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Istorijos angelas ( ... ) atsigręžęs į praeitį .
Ten, kur mes regime įvykių grandinę, jis mato
vienintelę ka tastrofą, kuri verči a nuolaužtĮ krūvas
viena ant kitos ir sviedžia j as jam po kojtJ. An ge las
norėtų prikelti miru siuosius ir vėl sulydyti i visum ą
tai, kas sudaužyta .
Walteris Benjaminas. Traktatas apie istorijos filosojijq , 1940

PRATARMĖ
.. . .
• • ?00 metų Jau Vytauto Did žiojo la ika is žydai
istonJat L1etuv0Je Jau
·
. .
1 · · · N uo
buvo
kaimynai, be nd~~i
k~ašto d~ia:t::1~~~;::~:;~~:
e kopat įsikūrimo Lietuvoje prad z1os s1e tnine gru pe a yv
.
.
naminiame politini ame, kultūriniame gyvenim e, ka rtu puos~ le d am~ lf_savo
regioninį s~vitumą. Lietuvių ir žydų kelia i per sipindavo ne tik ka sd ieni a me ,
•

Zydų

lietuvių

d~!ijęsi_

bet ir politiniam e gyvenime.
.
.
k- ·
Svarb iausi XX a. pradžios įvykiai (Lie tu vos nep n k1ausom?'b~s at uni:nas
ir kt.) buvo paženklinti gla udau s žydų ir lietuvi_ ų bendradarbia~1mo. _Ga!i~a
minėti daugybę teigiamų žydų ir lietuvių santykių momentų, tac 1au la 1kut beVISŲ

HOLOKAUSTO

AUKŲ

ATMINIMUI

gant jų keliai išs iskyrė.
. . .
. . . .
.
.
XX a. 4-ame dešimtm etyje pasireiškė ekonomm1 s ir rehgm1s lietuvių a ~t1semitizmas. Pirm osios soviet inės okup acijos me tu įsigalėjo žydo komunt sto
įvaizdis. Jo atsiradimą lėmė tai , kad praradę autonomiją dal!s. žydų ėmė_ orientuotis į kairiuosius . Dėl vokiečitĮ karinės ir ideologinės po lit ikos per plfmuo sius vokiečitĮ okupacijos met us šalyje buvo sun aikint a vos ne visa žydtĮ (li tvakų) bendruomenė. Per visą okupacijos laikotarpį Liet uvoje buvo sunaikint a
apie 200 000 žydų kilmės piliečitĮ, iš jtĮ 170 000-180 000 iki 1942 metų. Tik
pavieniams asmenim s pavyko išvengti mir ties, pabėgus iš ša ud yt i veda mų kolonų, gettĮ ir darb o s tovykltĮ. D aliai j tĮ išsigelbėti padėjo kra što gyve nt oja i.
Litvakai - beve ik žuvusi civilizacija, prarasta Lietuvos kultūros, eko no mikos, mok slo dali s. Vyrai, mote rys, se nelia i, va ikai, rab inai , m edika i, įžymūs
mokslu žmonės, išminč i a i , pirkliai ir paprasti kaim o gatvių prekeiviai nacių
okupac ijos metai s tapo krašto raupsuotaisiais, i šsižadėtais iais ir svetimaisia is visi amžiams a t gulė mas inių žudynitĮ duobėse Lietuvos mi es tu ose ir mi es teliuose, Pan eriuo se, Kaun o fortuose, pamiškėse. Kulka nesky rė ne i ko muni sto ,
ne i sionisto , ji n esakė už ką - smigo už ta i, kad tu o me tu žydtĮ nelaikė ve rtai s
ne i pagarbos , ne i užu ojau tos, nei teisės gyventi. ...
Auto~ė- dėkoja Val~tybinio Vilniau s Gaono žydų mu zieja us dir ek to ri a us pavaduotoJai mok slo re ika lam s Ra chele i Kos tan ian už palaikymą p a rašy ti šią
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knygą ir konsultacijas, kolegoms Rūtai Puišytei, Svetlanai Šatalovai, Irinai Guzenberg ir Arkadijui Bliuminui - už patar imus. Pa dėkos žodžius skiriu savo
vyrui Rolandui, Kaišiad orių muziejaus muziejininkui, - už visapus išk ą pagalbą, vertingas pastabas ir s upratim ą . Dėkoju knygą redagavusiai Lietuvit/ kalbos komisijos kalbininkei Aistei Pangonytei. Ačiū Ka išia do ritĮ muziejaus direktoriui Olijardui Lukoševičiu i, geranoriškai leidusiam publikuoti muziejuje
sa ugomą medžiagą, Marvin Schneider (JAV) - už šeimos fotografijas ir visiems kitiems, kurie neliko abejingi mano paieškoms.

ĮVADAS

Nuo pat Lietuvos valstybės susikūrimo Trakų ~eg_iona~ užėmė sva~biJ vie~ą
šalies istorijoje. Puiki geografinė padėtis tarp Vilniaus 1~ Kau~o, d 1~z 1 ~u~ ~ų
Lietuvos m iest ų, ir didžiausių Lietuvos upių - Nemuno tr Ner~es - l_
e ~ ~ sio
regiono svarbą prekybiniame, visuomeniniame, kultūriniame 1r polttm1ame
šalies gyvenime.
.
. .
Ankstyvuoju Lietuvos valstybės istorijos laikotarpiu Trakai kuq lai ką _buv~
net Lietuvos Didžiosios Kun igai kštystės sostine. Įva i r iais amžia is čia k1rtos 1
strategiškai svarbūs karo ir prekybos keliai, kūrėsi įvairiatau tės ir daugi akalbės žemdirbi ų, am atininkų ir p rekyb inin kų gyvenvie tės . D ide l į pos tūmį jtĮ augimui d avė XIX a. antroje pusėje per Trakų aps kritį nutiesti Peterburgo Varšuvos ir Liepojos- Romm1geležinkeliai: suk lestėjo prekyba. Kart u spa rč i a i
augo ir žydų b e ndruomenė .
Trakti apskritis, galima sakyti, susiformavo, kai 1564-1566 m. Lietuvos D idžiojoje Kunigaikštystėje buvo įvykdyt a adm i nis traci nė re forma: Lietuva suskirstyta i 13 va ivad ij tĮ ir 26 pavietus. Vieno iš pavieltĮ centru tapo Trak ai to
paties pavadinimo vaivadijoje.
Po trečiojo Respublikos padalijimo 1795 m. Lietuvą prijun gus pr ie Rusijos, pavietai pavadinti apskritimis. 1839 m. caro nurodymu Trakų apskr itis panaikinta, tačiau 1843 m. atkurta.
Pirmojo pasaulinio karo metu Lietuvą okupavę vokiečiai paskelbė j ą Ob er
Osto (vyriausiojo kariuomenės vado) žeme. Lietuvoje Obe r Osto valdyto s apygardos buvo suskirstytos i mažesnius administracinius vienetus - ap skritis. Nors
n_m1jai įkurta apskritis maždaug ir atitiko prieš tai buvusios TraktĮ apskriti e
nbas, tačiau naujuoju jos centru buvo pasirinkti Kaišiadorys - tuo metu da r
maž~-gyvc_nvietė (nebuvo net valsčiaus centras), bet kaip daba r, taip ir ta da _
gclcz_111k
eltt1 mazgas. Turbūt tai ir lėmė vokiečių pasirinkimą .
. Lietuvai at kū_rus ne~ri klausornybę, l919 m. atkurta TraktĮ apskrit is, tačiau
kai 1:20 m. spali Lenk1Ja kartu su Vilniaus kraštu užgrobė Trak us, Kaišiadorys vel tapo Trakt1 apskrities centru .
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1939 m. pabaigoje Trakai kartu su didele Vilniaus krašto dalimi buvo sugrąžinti

