaja su broliais 
Josifu, Vulfu, Rachmilu 
(Rachmilas su savo 
šeima dingo pirmomis 
karo dienomis). Sėdi: 
tėvai Lėja ir Zalmenas 
Kovarskiai. Švenčionys, 
apie 1938

Prieškario Vilniuje Basia 
Kovarskaja (trečia iš kairės) su 

draugais ant Tauro kalno

Basia Kovarskaja su 
draugais Bernardinų sode

Basia Kovarskaja (sėdi priekyje) vasarą su draugais kaime

Ir atmenu sodą, pavasarį, žydėjimą!..
Paukščius Du Baltus, kurių su mumis nėra,
Kieno gi meilė Tamsą pavertė Šviesa!?

Eilėraščio „Ieškant praeities“ faksimilė

IEŠKANT PRAEITIES

Vilniaus pakraštys. Kirtus nuokalnę,
Tuščias smėlėtas kelias
Bėga kaip ir anksčiau į Juodąjį Šilą
Į Panerius... 

Lėtai ir rūsčiai
Mano žvilgsnis siekia praeities,
Nebylų teismą vykdydamas.

Štai mūsų kambarys: grindų plyšiai,
Tas kampas, kur buvo lova...
Kampe aliejinė lempelė žėruoja tyliai,
Šešėlį nuo varinio krucifikso mesdama.

Ir aš, staiga numetęs metų naštą,
Stoviu tylėdamas prieš šį šešėlį
Ir atmenu sodą, pavasarį, žydėjimą!..
Paukščius Du Baltus, kurių su mumis nėra,
Kieno gi meilė Tamsą pavertė Šviesa!?                  

Sergejus Korablikovas-Kovarskis, Tiberija, Izraelis

Basia Kovarskaja. 
Vilnius, 1938
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Gyvybę ir duoną nešančios rankos...

Genutė grįžo į Kauną, dar 
vienus metus palikusi mane pas 
savo tėvus ir seseris. Genutės 
tėvai rūpinosi manimi, jaučiau, 
kad kartais jie elgiasi su mani-
mi geriau negu su savo anū-
kais. Aš juos gerbiau kaip savo 
senelius. Jie buvo neturtingi, 
geri, padorūs, sunkiai dirbantys 
valstiečiai, gyveno paprastą gy-
venimą, maitinosi duona, bul-
vėmis ir košėmis, jas aš mėgau. 
Turėjome savo obuolių, grybų, 
mėlynių ir žemuogių iš miškų 
šalia. Aš visada gaudavau sti-
klinę šviežio pieno, retkarčiais 
kiaušinį. Turėjome šunį Princą, 
aš labai prie jo prisirišau. Aš bu-
vau šeimos dalis!  

Katia Segalson-Rosen

Sofija ir Jonas Stanioniai savo vaikų neturėjo. Bu-
vau pakrikštyta ir pavadinta Lile Stanionyte. Mane 
augino kaip tikrą dukrą. Nuolat lankėmės bažnyčioje, 
nešiojau ant kaklo kryželį. Zosia (Sofija Stanionienė) 
bijojo, kad manęs neišduotų, jautė, kad mums ne-
saugu likti Kaune. Todėl mane išsivežė pas savo mo-
tiną į kaimą Žemaitijoje. Rizikuodama gyvybe, slėp-
dama žydaitę, ji keliavo su manimi iš vieno miestelio 
į kitą, iš kaimo į kaimą, niekur ilgiau neužtrukdama, 
kad išvengtų skundikų, persekiotojų, tolo nuo Kau-
no. Nuolat bijojo, kad mus kas nors išduos, pavojingi 
buvo ne tik svetimi, bet ir giminės.

Rona Rozental Zinger

Man išlikti gyvai pirmiausia padėjo Ukmergės li-
goninės gydytojas. Kai mamos nebebuvo, gydytojas 
atidavė mane ligoninės sanitarei Antaninai Žemec-
kienei. Ji sutiko mane priglausti ir išsaugojo iki karo 
pabaigos.

Rozeta Ramonienė

Antanina Žemeckienė ir Rozeta karo metais

Jelena Grigorjeva – 
dviejų mažamečių 
mergaičių Iros 
Reiches ir Tamaros 
Chonovič gelbėtoja 
– ir jos dukra 
Irina Grigorjeva-
Ostjanko su mažąja 
Ira Reiches (vėliau 
Ira Burak). 
Vilnius, 1942

Pirmą kartą savo tikrąją motiną pamačiau 1957 m., 
kai ji gavo leidimą mane aplankyti, o 1961 m. aš iš-
vykau į Izraelį. Teko išsiskirti su savo „rusiška mama“ 
Jelena Stepanovna, jos dukra Irina, o tai buvo nelen-
gva. Jos mane užaugino, gyvendama pas jas, bai-
giau mokyklą, pradėjau studijuoti institute, jų visą 
laiką buvau mylima ir lepinama. Baisu ir pamanyti, 
kas būtų nutikę, jei ne jos – tos kilniaširdės drąsuo-
lės, nepabijojusios rizikuoti gyvybe dėl dviejų visai 
nepažįstamų mažų mergaičių.  

Ira Reiches-Roth

Adomas ir Bronislava Gecevičiai su dukrytėmis. Iš kairės: Ligija, 
Vitalija, Teklytė (Tikva). Kauno Ąžuolynas, apie 1944

Visą tą baisųjį laikotarpį mano draugai ir globėjai 
buvo ne tik suaugusieji Teofilė ir Vincas Valioniai, bet 
ir jų vaikai Aleksandra ir Vincentas. Vincukui 1944 
metų balandį suėjo dešimt, jis lankė mokyklą, o mane 
mylėjo turbūt labiau negu savo mažąją sesutę. Jis 
mane saugojo, gailėjo manęs, sekė pasakas ir žadė-
jo išgelbėti ne tik mane, bet ir mano tėvelius. Deja, 
vaikams tai buvo per sunki pareiga.              

 Judita Pacaitė-Mackevičienė

Marija ir Kazimieras Bakšos su Rožyte 1944-ųjų vasarą Kaune 

Marija Bakšienė – Mamytė – daug keliavo į atokius 
kaimus, kad iškeistų daiktus į maistą. Kitaip šeima 
būtų mirusi badu. Kas kartą, kai ji eidavo, parneš-
davo man (tik dėl vaiko) truputį medaus, visiems – 
duonos, kiaušinių, miltų, grūdų. Po kiekvienos ilgos 
kelionės pėsčiomis sulinkdavo nuo sunkaus maišo 
nugara. Ji ilgai negalėdavo ištiesti savo nugaros, ir aš 
klausdavau jos: „Kodėl taip bjauriai eini, Mamyte?“

Roza Lamdanskytė-Riaikkenen

Aš kaip maldą tariu pavardes tų žmonių, kurie fašistinės okupacijos metais 
Kelmėje ir jos apylinkėse slapstė ir gelbėjo keletą žydų vaikų, tarp jų ir mane, – 
tai Bronė ir Juozas Dainauskai, Michalina Legantienė, Adomas Urbelis ir Petro-
nėlė Urbelienė-Unikauskienė, Šalkauskai, Stasė Damanskaitė, Stefa Kulevičiūtė, 
Elena Kaušaitė ir jos seserys, Konstancija Norkaitė, Butkai, Urbeliai, Aleksandra 
Grišaitė, Žukauskai, Damanskai, Šimuliai ir daugelis kitų, kurių pavardžių aš ne-
žinau.