Lietuvai ir atgavo apskrities centro statusą.
1940m. vasa rą, SSRSokupavus Lietuvą, buvo pradėta nauja administracinė pertvarka, bet Trakai liko apskrities centru. Pertvarką nutra ukė Antrasis
pasaulinis karas. Šalis buvo pavadinta Lietuvos genera line sritimi ir suskirstyta į keturias krašto apygardas, šios - į apskritis, o pastarosios - i va lsčius. Vilniaus apygardos Trakų apskritį sudarė 10 va lsčitJ : Aukšt~dvario, KaišiadoritJ,
Onuškio, Rūdiškių, Semeliškių, Trakų, Vievio, ŽasliLĮ, ZiežmariLJir Lentvario. Istoriškai Trakų apskričiai visada priklausė ir Kruoni o va lsč ius, tačiau
1939 m. jis buvo priskirtas Kauno apskričiai, taip ir liko karo metais.
Buvusios Trakų apskrities terit orijoje dabar įsikūrę Kaiš iadorių ir TraktĮ
rajonai, Elektrėnų savivaldybės teritorija.
Pirmieji žydai apskrityje pasirodė gana anksti - apie XIV a. pabaigą. Gav~
Lietuvos didžiųjų kunigaikščių privil egijtĮ, daugelis telkėsi miestuose ir miesteliuose. Vertėsi prekyba, smulkiąja pramon e, amatai s, ūkininkavo.
Žydų skaičius apskrityje per visą jų gyvavimo laikotarpį svyravo nuo kelių
dešimčių iki kelių tūks tančių. Žydų bendruomenė skaitlingiausia buvo tarpukariu, tada daugelyje va lsčių jie sudarė pusę vietinitĮ gyventojtĮ.
FJ.941 m. birželio pabaigoje vokiečiams okupavus Lietuvą, įvestas okupacinis
/ režimas, iš rasistinių sumetimų pradėta kratytis žydų. Pirmaisiais karo mėne
siais Lietuvos žydų bendruomenei suduotas stipriausias smūgis. 1941 m. rugpjū
čio viduryjeTrakų apskrities žydai (pirmiausia vyrai, paskui moterys ir vaikai)
buvo varomi į getus ir laikinąsias izoliacijos vietas, tiesiogiai priklausomas tiek
nuo vokiškosios, tiek nuo vietinės valdžios. Getai ir laikinosios izoliacijos vietos
paprastai buvo steigiami valsčių centruose. Ten įkalintus žydus saugojo lietuvitĮ
sargyba.Suimtuosiusvarydavo į darbus. Getuose ir laikinosiose izoliacijos vietose žydai buvo laikomi nuo keleto dienų iki kelitĮ savaičitĮ, o paskirt,1 dicm1
visus sunaikindavogretimuose miškuose. Žudynėse dalyvavo SS oberšturmfiurerio JoachimoHammano vadovaujamas „skrajojantis" būrys, sudarytas iš 8- JO
vokiečių esesininkų ir kelių dešimčių lietuvių, taip pat iš maždaug l 00 vietiniLĮ
kolaborantų ir kelių operatyvinio būrio vokiečių suformuotas ypatingasi būrys,
lietuvių policija, buvę sukilimo dalyvia i (dar vadinami baltaraiščiais, sukilėlia is
arba aktyvistais).Būta ir savanorių iš vietinilĮ gyventojų tarpo:'°'7
1941 m. rugpjūčio-spalio mėnesiais Trakų apskritis nete o daugiau kaip
5 000žydų tautybės asmenų. Visi šie žmonės buvo nužudyti keturiose vietose:
l. 1941m. rugpjūčio 26 d. Strošiūnų šilo 9,13 kvadrate , šalia KaišiadoritĮ
Žiežmarių vieškelio, buvo sušaudyti Kaišiadorių geto ir laikinosios izoliacijos
vietos žmonės (1911 asmenų) .

2. 1941 m. ru gpjū čio 29 d. Stroši ūnų šilo 26,36 kvadrat e, 1,5 km į pietryčius