Aš kaip maldą tariu vardus tų žmonių, pažįstamų ar nepažįstamų, kada nors ma-
tytų ar niekada neregėtų, kurie visoje Lietuvoje, miestuose ir miesteliuose, kaimuo-
se ir bažnytkaimiuose, nepaisydami žiauraus teroro, gelbėjo pasmerktuosius mirti.

Aš kaip maldą kartoju vardus tų žmonių, kurie įvairiose Europos šalyse, apim-
tose rudojo maro, tiesė pagalbos ir draugystės ranką, gyvybę ir duoną nešančią 
ranką tiems, kuriuos norėta sunaikinti dvasiškai ir fiziškai.

Mes neužmirštame ir niekados neužmiršime. Nei vieni, nei kiti. Ne tik iš dėkin-
gumo ir ne iš pasitenkinimo atlikus taurią žmogišką pareigą. Dar ir dėl atsako-
mybės. Istorija lieka istorija. Jos lapų, išmirkusių ašarose ir kraujyje, paženklintų 
kančiomis ir pasiaukojimu, žudynėmis ir didvyriškumu, niekam nevalia išplėšti, 
niekas neturi tokios teisės ir galios tokios.

Iš straipsnio „Apie didvyriškumą“. Ir be ginklo kariai. Sud. Sofija Binkienė. – Vilnius, Mintis, 1967

Icchokas Meras Mes negalime užmiršti

Iš „Lopšelio“ mane paėmė auginti Marija Urbonie-
nė. Aišku, man tai buvo didelė laimė. Maža aš kal-
bėjau kita – žydų – kalba. Marija su manimi gyveno 
mažame miestelyje, ir kaimynės greitai pradėjo sa-
kyti, kad aš esu „sorė“ – žydelkaitė – ir kad ji mane 
grąžintų atgal...

Karas dar nebuvo pasibaigęs, tad ji bijojo ir dėl 
manęs, ir dėl savęs. Tada jie persikėlė į tolimą Lie-
tuvos bažnytkaimį, kur jų niekas nepažinojo. Taip aš 
išaugau jos šeimoje...

Savo tikrąją gyvenimo istoriją sužinojau tik po 26 
metų.

Aš pati jau buvau mama...
Marija Urbonienė, ta auksinė moteris, mane augi-

no ir mylėjo kaip savo dukrą, jos padedama aš grį-
žau į savo tautą, nes ji man linkėjo tik gero. 

Ruta Lacmanaitė

Ruta Lacmanaitė (Irena Urbonaitė) su savo antrąja motina 
Marija Urboniene. Rutai 15, 16 metų 

Prisimenu Lidijos rūpestingumą, kurį ji dalijo vi-
siems ją aplankiusiems: ar tai būtų žydas, ar kurčne-
bylis, ar rusas, ar vokietis. Kupina meilės ir orumo, ji 
rizikavo gyvybe dėl jų. Tai buvo neįprasta moteris, 
gyvenusi neįprastais laikais, sugebėjusi įveikti siaubą 
ir sukurti gerumo ir užuojautos erdvę. 

  Rosian Bagrianskytė-Zerner

Rosian Bagrianskytė ir Lidija Golubovienė karo metais

Nuo	1943	metų	„Lopšelyje“	dirbusi	
Jadvyga	Stančiauskaitė-Liepinaitienė	prisimena: 
...Mums buvo duotas įsakymas naktį visas duris palikti 

nerakintas – įprastai jos būdavo rakinamos. Atneštì vaikai 
būdavo nukerpami, o galvytės ištepamos kalio permanga-
natu, be to, berniukai būdavo guldomi atskirai. Gestapas 
tikrinti „Lopšelio“ ateidavo du, tris kartus per savaitę vidu-
ry nakties, ir visą laiką buvo grasinama, kad, jei bus rastas 
nors vienas žydų vaikas, laukia mirtis…

Slaugė Jadvyga Stančiauskaitė-Liepinaitienė su globotiniais. 
Kauno kūdikių namai „Lopšelis“. 1943

Kol mano antroji mama Stasė ir teta Bronė buvo 
gyvos, mes artimai bendravome. Stasė, be manęs, 
vaikų neturėjo, o tetos Bronės vaikai Genutė, Tereza 
ir Jarikas  yra man kaip seserys ir brolis.

 Stasė išsaugojo du mano senelės Rozalijos Trov-
bergienės laiškus, rašytus jai iš geto. Galite  įsivaiz-
duoti, ką jaučiu juos skaitydamas...

Joelis Trovbergas

Stasė Vaitkaitytė su Joeliu Trovbergu, gimusiu 1940 spalio 20. 
Fotografuota 1944 gegužės 19. Šią fotografiją Stasė perdavė į 
getą Joelio senelei Rozalijai

Katia Segalson. 
Radžiūnų kaimas, Ukmergės 
rajonas, 1944

Iš	Tikvos	(Teklytės)	laiško	Bronei	ir	
Adomui	Gecevičiams:
Tikiuosi, kad gavote šį laišką ir esate sveiki.
Pirmiausia leiskite pasakyti, kas aš esu. Mano var-

das Tikva, ir aš buvau ta maža mergaitė, kurią Jūs 
1943 metais gegužės mėnesį paėmėte iš Kauno geto. 
Gerai prisimenu, kaip gyvenau Jūsų namuose, tačiau 
labai silpnai prisimenu Jūsų veidus. Labai dažnai pri-
simenu Jūsų namų vaizdą, prisimenu, kaip žaisdavau 
su dviem mažomis mergaitėmis. Daug metų vis pa-
galvodavau, kaip Jūs gyvenate ir kad man būtų labai 
malonu gauti kokią žinią ar laišką iš Jūsų.

Mano teta papasakojo man visą istoriją ir kaip Jūs 
rizikavote gyvybe, pasiėmę mane į savo namus. Da-
bar, suaugusi, aš suprantu Jūsų pasiaukojimą ir ste-
biuosi Jūsų gerumu. Kaip žmogus gali atsidėkoti už 
išgelbėtą jam gyvybę? Tai labai didelis dalykas. Ne-
turiu žodžių išreikšti savo jausmams. Čia žodžiai yra 
bejėgiai. Tik noriu pasakyti Jums, kad galvoju apie 
Jus metų metus.

Tikva Chlomovič-Jeral
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Išgelbėjęs vieną gyvybę, 
išgelbėja visą pasaulį

Andžejus Gdovskis (Andrzej Gdowski) 
(1871–1948)

Kunigas Juozas Stakauskas, mokytojas Vla-
das Žemaitis ir vienuolė Marija Mikulska (se-
suo Benedikta) valstybinio archyvo patalpose 
buvusiame Benediktinių vienuolyne Šv. Igno-
to g. 5 slėpė ir nuo mirties išgelbėjo 12 Vil-
niaus geto žydų. Okupavę Vilnių, naciai šia-
me archyve kaupė iš užkariautų miestų pa-
grobtas knygas, dokumentus. Vienoje gerai 

užmaskuotoje nedidelėje patalpoje buvo ga-
lima slėpti žmones. Likvidavus Vilniaus getą 
beveik metus šioje slėptuvėje gyveno gydy-
tojas Aleksandras Libo su žmona Vera ir du-
kra Liuba, Grigorijus ir Irena Jašunskiai, de-
šimtmetis Samuelis Bakas ir jo motina Mita 
Bak, Jakovas Jafė su žmona Sofija ir seserimi 
Fira, Miriam Rolnikaitė-Lisauskienė.