nuo pirmosios sušaudymo vietos, šalia Žiežm a ritĮ s mėlio ir žvyro karj ero, ~artu su likusiomis Rumš iškitĮ žydtJ moterimis ir vaikais buvo nužudyta dalis ZaslitĮ ir ŽiežmaritĮ žydtĮ mote n 1,va iktĮ ir sene litĮ (784 asmenys).
3. 194J m. ru gsėjo 30 d. akcijos metu Va rni kų miške 3 km i šiaur ~s rytus
nuo Trakų , netoli VarniktĮ kaimo kapinių, buvo nužudyti Rūdišk i ų, Zydkaimio, Trakt1, Lentvario, Onuškio ir dalis Aukštadvario žydų ( l 446 asmenys).
4. 1941 m. spalio 6 d. prie Sem eliškių miško, 1,5 km į š i au rės rytus nuo
miestelio buvo sunaikinti Seme lišk itĮ ir Vievio žydai (962 asmenys).
Dar p~sė tiek išlikusitĮ Lietuvos ir Baltarusijos žydų g?lėjo būti su~aikin~a
1942- 1944 metais apskrityje veikusiose šešiose (Vievio, Ziežm a rių , Kieme lių
( Kaiš iadorių), Mijaugonių , Užtrakio ir Vokės) darbo stovykl~se.
.
Trakų regionas neteko ne tik žymios dalies savo gyve ntOJŲ , tarp JŲ zym~
kulttiros politikos, visuomenės ve ikėjų, bet prarado ir ateitie s per§12ektyvfl._
'"i3andym~s atkurti žydų gyvenimo raidą iki jų sunaikinimo ir siekis išsiaiškinti
aplinkybitĮ bei asmeniniLĮ nuostatų ir ti kslų n ulemtą žu dynitĮ procesą, pasta ngos atkurti žydų getų , laikinųjų izoliacijos vietų ir darbo stovyklų Trakų apskrities miestuose ir miesteliuose steigimo ir likvidavimo e igą, naikinimo akcijų da lyvių ir auktĮ, asmemi, ge lbėjus itĮ ir padėj usiLĮ žydams, išaiškinimas tebus nedidelis indėlis į holokausto Lietuvos provincijoje tyri m ą.
Po Lietuvos nepriklausomybės atgavimo 1991 m. žydų genocido tema Lietuvoje susilaukė didesnio dėmesio: paskelbta mokslinitĮ straipsnitĮ , aptarta 19401944 m. Lietuvos istorijos veikaluose, diskutuojama įva iriose konferencijose ir
seminaruose, tačiau išsamesnitĮ tyrimtĮ , skirtų įvykiams provincijoje , nėra. Šiandien nėra vientisos, visą Lietuvą apimančios studijos. Deta liau žinomi tik dide snitĮ miestų jvykiai. Regioniniai holokausto tyrimai yra dar palygi~ti nauji, tik
pradedantys įsitvirtinti bendroje Lietuvos istorijos problematikoje. Sis darba s ir
būtų bandymas užpildyti holokausto Lietuvos provincijoje tyrimų spragą.
1996m. Vilniaus universiteto profesoriui Mejeriui Šubui pasiūlius, pradė
tas tirti žydtĮ naikinimas Lietuvos provincijoje. 1999 m. bi rže l į Istorijo s fakultete apginta s bakal auro darba s „Žydt) genocidas Ukmergėje 1941 m.", o
2001 m. gegužę - magistro darbas ,,Žydų genocidas provincijoj e: TraktĮ apskritis". Magistro darbo pagrindu ir par engta · i knyga.
Žyclt) genocido Trakt) apsk rityje tema n agrinėta daugiau sia re mianti s
nep ublikuotais šaltiniai s, vienaip ar kitaip a tspind ėj u s i ais to meto rea lijas.
Atrenkant medž iagą pirm enybė teikta faktų patikimumui ir tikslumui , bandyta remtis ne tik žinomai s fakta is, bet ir liudininktĮ prisiminimai s, spauda, periodik a ir kitais leidiniais. Medžiaga rinkta dau giau nei tr eju s metu s,
V

•
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paskelbta s traipsnių apie žydų žudynes Kaišiadorysc 1 2 , Vievyje.l, Žasliuo.
se 4 , Žicžmariuose 5 •
Vienas iš pagrindinių ša ltinių holokaustu i Trakų apskrityje nagrinėti y
Lietuvos ypatingojo archyvo (LYA) Lietuvos SSR val tybinio augumo kon~~
teto (KGB) fondo K-1 apyrašo Nr. 58 baudžiamosios bylos, iškeltos asmenims, įtaria miems dalyvavimu masin ėse žudynėsc ir įtariamiems bendradarbiavimu su vokiečiais. To paties fondo opcra tyvinitJ bylų apyrašo Nr. 45 dokumentai padėjo atskleisti Zonderkomandos veik l ą Trakti apskrityje. Fondo
Nr. 3377 apyrašo Nr. 55 baudžiamosios bylos padėjo susipažinti su vad in amtĮ
jų buržuazinių nacionalistų veikla 1941- 1945 m.
Nemažiau svarbūs ir Lietuvos centrinio va lstybės archyvo (LCVA) fondo R500 Lietuvos generalinės srities Trakti apskrities viršininko (l 941- 1944 m.), fondo
R-683 ryšių karininko prie SS ir policijos vado Lietuvoje, fondo R-713 Traku
apskrities policijos nuovados (l 941 m. birželis- 1944 m. liepa), Lietuvos genera:
linės srities Vilnia us apygardos komisarinio tarėjo ( 1941- 1942 m.) fondo R-1548
dokumentai. Jie padėjo aptikti gana išsamias apskrities viršininko ataskaitas,
n_ur~~ymus, įsaky~~s, laiškus ir kitus dokumentus, susijusius su žydt) teisių apnbo11mu
, getų ste1g1mu, turto nusavinimu, darbo stovyklomis, žudynėmis.
Per magistrantūros studijų praktiką Kaišiadorių muziejuje autorei teko ne
tik susipažinti su muziejaus archyvo (KšM) medžiaga (kuri buvo panaudota rašant k_nygą), het ir pačiai papildyti minėtą archyvą ras tų dokumentų kopijomi .
Ta1P.pat buvo naudot asi Valstybinio Vilniaus Gaono žydtJ muziejaus
(VVGZM), Trakų istorijos muziejaus (TrIM) fondais, Lietuvos m o kslų akademijos bibliotekos Rankraščių skyriaus (MAB RS) medžiaga, įvairaus pobū
džio lietuvių ir užsienio spauda, periodika, dokumentų rinkiniais, litera tūra.
Darbe minimų gyvenviečių priklausomybė vienam ar kitam va lsčiui nustatyta pagal leidinį „Lietuvos apgyvendintos vietos. Pirmojo visuotinio Lietuvos
gyventojų 1923m. surašymo duomenys" (Kaunas, 1925).
Lokalizuotų gyvenviečių vardų rašyba sunormint a pagal leidinį „Lietuva
TSR ad~inistracinio-teritorinio suskirstymo žinynas" (Parengė z. Noreika ir
V.S!ravmskas. D. l. - Vilnius, 1974).
Zmonių vardai ir pavardė knygoje pateikti taip, kaip buvo minimi šaltiniuose.