Kartą mačiau, kaip vienas po kito ėjo būriai žmonių su geltonais lopais ant 
nugaros. Vyrai, moterys, vaikai. Kaip šešėliai, vos juda, išblyškę, išvargę. Eina 
ir čia pat, jėgų netekę, krinta. „Kodėl aš nieko nedariau, tai matydamas? Kodėl 
aš jiems nepadedu? – nedavė nuo tol ramybės mintis. – Nors vieną vienintelį 
žmogų turiu nuo mirties išgelbėti!“                                                 Juozas Stakauskas

Juozas Rutkauskas daugybei žydų parūpino krikščionių 
dokumentus. Išgelbėjo daugiau kaip 100 žydų... 

Ona Šimaitė

Juozas Rutkauskas (1904–1944)

Juozas Rutkauskas karo metais dirbo Vilniaus 
rajono Rudaminos pasų skyriuje. Gelbėdamas 
žydus, jis pasižymėjo ypatingu energingumu, 
sumanumu ir ryžtu. Po Vilniaus geto likvidacijos 
nebuvo dienos, kad Juozo Rutkausko namuo-
se nesislapstytų po kelis žydus. Su savo dukters 
Margaritos Rutkauskaitės gimimo liudijimu jis 
išrūpino pasą Žanai Ran, su juo ji išvyko iš Lie-
tuvos ir dirbo vertėja vokiečių okupacinėje įstai-
goje Minske. 1944 metais gestapas Juozą Rut-
kauską areštavo ir nužudė. Dauguma žmonių, 
kuriems Juozas Rutkauskas parūpino pasus, kaip 
Rytų šalių darbininkai išvyko į Vokietiją ir išliko 
gyvi. Daug šiltų žodžių Juozui Rutkauskui savo 
prisiminimuose skyrė Žana Ran. 

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, 
minint Lietuvos žydų genocido aukų at-
minimo dieną rugsėjo 23-iąją, Lietuvos 
Respublikos Prezidento rūmuose pager-
biami Lietuvos piliečiai, išlaikę didžiau-
sius žmoniškumo išbandymus – Žūvan-
čiųjų gelbėjimo kryžiumi apdovanojami 
žmonės, gelbėję žydus per Holokaustą 
Lietuvos žemėje. Dauguma šių kuklių 
žmonių, kuriems jų poelgis dažniausiai 
nė neatrodė žygdarbis, o tik paprastas 
žmoniškumas, nesulaukė šių dienų – jų 
žygdarbis įvertintas po jų mirties. Tarp 
žydų gelbėtojų nebuvo tokių, kurie būtų 
dalyvavę Holokauste ar būtų tam prita-
rę. Tad gelbėti nuožmiai persekiojamus 
nekaltus žmones, kai buvo kurstoma ne-
apykanta ir šmeižtas, vyko masinės žydų 
žudynės, reikėjo didelės drąsos, nesa-
vanaudiškumo ir dvasios stiprybės. Gel-
bėtojai turėjo veikti slapta: pasmerktie-
siems jie įrengdavo slėptuves, dalijosi 
duonos kąsniu, stengdavosi neprasitarti 

apie slapstomus žmones nei giminėms, 
nei artimiausiems kaimynams – juk už 
žydų gelbėjimą grėsė mirtis – ir ne tik 
gelbėtojams, bet ir jų šeimoms. Apsis-
prendimas gelbėti per Holokaustą žydus 
dažnai priklausydavo ir nuo visų šeimos 
narių sutikimo ir reikalaudavo begalinio 
pasiaukojimo – slapstomiems žmonėms 
ir jų gelbėtojams daugelį dienų, mėne-
sių ar net visus karo metus teko gyven-
ti nuolat patiriant baimę ir nežmonišką 
įtampą. Todėl ir po daugelio metų hu-
maniški ir drąsūs žydų gelbėtojų poel-
giai yra nepamiršti nei Izraelyje, nei čia – 
Lietuvoje. Izraelio institutas kankiniams 
ir didvyriams atminti Jad Vašem (šie žo-
džiai hebrajų kalba reiškia atmintį ir var-
dą) suteikia žydų gelbėtojams Pasaulio 
Tautų Teisuolio vardą ir apdovanoja juos 
Teisuolio medaliu, kuriame parašyta: Iš-
gelbėjęs vieną gyvybę – išgelbėja visą pa-
saulį. O Lietuvoje žydų gelbėtojai apdo-
vanojami Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi.

Žydų gelbėtojai – Pasaulio Tautų Teisuoliai

Andžejus Gdovskis – per karą Šv. Teresės bažnyčios ir Aušros Var-
tų koplyčios klebonas, Basųjų karmelitų vienuolyno prioras – vie-
nuolyno teritorijoje slėpė žydus, parūpindavo jiems dokumentus. 
Užsiimdamas šia itin rizikinga veikla, klebonas Andžejus Gdovskis 
kontaktuodavo su vermachto feldfebeliu Antonu Šmidu. Jis parū-
pino pasus pabėgėliui iš Vokietijos Hermanui Adleriui ir jo žmonai, 
pabėgėlei iš Austrijos Vienos operos vokalistei Anitai Distler, su ku-
riais Adleriai 1942 metais išvyko iš Lietuvos. 1942 metais klebonas 
Andžejus Gdovskis buvo suimtas ir kartu su kitais broliais karmelitais 
itin sunkiomis sąlygomis kalintas Lukiškėse. Vėliau suimtieji buvo 
perkelti į Panevėžiuko koncentracijos stovyklą šalia Babtų, paskui į 
Šaltupį, kur sulaukė išvadavimo nuo vokiečių. Po karo Basųjų kar-
melitų vienuolyno patalpos buvo nacionalizuotos, vienuolynas vei-
kė privačiame bute. Kunigas Andžejus Gdovskis mirė 1948 metais 
Vilniuje, palaidotas Rasų kapinėse.

Aš, tuomet beteisis, persekiojamas geto pabėgėlis, 
susidraugavau su bažnyčios klebonu Andriumi 
Gdovskiu, kuris, rizikuodamas gyvybe, mane slėpdavo 
pavojaus atvejais.                                         Hermanas Adleris

Jad Vašem medalis ir Garbės raštas

Žydų gelbėtojams, pripažintiems 
Pasaulio Tautų Teisuoliais, Jad Vašem 
įteikia medalį ir Garbės raštą, kuriuose 
įrašyti žodžiai: Išgelbėjęs vieną gyvybę –  
išgelbėja visą pasaulį. 
2014 m. lapkričio duomenimis, 878 
Lietuvos piliečiai pripažinti Pasaulio 
Tautų Teisuoliais, Lietuvos Teisuolių 
sąrašas vis dar papildomas naujomis 
pavardėmis...

Ona Šimaitė (1894–1970)

Nėra to mažo, kuris negalėtų 
padaryti didelio darbo

Ona Šimaitė

Nuo pat pirmųjų Vilniaus geto dienų Ona Ši-
maitė įsitraukė į geto kalinių gelbėjimą. Ona – 
geto ryšininkė – atneša ir išneša laiškus, parū-
pina nelegalius pasus, slepia pabėgėlius, ieško 
slapstymo vietų žydų vaikams, rizikuodama gy-
vybe, neša į getą ginklus, šaudmenis. Iš geto Ona 
išnešdavo vertingą archyvinę medžiagą: doku-
mentus, rankraščius, retas knygas. 