'._L atvytė-Gustaitienė N. Žydų naikinima Kaišiadorysc J 94 J m.// Atspind foii. - 200 J m.
rugseJo25 d.; rugsėjo 28 d.; spalio 2 d.
2
ht1p://www.Kaisiadoriumuziejus.lt
1
ht1p://www.jewis
hgen.org/litvak
• hllp://www.Kaisiadoriumuziejus.lt
JTen pat.

PADĖTIS OKUPUOTAME
(1941

--

M. BIRŽELIS-1944

KRAŠTE
M. LIEPA)

Nukariavusi daugelį Europos ša lių , 1941 m. birželio 22 d. hitlerin ė Vokietija pradėjo karą prieš Sovietų Sąj ungą . Hitlerio siekiui įsiviešpa tauti Europoje ir visame pasaulyje įgyvendinti buvo naudojama ir rasi tinė teorija , kurioje
žydams teko nepaskutinis vaidmuo. ,,Pagal Hitler io ideologij · 11olitik bei
karinės ekspansijos planus žy.f!!jaturėjo visai.i§n ·ti.:_6 Būtent · ;o dalyko visose okupuotose teritorijose ir s iekė vokieč iai.
J941 m. birželio 22 d. rytą pras idėjęs karas tarp Vokietija ir Sovietų Są
jungos Lietuvoje pasireiškė antisoviet iniu sukilimu. Lietuva tikėjo i susigrą
žinti valstybingu mą. Dar 1940 m. lapkričio 17 d. Berlyne buvo įkurtas Vokietijos karinitĮ žvalgybos orgam1 Lie tuvitĮ aktyvistt) frontas (LAF)7, turėjęs tapti
tarsi Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo gara ntufl 941 m. kovo mėnesį LAF' o
štabas Berlyne davė „Nurodymus Lietuvai ;·Ja i vi'nti", juose buvo minima , kad
„išvejant iš Lietuvos Raudonąj ą Armij ą, labai svarbu ta pačia proga atsikratyti
žyd11. Todėl reikia suda ryti jiems šalyje tokią logic1apiinkė!, kad nė vienas
žydas nedrįsttĮ net pagalvoti, jog naujojoje Lietuvoje jis gali turėti bent minimalias teises ir apskritai gyvenimo galimybes. Tiksla - priverst i žydus bėgti iš
Lietuvos kartu su raudonaisiais ir ru ais. Kuo daugiau jtĮ i~ Lietuvos pasi šalins, tuo lengviau bus po to užbaigti išsivadavimą;· žydtĮ ."~- 1J:!.• d ...' ,u i-,.
Pirmosiomis karo dienomis Raudonoji armija traukė C-u ja daugelis sovietinitĮ pareigūmĮ ir civilitĮ pabėgėl i tĮ (tarp j11buvo nemažai ir žydtĮ) , ,,ka
mašinose, kas vežimais, dviračia is ar tiesiog pėsti , užtvi ndė kelius. [r vien iem ,
ir kitiems likti Lietuvoje buvo pavojinga. Šalyje vyko ukilimas prieš buvu iu
okupantus, lydimas sus irėminu, su sovietine kariuome ne, taip pat chaoso ir

'' A1a01ukas S. Lietuvos žyd11kelias. - Vilnius 1 1998. - P. 232.
7
Ten pal.- P. 237.
HTrnska L. Lietuva bolšcvik11ir nacių smurto metai~// Lietuvo s rytas. - 1993 111. sausio 16 d. ,
p. 10.
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saviva l ės" 9 • Ar eš ta i ir sus id o rojim a i pirmi a us ia bu vo nukr e ip ti pr ieš komunis-

tu s, komj a unu o liu s a r su j a is b e nd ra da rbi av us ius, tači a u pa lie tė ir nic kuo dė
tu s ž m o nes , ypač žydu s 10.
Vokiečiai turėjo savų tikslų, sus ij us it) su s ta ig iu p uo limu , te ri torijtĮ užė ni i
mu , gre itu jų išva lymu nu o poli t inių priešų , n epa tikimų asm en ų ir žydtĮ tautybės piliečių. N a uj a i sus ikūrusi L a ikin oji Vyria usybė, p rov incijos savivalda ir
vietini a i gyve nt oj a i bu vo įtraukti į vokieč i ų vykdo m ą politiką . Vok iečia ms reikėjo paga lbininkų. Buv o tikim as i „ p as in a ud ot i vie tos gyventojtĮ neapyk anta
bo lše viz mui ir ra sti dau g ištikimų ir klu s nių ben d radarb ių " 1 1 .
Trakų ap skrityj e tie k 1941 m. getų , tie k 1942- 1944 m. darb o stovykltĮ laikotarpiu ne maža i vietinių gyventojų tapo ties iog inia is vokiečitĮ įsa kym ų vykdytojais:
žydų prižiūrėtojais ge tu ose , laikin o izoliav imo vie tose, dar bo stovyk lose, atliko
aptarnaujančiojo perso na lo pa re igas. Ji e lydėjo žydu s į d arb o ar žudynitĮ viet as ir
da lyvavo žud a nt. P asita ikydavo, kad vie tini a i gyve nt oj a i, užsitarn avę vokiečitĮ pasitikėjim ą, sparčia i lipo karjeros laipt a is ir tapd avo ne l stovyklos viršinink o pavadu o toj ais, j au ne ka lbant api e ta i, kad ga ud avo m a teri a lin į atlyginim ą.
Vo kiečių nurod ymu bu vo įs teigtos V ilni aus ir K a un o ka ro la uko komenda ntū ros. K o m e nd a nt a i „ji e m s p ava ld žioj e te rit o rijo j e turėjo n e ribotą valdži ą " 12 , n epa isė Li e tu vos va ld žio s o rganų sav aranki škum o , no rs be ndrad arbia vo ir p aga lbo s n ea tsisa kė . K aro kom end antūrų žinioj e bu vo vis i karo ir
civiliniai re ik alai. Trakų ap skriti s bu vo p avaldi Vilni a us ko mend a ntū ra i (komisara s Hor sta s Wulff as ), o p ats Trakų mi es tas lik o a p skritie s ce ntru . f apskrities vir šininko p areigas bu vo pa skirt as J. N a vik as, la ikin a i š ias p a re igas ėjo
P. Mačin skas 13 , vėliau - P. Brak a uskas 14.
Iki 1941 m . r ep as 17 d. įsakymus dė l užimt o kra što va ldymo skelbė karin ė
admin istracij a .J a ukšči ausia okupacinė va ld žia, kuri „savo iniciatyvą dažnai
m asku odavo ve rsdam a lietuvišk ą adminis traciją savo va rdu pas ira šy ti antisem itiniu s potvarkiu s" 1"' .
' Puišytė R. Nacių okupacija Lietuvoj e// Žydų gyvenimas Lie tuvoje: Paro dos katalogas.
Jewish Life in Lithuania : Exhibition Cata logue. - Vilnius, 2001. - P. 154, 155.
10
Ten pat.
11Bubnys A. Vokiečių okupuota Lietu va ( 194 1- 1944). - Vilnius, l 998. - P. l 93.
12Ten pat. - P. 72.
13
LCVA. F. R-500. Ap. l . B. l . L. 15 1. Trak ų apskrities viršininko nu rodymas, pasirašytas
laikinai e inančio viršininko pareigas.
1
• LCVA. F. R-500. Ap. l . B. 4. T. 11.L. 250. Trak11apskrities viršininko ataska ita Vilniaus
srities viršininkui, pasirašyta laikinai eina nčio Trakų apskrities viršininko pa reigas.
15
Bubnys A. Mažieji Lietuvos žyd ų ge tai ir laikinos izoliavimo stovyklos 1941- 1943 m.//
Lietuvos istorijos metraštis. 1999 me tai. - Vilnius, 2000. - P. 154.

Vo kiečia ms įvedus civilinr; va l dži ą (1941 m . lie pos 25 d .) , s u žydų p e rse kioj imu susijusius įsa kymus le ido vo ki eči tĮ pa re igū n a i, o vie to s l ietuvi ų admi ni tracij a tik paka rt odavo jLĮ d uotu s nurody m us 16. A pi b rėžta žydo sąvoka: žyd as
yra asmu o, kuri o trys (vė li au nut a rt a , kad d u) se ne lia i buvo gryno kraujo žyd a i
ar tas, kuri s iki 1941 m . b irže lio 22 d . pri k l a usė žydų re lig ijai a rba iki a p linkraščio pas ke lb imo bu vo sus ituokęs su šios tautybės žm ogu mi. Pas irod ė p irmieji žydų tei si ų a prib ojim a i: dra ud ima i sve ikin tis gatvėj e vie nas s u kitu , pi rkti ir pa rdu oti tik nu statyto mi s va la ndo mis, p riva lo ma s D ovydo žva igždės nešiojim as kiekvie nam s ula uku siam de šimti es m etų žyd ui ir kt. 17
Jau pirm a is ia is vok iečių o ku pac ijo s m ė n es i a is im ti ste igti get a i 18 (u ždara
saugo ma gyve na moji te rit o rija) ir la ikinos ios žydtĮ izo liavimo vie tos , ties iog ia i
prikl a usomos nu o okupaci n ės va ldžios o rga n ų. Buvo s ie kia ma p aže m in ti žm ones, suva ržyti j ų l a isvę ir va ldyti gyve n i m ą, s te ngta si išsekint i ir nukan kint i.
1941 m . liepos 25 d. Trakų apskriti es viršin ink as Trakų bur mistrui ir visie ms
apskri ties vi ršaičia ms įsa kė uždra usti bet kokį žydų pasitra u kimą iš ap kr it ie ir
nurodė visus apgyve ndinti tik ji e ms skirt oj e te rito rijoj e . Ap skrit ies viršin inka
prašė atsiųsti žydų perkė limo į kitą vi etovę plan ą, nurod yti perkėlimo vi etą,
pažym ėt i p atalp as 19 • Pasa k istor iko A B ub nio 20 , m až iej i pro vinc ij os ge ta i p apra stai neturėjo savivald os , tačia u l941 m . liepo s 25 d . Trakų ap skr ities virš inin ko įsakym a i ir ap skriti es virša ičit/ a taska itos ap ie įsakymt/ vykdymą ka lba ką
kitą. Visuose valsčitĮ ce ntru ose Trakų aps krit yje, ku riu ose bu vo sute lkt i žyd a i,
vietinė žydtĮ ta ryba, sud a ryt a da r pri eš užclan 1 te rito rijų įkūrimą, ve ikė iki pat j ų
likvid avimo 21. Did es niu os e Li etu vos miest uo e vo kiečiai savo įsakymus vykdė
žydų tarybos rank omis. Kokias funk cijas at liko žydų tarybo s Tra kt1 apskr ityje ir
ar vykdė vokiečitĮ įpa reigojimus, nežinom a. Ma nom a, kad šiuo atvej u, j tĮ išrin kimas turėjo asoc ijuo tis žyda ms su ilge niu getų egz i tavi mo užt ikr in im u .
La ikin oj o izo liav im o v ie tos, a rb a geta i, gyvavę nu o keli ų sava ič i ų ik i kelių m ėn esių , bu vo įs t eigti apskr iti es va lsč itĮ ce ntruo se , j u ose ka l ėdavo nu o
ke liasdeš imti es iki kelitĮ š imttĮ vie tinit 1 gyve ntoj tĮ . Suva riu s žyd us į ge tu ·, iš-

'" Brandišauskas V. Lie t uv i tĮ ir žyd11san tykiai 1940- 1941 metais// Da rba i ir die no . - 1996,
Nr. 2 ( 11). - P. 57.
17
Krašto vado skelbimas užimtam kraštu i// Naujoji Lietuva. - 194 1 111. liepos 23 d., p. 5.
IK Viet ovė ar jos dalis, kurioje sutelkti žydai.
''' LCVA. r. R-500. Ap. l. O. l . L. 152. Tra k11apskrities viršininko nurodyma i žyd11perkė li mo
klausimais. Ž.iii rė t i priedą Nr. 17.
20
lluhnys A. Mažieji Lietuvos getai ir laikinos iw liavimo stovyklo 194 1- 1943 metais//
Lie tuvos istorijos metraštis. 1999 me tai. - Vilnius, 2000. - P. 15 1.
21LCVA. r. R-500. Ap. l . B. l. L. 184. TraktĮ apskrities viršininko nu rodymai žyd11ta rybo.
ste igimo klausimu. Ž.iiirl!li priedą Nr. 18.
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15