1944 balandžio 28 dieną Ona suimama dar-
be universiteto bibliotekoje. Vokiečių okupacinė 
valdžia Oną Šimaitę nuteisė mirties bausme. Vil-
niaus universiteto profesorių ir tarnautojų surink-
tomis lėšomis pareigūnai buvo papirkti, ir mirties 
bausmė buvo pakeista koncentracijos stovykla.

Iš pradžių Ona Šimaitė buvo išvežta į Dachau, 
vėliau perkelta į koncentracijos stovyklą reicho 
okupuotoje Prancūzijos teritorijoje. Po daugiau 
kaip keturių mėnesių sunkaus darbo (vagonų iš-
krovimo) sunkiai sergančią Oną Šimaitę 1944 m. 
rugsėjo 10 d. išvadavo sąjungininkų armija.

Ich habe ja nur Menschen geretten...  
Aš tik gelbėjau žmones...          Iš A. Šmido atsisveikinimo laiško žmonai ir dukrai

Iš Vienos kilęs Antonas Šmidas (Anton Schmid) po Austrijos anšliuso 
tapo Trečiojo reicho karo prievolininku. 1941 m. birželį feldfebelis A. Šmi-
das buvo paskirtas Vilniuje nuo dalinių atsilikusių vokiečių karių surinkimo 
punkto Geležinkelio gatvėje viršininku, jis grąžindavo kareivius į frontą. Be 
to, A. Šmidas vadovavo dirbtuvėms, kuriose buvo siuvamos uniformos, tai-
soma technika. Jis išduodavo geltonus šainus (darbo leidimus) ligotiems ir 
nusilpusiems, kartais jam pavykdavo ištraukti „specialistą“ net iš Lukiškių 
kalėjimo. Feldfebelis Antonas Šmidas tarnybiniu sunkvežimiu išvežė iš Vil-
niaus geto apie 300 žmonių ir įdarbino juos Voronovo ir Balstogės gamy-
klose. A. Šmido bute Vilniuje, Geležinkelio g. 15, gyveno iš geto pabėgęs 
rašytojas Hermanas Adleris su žmona, ten susirinkimus rengdavo geto pa-
sipriešinimo organizacijos nariai, Vilniaus ir Varšuvos getų ryšininkai. 

1942 m. sausį Antonas Šmidas buvo suimtas. Karo lauko teismas vasario 
25 d. paskelbė nuosprendį: Antonui Šmidui, reicho išdavikui, už pagalbą 
žydams skirta aukščiausia bausmė – sušaudymas.

Nuosprendis buvo įvykdytas 1942 m. balandžio 13 d. Vilniuje.

Antonas Šmidas (1900–1942)

Žūvančiųjų gelbėjimo kryžius

Kiekvienais metais, minint Lietuvos žydų 
genocido aukų atminimo dieną rugsėjo 
23-iąją, Lietuvos Respublikos Prezidentas 
apdovanoja žydų gelbėtojus Žūvančiųjų 
gelbėjimo kryžiumi.
1992–2014 metais Valstybinio Vilniaus 
Gaono žydų muziejaus siūlymu Žūvančiųjų 
gelbėjimo kryžiumi apdovanoti 1297 
Lietuvos piliečiai, gelbėję per Holokaustą 
žydus Lietuvos žemėje.

Juozas Stakauskas (1900–1972) Vladas Žemaitis (1900–1980)Marija Mikulska (1903–1994)

Ar jis galėtų 
apkabinti savo vaiką, 
jeigu jo rankos būtų 
suteptos kitų vaikų 
krauju, paklausė 
Marija gestapo 
agento...

Marija Fedecka ir jos vyras Stanislovas prieškario Vilniuje buvo žinomi ak-
tyvūs antisemitizmo priešininkai. 

Marijos Fedeckos adresą žinojo visi, kuriems  reikėjo pagalbos. Marija vei-
kė be jokių organizacijų paramos. Jos sūnus Zemekas (Ziemowit) sakė: „Per 
okupaciją mano mama stojo į asmeninį  karą prieš gestapą…“

Esminė problema buvo rasti lėšų žydams gelbėti. Dukra Barbara atsimena, 
kaip jos mama iš namų nešdavo į turgų parduoti daiktus.

Nebuvo nė vienos nakties, kad Marijos Fedeckos ir jos vyro pastogėje ne-
būtų glaudęsi žydų. Marija Fedecka papirkdavo pasų įstaigos darbuotojus, 
kad gautų „tikrus“ dokumentus žmonėms, kuriems grėsė pavojus. Daugybė 
jų pagarbiai taria ponios Marijos vardą.

Marija Fedecka ir Dala (Adlena) Smilg. Apie 1944–1945. 
Mergaitė su tėvais 1946 išvyko į Braziliją

Rašytojas Jonas Ruzgys su jam būdin-
ga nepaprasta drąsa atėjo prie Vilniaus 
geto vartų grąžinti tikėjimo žmogumi savo 
prieškario pažįstamai Lizai Aizenberg. Jo-
nas ir Stasė Ruzgiai pirmiausia suorgani-
zavo Aizenbergų dukrelės Ritos, o vėliau 
ir jos motinos Lizos išvedimą iš geto ir jas 
abi paslėpė savo bute Žvėryne. Motina su 
dukrele ankštame Ruzgių butelyje slaps-
tėsi per visą okupaciją. Ruzgiams pavyko 
išgelbėti ne tik Lizą Aizenberg ir jos du-
krelę, bet ir daugiau žmonių, pabėgusių 
iš Vilniaus geto. Kai kuriuos Stasė ir Jonas 
apgyvendino pas savo draugus ir pažįsta-
mus. Tarp Ruzgių išgelbėtų žmonių: Mari-
ja Petuchauskienė ir jos sūnus Markas Pe-
tuchauskas, Rebeka ir Fania Feldmanaitės.Stanislava Ruzgienė (1918–2005)      Jonas Ruzgys (1904–1998)

Grąžinti tikėjimą žmogumi
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Iš pradžių pavieniai kunigo Bronislovo Paukš-
čio pažįstami žydai, vėliau ir daugelis kitų, sužino-
ję, kad jis padeda žydams, rado prieglobstį Kauno 
Švč. Trejybės bažnyčioje. Tarp jų: Pnina Šeinzon su 
dukra Sulamita, Maša Rabinovič (Aisenbud), Rachelė 
Rozencveigaitė (Levin), gydytoja Pesia Kisina, Pnina 
Suknin-Gofer ir daugelis kitų. Kunigas Paukštys pa-
rūpindavo besislapstantiesiems suklastotus asmens 
dokumentus, slėpdavo juos klebonijose ir bažnyčio-
se, maitindavo, o naktimis išveždavo pas patikimus 
žmones. Kunigo B. Paukščio brolis profesorius Juozas 
Paukštys taip pat gelbėjo žydus ir periodiškai slėpė 
juos savo namuose Kaune.