leisti specialū s nurodymai, kaip elgt is su žydt/ turtu, kur jį laikyti, kam ·is
turi priklausyti ir pan.22
l tų , kurie pateko i darbo stovyklas, išgyveno iki 1944 m.), vėliau - motery s, se neSunaikinus beveik visus apskrities gyventojus žydus, 194 l m. lapkričio 20d liai ir vaikai. Trakų apskritis neteko daugiau kaip 5 000 savo gyventoj t/ žydų.
~rakų_ ap~krit_ie
s viršin_i_nkas Vilniaus apygardos komisariniam t arėjui pateik~ 1raktĮ, kaip ir Vilniaus, Š i a ulių apsk rityse, po vi et i n i ų gyve n toj ų žyd ų likvi1ssa m1 ą k1ekv1eno
valsc1ausa taska itą d ė l žydt/ turt o nusavinimo ir saugojin1021_ davimo pras idėjo darbo stovykltĮ kūrimo periodas. J ų ats irad im ą lėmė strate1941 m. rugpjū čio l d. Trakų apskrities, o ir visos Lietuvos žyd ų gyvenim, ginė padėti s ir darbo jėgos stoka toje v i etovėje, taip pat ir būtin umas vykdyt i
„pakoregavo" Laikfoosios Vyriausybės išleisti „Žydt/ padėties nuostatai" skirti vokieči ų valdžiai reikalingus keli ų tiesimo, medieno s ruošimo , durpi tĮ kasi mo
29
sutrukdyti žydams „ekonomiškai išnaudot i ir mora liškai smukdyti lietuv/t/ tau: darbus. ,,1942 mett/ sa us į Lietuvoje gyvų žydų buvo likę 34 000." 1942 m.
tą". Pagal šiuo nuostatus Lietuvoje gyvenr; žydai buvo suskirstyti į dvi katego- apskrityje ja u ve ikė šešios darbini o tipo laikinosios izoliavimo vietos a rba varijas (netinkantys savo politinėmis pažiūromis tuometinei valdžiai ir visi kiti dinamosios priverstinio darb o stovyklos. Dalis jų buvo sukur tos nauja i, da lis
nepatekę į pirmąją kategoriją) , jie priva lėjo nešiot i aš tuonių centimetni dy- atsirado getus performavus i stovyklas. Či a iš likusi ų iki to l gyvų di rbančių apdžio geltoną apskritimą su J raide viduryje. Žydams buvo uždrausta be specia- skrities žydt/ buvo mažuma. Darbams stovyklose buvo vežami l i kę žyda i iš Villaus policijos leidimo išvykti iš jiems paskirtos gyventi teritorijos, jie nega l ėjo niaus, Kauno ir dabart in ės ši a urės Baltarusijo s (buvusios tuometinės Lietuvos
admini s tracinėse ribose) getų. Visos priverstinio darbo stovyklos buvo vokieturėti viso kilnojamojo turto , be to, jiems nebuvo leidžiama naudotis ki tų taučitĮ žinioje, tačia u prižiūrėtojai dažn iausiai buvo vietos lietuviai.1942 - 1944 metybių asm enų patarn avimais25 • Nors buvo paskelbtos žydų grupės, kurioms šie
nuostatai negaliojo, tačiau praktiškai į pastarąj į punkt ą n ebūdavo atsižvelgia- tais č ia dirbo nuo 100 iki kel i ų šimtų žmon i ų. Darbo ir gyvenimo są l ygos visose
ma. Apskritai min ėtieji nuostatai galutinai ir oficialiai įteis ino žydų beteisiš- stovyklose buvo sunkios: darbininkus kamavo ligos, badas ir alinantis kasd ienis darbas. ,, Priverči a m ojo darbo stovyklos buvo ne tik masinių žudyn i ų Lietukumą ir įtvirtino šios tautos diskriminaciją .
voje
organizavimo centrai, bet ir masinio Lie tuvos gyve ntojų kankinimo, alini1941m. rugpjūčio 18 d. Vilniaus srities komisaras paskelbė, kad apskritie
mo, sveikatos žalojimo vietomis."30 Po stovykltĮ likvidavimo 1943 m. pabaigožydams „privalomi ženklo dėvėjimo ir žydų rajono (ghello)nuostatai. Tie patys
je- 1944 m. pradžioje, dalis jų darb inin kų buvo sušaudyta Pane riu ose (ne to li
nuostatai taikomi pusžydžiams, t. y. tokiems žydams, kuritĮ tėvų viena pusė tikri
Vilniaus), Kauno IX forte ar tiesiog išvežti nežinia kur.
žydai"26, mišrių šeimų žydiškajai pusei ir sutuoktiniui, jei šis neno rėjo skirtis27•
Žydų getų, laikinųjų izoliavimo viettĮ ir darb o stovyklų ste igimas buvo vieBuvo nustatyta maisto norma kiekvienam apskrities gyventojui : žydamsna iš voki ečitĮ politikos dalių. Į jos planu s įėjo ir vieti nių institueij tĮ, ir gyventoakivaizdžiaimažesnė nei kitiems (pavyzdžiui, ne žydui duono s sava itės norma
jų įtraukimas į žydų persekiojimą, diskriminavimą ir na ikinimą.
buvo l 750 gramų, žydui - 875 gramai, o mėsos, ri e ba ltį ir cukra us pastarieji iš
viso negaudavo)2lj.
Masinis provincijos getų likvidavimas vyko 1941 m. vasarą-rudenį . Pirmiausia, siekiant išvengtipasipriešinimo, buvo sušaudyti vyrai (labai n edidelė dalis
24

L~~~- _F. R-713. Ap. l. B. l. L 6. Vilniaus srities komisaro nurodymai Trakt/ apskri1ics
su žydt/ 1urtu.
~ LC~A. F. ~ '.1548.Ap. l. B. l. L 751.Trakt/apskrilies viršininko a1askai1aVilniaus apygardos
kom;~anma~ l~reJui dėl žydų tuno nusavinimo ir saugojimo. Žiū rėli priedą Nr. 19 ir 20.
Masines zudynes L1etuv?Je (1941- 1944): Dokumen1ų rinkinys. D. l. - Vilnius, l 965. - P. ,05.
25
MAB RS. F.264-1329. Zydų padė1ies nuos1a1ai. - Kaunas, 1941. - P. 100.
21
' LCVA.F. R-685.Ap. 5. B. 4. T l. L l . Vilniaus srilies komisaro nurodymai.
21
Ten pat.
22
__

valsc1 ų v1rsa1čiams, susiję

28

_L_CVA.F.~ -5_00._Ap.l. B. l. L 134. Trakų apskrities viršininko įsakymas dėl mais10
padahmmoapskrllyJe. Ziūrė1i priedą Nr. 13

2
'' Lietuvos žydai l 9 18- 1940: Straipsni 11 rinkinys/ Suel. l. Plasserau d, H. Mincze lcs. - Vilni us
2000. - P. 27.
'
. "'._
MAl3 RS. E 26-1475. Rukšėnas K. Hitlcrini nkt1 polilika Lietuvoje 194 1-1 944 metai s
(1s1onJos moksh1kandida10 discrlacija). - Vilnius, 1970. - P. 141.

17
mies te lio pa rd uotuvės ir nedidelės pramon ės įmon ės buvo sut e lkto s žydų
ra nko se: C h. Segalau skas vertėsi mi ško pr e kyba , Zi lb e rkv e ita s turėjo lim onado į m on ė l ę, Po lia nska s su ž mona ir sū num i p re k iavo įva i riom is prekėm i s,
Ka lmo nas ir Fle iše ris - m ėsa, Baro nas - silkė mis, Trakin skas su F e ldmanu
ve r tės i s mu l ki ąja prekyba , M iul eris turėjo savo kepyk l ą, Donas , Fridmana s
ŽYDŲ NAIKINIMAS
PROVINCIJOJE:
ir G urvi čius - re stora nu s, Šu lg inas - v i ešbutį, Zi lberi s buvo s i uvėjas, Mor gelis - ka lvis, M azu rkevi či en ė d irbo vie tos li go n inės vyria usiąja gydytoja, o j os
1941 M. LIEPOS-SPALIO
MĖNESIŲ ĮVYKIAI
vyras - advokat uJ:13".
Ka iši adori ų mu zieja us a rchyvo duomen imi s, 1937 m . Ka i šiadori ų parapi joje
gyveno 369 žyda i37 ir ap ie 2 000 lietu vi tĮ 38 •
KAIŠIADORYS
Vokieči a i į mi es tą įže ngė 1941 m. bi rže lio 27 d. Tuo metu čia gyveno 150
" Mies t~s 67 km į vaka ru s nu o Vilni aus, 39 km į ši aurės vakaru s nu o Trakti, žyd ų šeimtĮ w . Ka ip ir visoj e Liet uvoje , Lietuvos aktyvi s tų fronto naria i ėm ė
Zaslių ir Ziežmarių ka imynystėje. Garsėjo ka ip susisie kim o , pr ekybo s ir žydų rū pin t is vi etinių valdžios įs t aigų atkūri mu . Kaiš i adorių ko m enda n tu tapo bu40
kultūros ce ntra s.
vęs amat t/ moky klos mokyto j as Povila s Gabė , sa ugumo po licijos viršini n ku
41
Žyd ai Kaišiadorių apylinkėse pasirodė api e XVJI a. pradžią. X IX a. ant-"?pas kir tas buvęs L ie tu vos sa ug um o po licijos pareigūnas Prana s Domere c ka s ,
4
roj oje pusėje nuti es ti ge ležink eliai sudarė ypač pa la nki as sąlygas ji ems verstis~ p~licijos _vir_ši~i~ku - A n_t~nas Paška_usk~s " . D~r pr i~š v~k_iečia ~~ asi~~
pr ekyba, kuri vėliau iša ugo iki ta rpt a utini o mas to.
~ 1~ 1es_t_e,v1et 1 1a 1~yven toJa t, v~dqva~ J"~m , ~ uvu s10_vy_n aus 10Jo Ka 1s1ado~_1ų g m XIX a. paba igoj e- XX a. p ra džioje Kai šia dorys bu vo ne tik reikšmin gas ge->--1-..
n_rnk rJOSbuh a l~e'.10 A nt a no _E '.d u"kev 1c 1a us · , p~ve 1k~1 nea~ykanto s:_pykc t?,.sv~ležinkelių mazgas su sto timi , be t ir nu o la t a uga nti s pr e kybos ir am atų cen- · ' t 1mo tt'.rt_otr~sk~mo _persek 103~ zydu s, ~o mu ~ t~tu s 1r sovietų va ldz 1os atzv tlg m
tra sl 1 • Kartu sparčia i a ugo ir žydtĮ bendruomenė. Ja u pri eš Pirn1cĮjį pasaulinį '-..j)al~nk1a1 n~s'.te 1~ u~1us as m~~1~. Ak _tyv1st\! ~u! ~o v~du tapu~ ~~1vu~ia m Kai~ia karą mies te gyve no api e 60 žydų šeimų32 . 1906 m. Kaišiad oryse, tuometinitĮ J clom 1 t~':~ t1 ~ uk1? vyr. b ~t rn ku t J ur~"1_
u 1 Z1tku 1, pers e~ 1opm a 1 _dar labt~ u
kaišiadoriečių teigimu , gyveno beve ik 2000 gyventojų, iš jtĮ 300 buvo žydaP.1. J sua ktyveJo -. ~_'._'.°mąp akty~ ~s.!,:L~u~a Ka1s1a_doryse ~ap~ m iesto r~b 1~a~ J?o~1d
Jų inici atyva bu vo įkurta religinė mo kykla, m a ld os na ma i, žydtJ biblio teka, ': r~~ J ~ffe UI _uz a~zčlos 1~vtlko 1s nam ~Į 1r tan:ipe miesto ~atvem 1s 1k ~_m 1r:
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o po ka i kun a 1s JL!gyve na ma 1sta 1s p as tata is - sprogstamąsias medziagas . Vemu 1, en ruomene 1a a 1 suma ze3O.
Apie 1920 m. i mies tą ėm ė grįžti k aro me ta is ištr e m ti žyd a i. Sukles tėjo
Js Š imašiūtė T. Kaišiadoritl žydai// KaišiadoritĮ aidai. - 1999 m. kovo 5 d., p . 4.
pr ekyba ir amatai. Ka i 1920 m. sp ali Le nkij a ka rtu su Vilni a us kraš tu užgro·
Jr, KšM. 13
. 26 1. T. Ši mašiūtės prisiminimai apie Kaišiadori t! žydus. L. 1-5.
Traku s, Trakų apskriti es ce ntra s buvo pe rk e ltas į Ka išiad o ris. Taip buvo
7
J K~M B. 375. Žydai. ( 1937 m. statistika).
1k1 1939 m., kai Vilni aus kra štas bu vo grąžintas Li e tu va i. 1923 m . Ka išiado ·
JR Gustaitis R. Kaišiadorit) rajono gyvenviečitĮ žinynas ... - P. 30.
34
w Faitelson A. Dcr Rabi „Ben Maiše ldbe n" in Lage r// Le bens Frag en. - 200l O1-02 p 20
rių valsčiuje žydų jau buvo priskaičiuojama 696 • Ta rp uk a riu beve ik visos
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u osevicius . Kaišiadorių parapijos ir vyskupijos istorijos bruožai. - Kaunas 1996. - E 4.
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l~ 167.
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R. Kaišrn~or'.ų rajono gyve nviečitĮ žinynas. - Kaišiadorys, 200l. - P. 28.
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:,'LYA. r. K- 1. Ap. 58. B. 34707/3. L. 9. Kaltinam ojo L. Gabės ap klausos pro tokolas. ' · ·
,, LY_A. F. K- 1.Ap. 58. ~ - 9 107/3. L. 12. Kaltinamojo Y. Yasilevskio apk lauso protoko la
,; r a1tclson A. Der Rab 1.,Bc n Maiše ldbe n" ln La er
O.
·
LYA. r. K-1. Ap. 58.
. •
utariµ;ia~rli>:J.l-~;.1,1 10•
.
.• .
.
44 Ten pat.
K.1al pe čios a r1~·1~1."H't ~ , Jo A. E1dukev1c1aussuemimo.