Bronislovas Paukštys 
(1897–1966)

Bronius Gotautas, broliukas, karo metais Kaune 
susidraugavo su Petrašiūnų vienuoliais kapucinais. 
Šis žmogus perduodavo žydams suklastotus pa-
sus, kuriuos darydavo kunigai. Gotautas buvo di-
dis altruistas, bebaimis kovotojas prieš hitlerinius 
budelius. Užlopyta miline, persimetęs per petį odi-
nį krepšį su knygomis, vaistais ir maistu, jis eidavo 
ir kasdien viską išdalydavo vargstantiems. Jis veikė 
labai drąsiai, nesirūpindamas dėl savo likimo. Karo 
pabaigoje gestapas broliuką Gotautą suėmė ir iš-
vežė į Vokietiją darbams. Po karo Bronius Gotautas 
į Lietuvą nebegrįžo: gyveno ir mirė Vokietijoje.

Bronius Gotautas (1901–apie 1970)

Natalija Fugalevičiūtė ir jos artima draugė Na-
talija Jegorova gyveno Kaune mažame mediniame 
name. Šios moterys stengėsi padėti visiems ken-
čiantiems, nepriklausomai nuo jų kilmės ar tiky-
bos. Per visą karą pakaitomis šių moterų namuose 
gyveno keliolika persekiojamų žmonių: Helena ir 
Margarita Holzman, Rivka Šmuklerytė (vėliau Oše-

rovičienė), Gerta Bagrianskienė, Batševa Taborisky, 
Roza Stender, Fruma Vitkinaitė-Kučinskienė, šeše-
rių metų Dvoira Biron ir kiti. Daugelis besislaps-
tančiųjų gavo prieglobstį Natalijos Fugalevičiūtės 
vyresniosios sesers Lidijos Golubovienės namuose 
Kulautuvoje, ji slėpė ne tik žydus, bet ir rusų karo 
belaisvius, našlaičius. 

Gydytoja Elena Buivydaitė-Kutorgienė laikė savo 
pareiga gelbėti žmones, ji manė, kad gydytojas pri-
valo ne tik teikti žmogui medicininę pagalbą, bet ir 
mylėti jį. Hitlerinės okupacijos metais ši tauri huma-
nistė labai daug padėjo persekiojamiems žmonėms: 
žydams, karo belaisviams. Ji tapo viena aktyviausių 
Kauno žydų gelbėjimo organizatorių. Neįmanoma 
suskaičiuoti, kiek žmonių nuo mirties išgelbėjo Elena 
Kutorgienė, ji buvo neįtikėtinai drąsi ir sumani gel-
bėtoja. Elenos Kutorgienės sūnus gydytojas Vikto-
ras Kutorga dėl pogrindinės veiklos buvo patekęs į 
gestapo rankas, tačiau, nepaisydamas pavojų, toliau 
tęsė  humanistinę veiklą. Elena  Kutorgienė (1888–1963) 

Natalija Fugalevičiūtė 
(1905–1985)

Natalija Jegorova 
(1899–1989)

Lidija Golubovienė 
(1896–1989)  

Medicinos daktaras profesorius Pranas Mažylis su žmona Antanina ir paaug- 
liais vaikais Jonu ir Liūda gyveno erdviame bute Kaune, Putvinskio gatvėje, prie 
Mažylio 1935 m. įsteigtos akušerijos ir ginekologijos klinikos. Inžinierius Isakas 
Judelevičius buvo pirmasis, kurį prasidėjus okupacijai priglaudė Mažylių šeima. 
1943 m. pradžioje Mažyliai priėmė ir išgelbėjo buvusio savo nuomininko Levin-
tofo dukrą Liliją. 1944 pavasarį su profesoriaus žinia prie ligoninės durų buvo pa-
liktas gete pagimdytas berniukas Griša Teperis. Išgelbėtieji, jų šeimos ir draugai 
labai gerbė profesorių Praną Mažylį, jie niekada nepamiršo jo pagalbos persekio-
jamiems žmonėms.

Pranas Mažylis (1885–1966)   

Jonas Paulavičius su žmona Antanina ir 16 ir 15 
metų vaikais Danute ir Kęstučiu karo metais gyveno 
Kauno priemiestyje, Panemunėje. Išsikėlęs humanis-
tinį tikslą išgelbėti kuo daugiau Kauno geto žydų, 
Jonas Paulavičius su sūnumi po savo namo grindi-
mis įrengė dvi slėptuves. Tarp 12-os Paulavičių išgel-
bėtų žydų: Icchakas ir Lena Šamesai su mažamečiu 
sūnumi Šimele ir Lenos motina, daktarai Chaimas ir 
Tania Ipai, inžinierius Aronas Neimarkas su žmona 
Musia (Manya Gershenman), Jochananas Feinas, Mi-
riam Krakinovski, Riva Katavušnikienė, Davidas Rubi-
nas. Jonas Paulavičius 1952-aisiais krito nuo nežino-
mo žudiko rankos, bet jo ir jo šeimos pasiaukojimą ir 
atminimą iki šiol su pagarba mena didžiai dėkingos 
vis naujos gausėjančios Paulavičių išgelbėtų žmonių 
palikuonių kartos.

Jonas Paulavičius 
(1898–1952)

Antanina Paulavičienė 
(1903–1988) 

Gydytojas Petras Baublys Antrojo pasaulinio karo 
metais vadovavo (1942–1944) Kauno kūdikių na-
mams ,,Lopšelis“. Dėl šio gydytojo ir jo bendradar-
bių humanizmo ir pasiaukojimo „Lopšelis“ tapo ne 
tik našlaičių, bet ir žiauriai persekiojamų žydų vai-
kų gelbėjimo vieta ir prieglobsčiu. Gydytojas Petras 
Baublys ir jo bendradarbiai išgelbėjo keliolika Kauno 
geto žydų vaikų.

Kauno geto pasipriešinimo organizacijos narės 
motinos kreipėsi į „Lopšelio“ direktorių gydytoją Pe-
trą Baublį ir paprašė atverti duris žydų vaikams. Pe-
tras Baublys noriai sutiko. Mažyliai buvo slapčia išne-
šami iš geto ir perduodami į gydytojo Petro Baublio 
globą. 

Petro Baublio brolis Sergijus Baublys ir šio žmona 
Jadvyga Baublienė slapstė ir išgelbėjo Kauno geto 
kalinę Rachilę Bliumental.

Petras Baublys  (1914–1973)

Nuo pat pirmųjų vokiečių okupacijos Lietu-
voje dienų Sofija Binkienė ir jos šeimos nariai – 
dukros Lilijana ir Irena, Kazio Binkio vaikai Ge-
rardas ir Eleonora, Lilijanos vyras Vladas Varčikas 
– aktyviai įsitraukė į žydų gelbėjimą. Binkių na-
mai Kauno žydams tapo pagrindiniu adresu. Čia 
buvo planuojami pabėgimai iš geto, padirbami 
dokumentai. Sofija palaikė ryšius su kitomis žydų 
gelbėtojomis, užmegzdavo ryšius su geto kali-
niais, ragino juos bėgti iš geto ir slapstytis. Binkių 
šeimoje prieglobstį rado Gita Judelevičiūtė, Raja 
Judelevičienė, Pesia Melamed, Mironas Ginkas, 
Fruma Mania Ginkienė, Kama Ginkas, Sonia Gin-
kaitė-Šabadienė, Beba Šatenštein-Taborisky, Gu-
tia Šmuklerytė, Roza Stenderienė, Adina Segal, 
Samuelis Segalis ir daugelis kitų. 7 šios šeimos 
nariai pripažinti Pasaulio Tautų Teisuoliais.

Sofija Binkienė (1902–1984)

Ir be ginklo kariai...

Jų akys lyg sakydavo: „Koks čia gali būti pavojus, kai žmogus nori likti žmogumi?“
 Rivka Ošerovičienė

Čia, kur nuo sienos žvelgė Čiurlionio paveikslai, ateidavo 
vis kiti žmonės, išsipasakodavo, prašydavo patarimo...
  Dalija Epšteinaitė

Sofija Čiurlionienė 
(1988–1958)

Danutė Sofija Čiurlionytė-
Zubovienė (1910–1995)

Vladimiras Zubovas 
(1909–2007)

Nuoširdumas ir šiluma gau-
bė Kauno geto pabėgėlius, ra-
dusius prieglobstį rašytojos So-
fijos Kymantaitės-Čiurlionienės ir 
jos dukters Danutės Zubovienės 
šeimoje. Tarp tų pabėgėlių, kurie 
glaudėsi šioje šeimoje, kol buvo 
rastos kitos, saugesnės, slapsty-
mosi vietos, buvo maža mergai-
tė Estera Elinaitė ir inžinieriaus 
Anatolijaus Rozenbliumo šeima: 
žmona Raja, sūnus Mika ir žmo-
nos tėvai Kenigsbergai, gydyto-
jas epidemiologas Leonas Gure-
vičius. Danutės Čiurlionytės vyras 
architektas Vladimiras Zubovas 
nuolat ieškojo saugesnių vietų vis 
naujiems geto bėgliams. 

Tada niekas mūsų šeimoje nė nesvarstė, kodėl tiems vargšams žmonėms padedame. 
Taip reikia ir viskas.                                                                             Liūda Mažylytė-Rasteikienė

Viktoras  Kutorga (1920–1991)  

Jūs manote, kad aš 
daug padėjau žydams, 
bet man skauda širdį 
galvojant apie tai, kad 
aš galėjau padaryti kur 
kas daugiau, jeigu tik 
Visagalis Dievas būtų 
apdovanojęs mane 
geresniu supančio 
pasaulio supratimu.

   Bronislovas Paukštys

Tegul mane 
gestapas 
sušaudo, bet 
tegul visi 
mato, kad 
yra ryžtingų 
žmonių.

Bronius Gotautas

Netekusi vyro ir vyresniosios dukters, 
ji yra auka, bet kartu ir bebaimė 
aktyvistė, kuri neketina likti auka ir 
organizuoja pasipriešinimą...
     Reinhard Kaiser

   

1941 m. birželį pirmosiomis karo dienomis per 
pogromus Kaune dingo be pėdsako Helenos vyras 
Maksas Holzmanas. Vyresnioji Holzmanų duktė de-
vyniolikmetė Marie, kurį laiką kalinta kalėjime, buvo 
sušaudyta IX forte. Po šių baisių netekčių Helena 
įveikė neviltį ir pasiryžo išgelbėti ne tik savo jaunes-
niąją dukrą Margaritą, bet ir kuo daugiau žmonių, 
pirmiausia – Kauno geto vaikų. Fruma Vitkinaitė-
Kučinskienė visam gyvenimui susiejo savo likimą su 
Helena Holzman ir jos dukra Margarita. Paaiškėjus, 
kad Frumos tėvai ir brolis žuvo likviduojant Kauno 
getą, Helena Holzman įsidukrino Frumą, apgaubė ją 
meile ir šiluma. Helenos Holzman atminimui skirtas 
muziejaus dokumentinis filmas „Vilties etiudas“ .

Helene Czapski-Holzman. 1911

...Ir nors stengiausi sukaupti kuo daugiau medžiagos apie 
daugelį žmonių, tačiau toli gražu tai ne viskas. Dar ir da-
bar sužinau apie vis naujus „karius be ginklo“, kurie veikė 
įvairiuose respublikos kampeliuose. O kiek dar yra tokių, 
kurie lieka ir gal liks nežinomi – vieni žuvo (ir gelbėtojai, ir 
jų globotiniai), kiti atsidūrė svetur. Daugelis iš viso neturi 
progos niekam ir niekur papasakoti apie save, kiti dažnai 
mano, kad paprasčiausiai atliko žmogaus pareigą. 
 

Knygos „Ir be ginklo kariai“ sudarytojos Pasaulio Tautų Teisuolės Sofijos Binkienės žodis, 1967
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Mano durys atviros visiems... 
Mykolas Šimelis

Kunigui Polikarpui Macijauskui visi buvo lygūs. Jis 
slėpė ne rusą, žydą ar vokietį – o žmogų. Kolainių vie-
nuolyne kunigas gelbėjo žydus, parūpindavo jiems 
fiktyvius dokumentus. Vietos bendruomenė gerai pa-
žinojo gydytoją Petrą Girbudą ir žinojo apie jo palan-
kumą žydams. Todėl ilgiau kaip kelias dienas jis nega-
lėdavo slėpti savo namuose žmonių. Kunigas ir gydy-

tojas susitardavo su apylinkės ūkininkais iš atokesnių 
ir miškingų sodybų, ir aštuoniolikmetis Alfonsas Son-
gaila, pasikinkęs arklį, iš Šiaulių geto atveždavo pas 
juos žydus. Kunigas Polikarpas Macijauskas, gydytojas 
Petras Girbudas ir aštuoniolikmetis valstietis Alfonsas 
Songaila tapo narsiais žydų gelbėjimo organizatoriais 
Šiaulių regione, ypač Kelmės apylinkėse.

Petras Girbudas (1892–1967)

Polikarpas Macijauskas (Maciejovskis) (1891–1965)

Alfonsas Songaila 
(1924–2006)

26 metus ieškojau kunigo, norėdamas 
padėkoti už išgelbėtą gyvybę, už netikėtą 
laisvę ir galimybę džiaugtis pasauliu. Tik jo 
dėka likau gyvas aš ir daugelis kitų.
     Benjaminas Fuksis

Vladas Požėla (1913–1997)

Kunigas Vladas Požėla, Šiaulių kalėjimo kapelionas, kas-
dien teikė kalinių sieloms paguodą ir nešdavo iš laisvės žinias, 
laiškus, nors tai buvo griežčiausiai draudžiama. 1944 birže-
lio 19-ąją ant Šiaulių pasipylus bomboms, kalėjimo sargyba 
persigandusi blaškėsi, o kunigas atrakino kamerų duris...

Zenonas Rakevičius (stovi) (g. 1924 ), sėdi: 
Česlovas Rakevičius (1923–2009) ir Riva Hiršovičiūtė-Rakevičienė

Jaroslavas Rakevičius 
(1904–1978)

Teklė Rakevičienė 
(1904–1943) 

Juozas Rakevičius 
(1921–1991)

Algimantas Rakevičius 
(g. 1934)

Rakevičių šeima išgelbėjo nuo žūties apie 50 Kau-
no geto kalinių. Tekdavo įveikti net 80 km atstumą 
nuo Kauno iki Rakevičių namų Keidžių kaime (Rasei-
nių r.). Saugumo sumetimais žmones iš Kauno geto 
vesdavosi ir pėsčius, ir veždavosi arkliais – tai truk-
davo 3–4 ir daugiau parų. Pas Rakevičius jie būdavo 
paskirstomi ir apgyvendinami, iškilus pavojui perve-
dami į saugesnes vietas, vėliau paimami atgal. Tarp 
Rakevičių išgelbėtų žmonių: Nožikovienė su sūnumi 
ir dukra, Rachelė Drukeraitė ir jos sesuo, Gancas ir 
Gancaitė, Melcų, Elijaševičių, Manų šeimos, Lėja Brik 
(Barak) su sūnumi Aharonu, Leibzonų šeima, Iserlis, 
Sara Zivaitė, Liba Raibšteinienė su dukra, Zarkinų šei-
ma, Mazinterienė, Orčikas ir Sorė Beilė Kelcai, Kulie-
šų šeima, seserys ir brolis Libmanai.

Juozo ir Bronislavos Straupių sodyba Šarnelės kaime 
buvo tapusi žydų gelbėjimo centru Telšių rajone. Strau-
pis vežimu ir dviračiais iš Alsėdžių atvežė ir pas Juozą ir 
Adolfiną Kerpauskus paslėpė 12 asmenų Faktorių šeimą. 

Vėliau iš Telšių parsivežė dar tris Faktorių gimines. Šar-
nelėje Straupiai slėpė Blatų šeimą, Taubę Jankelevičiūtę, 
Malką Kaplanaitę, Dovydą Kaplaną. Ūkininkų Straupių ir 
Kerpauskų šeimos išgelbėjo 25 žmones.

Juozas Kerpauskas (1889–1978) ir
Adolfina Kerpauskienė (1897–1985)

Dauguma gelbėtojų nebuvo idealistai, jie nesirengė ir neplanavo tapti gelbėtojais, 
tačiau atėjo momentas, kai reikėjo priimti sprendimą, nuo kurio priklausė kito  
žmogaus gyvybė...

Stanislava Venclauskienė 
(1874–1958)

Danutė Venclauskaitė 
(1903–1998)

Aš neslėpiau savo širdyje Tavo teisybės. Aš skelbiau Tavo tiesą ir Tavo išganymą...
 Ps. 40, 11

Juozas Straupis (1900–1978) ir Bronislava Straupienė (1902–1996)

Gražbylė Venclauskaitė 
(g. 1912)

Gydytojas Vytautas Žakavičius gyveno ir dirbo 
Pakalniškių kaime (Šakių r.). Hitlerininkams okupa-
vus Lietuvą jis aktyviai padėjo žydams: 1943 rudenį 
priglaudė pažįstamų iš Kauno geto atvežtą gydytoją  
Š. Matusevičių su šeima. Žakavičiaus paraginti sep-
tyniems Kauno geto pabėgėliams duris atvėrė ir ūki-
ninkai Bronius Jocevičius, Jonas Petrauskas, Jonas 
Janulaitis ir Pranas Simokaitis. Galop kalbos apie V. 
Žakavičiaus veiklą pasiekė gestapą. 1944 kovo 18-ąją 
į Gelgaudiškį atvyko ginkluoti hitlerininkai ir suėmė 
visus slepiamus žydus ir jų gelbėtojus. J. Janulaičiui 
vėliau pavyko pabėgti, o P. Simokaitį išvežė į Vokie-
tiją. B. Jocevičių, J. Petrauską ir V. Žakavičių sušaudė 
IX forte 1944-ųjų liepos pabaigoje.

Nežinau, kur jo kapas, –
Gal mano senelis guli
Didžiuliame XX amžiaus
Kankinių sarkofage?! O gal jo siela
Kas rytą kartu su saule
Žadina mūsų viltį 
      Marija Macijauskienė skiria savo seneliui Vytautui Žakavičiui

Vytautas Žakavičius (1876–1944)

Juozapas Markevičius (1892–1989) ir 
Elena Markevičienė (1895–1955) su vaikais. 

Pirmoje eilėje iš kairės: Jadvyga, motina Elena, 
tėvas Juozapas, Marijona, Regina. 

Antroje eilėje iš kairės: Romualdas, Valerija, Jonas

Juozapas Markevičius su žmona Elena ir septyniais vaikais gyveno Trina-
polio vienkiemyje netoli Subačiaus. Karo metais ši šeima nuo mirties išgel-
bėjo devynis žmones: Subačiaus krautuvininką Kušnerį su jo dviem trylikos 
ir aštuoniolikos metų dukromis ir septynerių sūnumi, Simą Ševelytę, du pa-
bėgėlius iš Lenkijos, Šolomą Šorenzoną ir Špindelį. Nepamainomi Juozapo 
Markevičiaus pagalbininkai buvo jo vyresnieji vaikai Jonas, Romualdas, Vla-
das, Marijona ir Valerija. Net septyni šios šeimos nariai pripažinti Pasaulio 
Tautų Teisuoliais.  

Garsaus prieškario advokato Kazimiero Venclaus-
kio ir Stanislavos Jakševičiūtės-Venclauskienės šeima 
Šiauliuose garsėjo labdaringa veikla. Jų namuose augo 
per 100 našlaičių. Jie juos iš savo lėšų leido į mokslus. 
1940 m. advokatas mirė, o jo žmona ir dukros Da-
nutė ir Gražbylė tęsė kilnią veiklą. Naciams okupavus 
Lietuvą jos gelbėjo žydus: Etą Blank su dukra, Vulfą 
Peisachovičių, Sofiją Kozlovski su tėvu ir kitus. Danutė 
Venclauskaitė įsteigė siuvyklą, kurioje 50–150 žydžių 
siūdavo kareiviškas žiemines kepures ir gaudavo pa-
valgyti ūkininkų dovanoto maisto. Danutė turėjo lei-
dimą įeiti į getą, ji beveik kasdien paslapčia nešdavo 
ten maisto ir vaistų. Danutės sesuo Gražbylė, mirus 
Etai Blank, su jos dukra Anike Chana išvažiavo į Že-
maičių Naumiestį ir ten sulaukė karo pabaigos.

Žiežmarių urėdijos Bačkonių girininkas Mykolas Ši-
melis, susiradęs Kaune pažįstamus į priverstiniusdar-
bus atvarytus geto žydus, pasakė: Mano durys atviros 
visiems. 1943 lapkritį į Šimelio ir jo žmonos Jadvygos 
namus Tarpumiškio kaime (Kaišiadorių r.) Mošė Mu-
selis iš Kauno geto atvežė 9 žmones: savo žmoną Po-
lią bei Korėnų ir Arnovskių šeimas, o po kelių mėnesių 
– dar 3 žmones. Dar vėliau iš geto pabėgo ir pas My-
kolą Šimelį pasislėpė Muselienės sesuo su vyru Nech-
modai. Mykolas Šimelis per karą išgelbėjo 14 žydų ir 
už savo žygdarbį sumokėjo gyvybe – 1945 liepos 10-
ąją jis buvo nužudytas Strošiūnų miške.

Mykolas Šimelis (1889–1945) ir Jadvyga Šimelienė 
(1906–1944) su dukromis

Kunigas Polikarpas Macijauskas su vienuolėmis Kolainių benediktinių vienuolyne, kuriame slėpėsi vienuolėmis persirengusios žydės

Susidarė didelė kuopa, – prisimena Jonas, – reikėjo mais-
to aštuoniolikai burnų. Sesuo kepė duoną, man teko nešti 
pieną, krūmuose virti valgyti.
    Jonas Markevičius
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Po daugelio metų...
Žydų gelbėtojai, Pasaulio Tautų Teisuoliai, jų istorijos  –  vaistas 
nuo negyjančių Holokausto žaizdų. Tai dvasinis vaistas, 
teigiantis gyvenimą, neigiantis mirtį, skatinantis tikėti gėriu, 
nepasiduoti nevilčiai.                                                                                   Mordecai Paldiel

1. Genutė Pukaitė ir Katia Segalson-Rosen. 
Izraelis, 1991

2. Mošė Kuklianskis ir Jonas Daugevičius.  
1995

3. Mošė Kuklianskis ir Kazys Žukauskas. 
1995

4. Rūta Kronaitė-Sigal ir Ona Ragauskienė. 
Šiauliai, 2000

5. Markas Petuchauskas su Stanislava ir 
Jonu Ruzgiais Vilniuje 

6. Emanuelis Šlomas ir Vladas Bušauskas. 
Guronių k., Trakų r., 2005

7.  Mošė Kuklianskis ir Jonas Daugevičius. 
Sventijansko k., Lazdijų r., 1995

8. Jadvyga Laucevičiūtė-Baužienė ir 
Telesforas Laucevičius. Telšiai, 2005

9. Tikva Chlomovič-Jeral ir Bronislava 
Gecevičienė. JAV, 1990

10. Svečiuose pas Izaoką Gliką jo gelbėtojai 
ir jų vaikai su šeimomis. 2004

Holokausto memorialinis institutas Jad 
Vašem Jeruzalėje nuo 1962 m. suteikia 
žydų gelbėtojams Pasaulio Tautų Tei-
suolio vardą ir apdovanoja juos me-
daliu ir diplomu. Iš pradžių muziejaus 
Atminimo kalvoje Pasaulio Tautų Tei-
suoliams buvo sodinami medžiai, sim-
bolizuojantys gyvybės atsinaujinimą. 
Dabar Teisuolių vardai įrašomi Garbės 
sienoje Teisuolių sode. Kiekvienais 
metais Lietuvos piliečių Pasaulio Tautų 
Teisuolių sąrašą papildo nauji vardai.

1982-ųjų balandį kunigui Bronislovui Paukščiui atminti pasodintas 
medis. Portretą laiko B. Paukščio išgelbėtas advokatas Avraham Tory

Liuba Funkaitė-Česakov ir Bronė Grigalaitienė. 
Jad Vašem, 1991

1991 m. žydų gelbėtojai Šventojoje žemėje susitiko su savo išgelbėtais žmonėmis, buvo priimti Izraelio Knesete. 
Su Kneseto pirmininku Dovu Šilanskiu

Virginija Mačionienė ir Jadvyga Korsakienė priėmė Onos ir 
Antano Korsakų apdovanojimą. Jad Vašem, 2011-05-02

Sulamita Gordonaitė-Lyrovienė ir Ernestas Kutorga. 
Jad Vašem, 1998

LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė Žūvančiųjų 
gelbėjimo kryžiumi apdovanojo Jadvygą 
Juknelevičienę (Kazakevičiūtę). 2012-09-21

LR Prezidentas Valdas Adamkus apdovanoja Janiną  
Viktaravičienę (Rutkauskaitę). 2004-09-28

Rašytojas Vladas Dautartas priima 
iš LR Prezidento Algirdo Brazausko 
savo motinos Julijos Dautartienės 
apdovanojimą – Žūvančiųjų gelbėjimo 
kryžių. 1995-09-14

Nuo 1992-ųjų kiekvieną rugsėjį minint Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dieną, 
Lietuvos Respublikos Prezidento rūmuose pagerbiami Lietuvos piliečiai, išlaikę didžiausią 
žmoniškumo išbandymą – Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi apdovanojami žmonės, per 
Holokaustą gelbėję žydus

PARODOS AUTORIAI:

© Danutė Selčinskaja, parodos kuratorė, 2014 
© Jovita Stundžiaitė, muziejininkė, 2014
© Jūratė Juozėnienė, dizainerė, 2014 

© Valstybinis Vilniaus Gaono 
žydų muziejus, 2014

Dėkojame visiems parodos dalyviams, per Holokaustą 
Lietuvoje išgelbėtiems žydų vaikams, jų gelbėtojams 
ir šių artimiesiems, pasidalijusiems skaudžiais 
prisiminimais ir leidusiems naudoti 
savo archyvų nuotraukas 

Už teisę naudoti archyvines fotografijas, už 
konsultacijas ir paramą Valstybinis Vilniaus Gaono 
žydų muziejus nuoširdžiai dėkoja:

Lietuvos Respublikos Prezidento 
Kanceliarijos archyvui,
Kauno IX forto muziejui

Už finansinę paramą Valstybinis Vilniaus Gaono 
žydų muziejus nuoširdžiai dėkoja:

UAB „Venecija LT“,
Telesforui Laucevičiui, Benui Brahmsui, 
dr. Solomonui Abramovičiui  
ir kitiems privatiems asmenims, rėmusiems 
žydų gelbėjimo atminimo įamžinimą

2009 metais rugsėjo 23 dieną minint 
muziejaus 20-metį ir Lietuvos žydų 
genocido aukų atminimo dieną, 
Valstybinio Vilniaus Gaono žydų 
muziejaus Tolerancijos centre 
(Naugarduko g. 10 / Aguonų g. 2) 
atidaryta nuolatinė, moderni ekspozicija 
Išsigelbėjęs Lietuvos žydų vaikas 
pasakoja apie Šoa

Kviečiame aplankyti Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus nuolatinę ekspoziciją 
Išsigelbėjęs Lietuvos žydų vaikas pasakoja apie Šoa Tolerancijos centre Naugarduko g. 10 / Aguonų g. 2, LT-01309, Vilnius     www.jmuseum.lt

Pasaulio Tautų Teisuolių apdovanojimo ceremonijos vyksta ir Lietuvoje. Apdovanoji-
mus žydų gelbėtojams arba jų artimiesiems įteikia Izraelio Valstybės ambasadorius.

2008 metais gegužės 21 dieną Izraelio nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius 
Chen Ivry įteikė Pasaulio Tautų Teisuolių apdovanojimus Adomui Gecevičiui (sėdi 
centre) ir jo žmonai (po mirties). Kauno Rotušė

Pasaulio Tautų Teisuolių apdovanojimo 
ceremonija VVŽGM Tolerancijos centre 
2012-04-19. Janinai Grigaliunienei 
Teisuolio medalį ir diplomą įteikia Izraelio 
ambasadorė Hagit Ben-Yaakov ir Izraelio 
energetikos ministras Uzi Landau

Išskirtines per Holokaustą Lietuvoje išsigelbėjusių žydų ir jų gelbėjimo istorijas, gausiai 
iliustruotas nuotraukomis ir vaizdine medžiaga, muziejaus knygas žydų gelbėjimo tema, 
informaciją apie apdovanotus žydų gelbėtojus, dokumentinius filmus ir interviu rasite 
virtualioje parodoje www.issigelbejesvaikas.lt

Per Holokaustą išlikęs gyvas Mošė Kuklianskis (viduryje) ir Kuklianskių giminės nariai su gelbėtojų palikuoniais. LR Prezidentūra, 2008-09-19
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Šios parodos dalyviai – per karą išgelbėti 
Lietuvos žydų vaikai, pokariu pasklidę po 
pasaulį – savo istorijomis, sudarančiomis 
šią parodą, pasidalijo 2004–2009 metais

Lietuvos kultūros tarybai prie 
LR kultūros ministerijos 