' ' rai telson A. Der Rab „ lą<i,1e~~ iL~ 1\.flp,~1~Ęi t ytės
2
"''Sučalkinas Y. Pinm1j11n okyklos13>11~11!J-ą(i]l~µiifii&" ·, p.
.
1
'------- ·~.:.;.ko;;;:n
.:.:.
wr•izmą. - 1968 m. spalio 29 d., p. 2.
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liau darydami krata s visa tai „a trado" pas Zasą Šmuel į, Fleišerį Bo ruciui, Jo.
. . . .
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. . ,y
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. y•
faną Aroną ir Šifrą Fabrauskienę47 , ta da prasidėjo ma s iniai žydtJ suėmimai " turėjo užt1knnt1 1lges n1 geto egz1stav1 m ą ir v1s1ską paklusimą vokiec,ų įsakyIki 194 1 m. liepos viduri o mies te buvo suimta apie 200 žydtĮ. Kol nebu vo gct ·
suimti ej i laikyti svirne Vytauto gatvėje49 • Vyriau siuoju sa ugo toju buvo paski~:
tas darbininka s Jur gis Plik šnys, jo pa va ldini ai - buv r;:s Kai š ia dori tJ tarybinio
ūkio sandėlininkas Vladas Radzevičius ir Narevičius50 .
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263 Zas li ų
pjū č 1 0 17 . ap a 1tmt1 „ o 1se v1 me ve 1 a ir ĮZU umu ,
,
51
gal~ma pe ~k.: 1~1zy?u s· . Tų pac1_ų_ me t_ų _ ~u~pJu~,o 5 d . Ka 1s 1ad_om 1 :a lSC1ausžyda i ir 85 žydėssx ir d a r 1_93 Žiežma ri ų žyda i ir 85 žydės59 . Daug e lis gete ir
savivaldybe 1ss1unt_e:~akų apsk:i•t•~.s v1rs 1n~nku1_atsakymą s u : •~toves planu. la ikino izo liavimo vieto j e išbuvo iki 194 1 m. rugpjūčio pabaigo s . Ti e, kurie
k~! -~um atom_aste igt , zydų ~e t~ . S1~-~ e raste ta ip p a t buvo ym1111~~' kad rug- pa te ko į darbo stovykl ą Ki e m e liuo se, man oma, išgyve no iki 1944 m .
pJuc10 5-os d ie no s du ~me111m1
~, ~ a~siado ryse gyve ~o ~05_zydų se~mos _(375
Dar prieš pa sirodant įsakymui vis ie ms žydam s per s ikelti i get us, d al is jų
asme nys) . Nurod om a, Jog get u, skmamas Vytauto ir Vtl111
au s gatv t tĮ rn1onm buvo uždaryti į Ka iš iadorių s in agogą Vilniau s - Vytaut o gatv i ų kamp e . Vė l iau
(ten stovėjo sinagoga ir gyveno nem aža i žydų) - iš viso 23 gyve namiej i namai. ka i kuriu os iš jtĮ su kitais žyda is perkėlė į Vytauto gatvėje stovėj us ius sa ndė
o perkėlimo termi nas - iki 1941 m. rugpjūčio 10 d. 53 Dali s žydų dar iki numa- liu s6o. Beje, prad žioje bu vo s uimami t ik vyra i, ki e k vėl i a u to ks p a ts likima s
tyto termi no persikėlė į jiem s nu rodytą teritoriją.
ištiko ir mote ris, vaik us, se neliu s. Suimtuo~akyląi_~ ug_oj.o lietuvių. pQliciIki ge to įkūrimo, Kaišiadorių žydams buvo pasiū lyta išs irinkti žydų tarybą ninka i. Ji e tyčiojosi iš suimtųj ų, draudė mels.tis,.mušė lazdą. Anot liudininkės,
(Judenratą), kuri būtų „įpareigojama p e r savo valdytoją ar jo pavaduotoją pri- ·kartąvie~s „poli~i;:;i~k~-išsivedęs jauną žydą į lauką, bandė jam iš lupti a ukimti visus įstaigų, vokiečių įs ta igų ir p ol icij os įsakymus" 54 , rūpint ųsi tLĮ įsaky- siniu s danti s. Be to, ir Kaiš i adorių te ism o se kretoriu s nevengdavo atei ti į getą
mų sąžiningu ir greitu vykdymu. Tačiau to p ada ryta nebu vo , nes visi ats isakė „pamik linti ranko s", o j am vos įže n gus, tu oj pasig irsdavo moterų b e i va iktĮ
eiti į tarybą 55 . Pakartotinai pareikalavus , rugpjūtį bu vo išrinkta ke turių asmc- kJyksm as ..." 61 Nors spec ia laus dra udimo lankytis ge te ir laikin ojo j e izo liac ijos
nų taryba: Aronas Jofana s (va ldytoj as), Ze likas Feldmanas (va ldytojo pa va· vietoje vie tiniam s gyve nt oj am s ne buv o, tačiau te n ne daug ka s lankėsi . Vi e ni
duotojas), Chaima Gansas , E lijas Judelevičius 56 • Žydų tarybos išrinkim as mieste bijojo ge to apsa ugos, kiti tiesiog nem atė būtin o re ika lo ten e iti , tr et i galbū t
vengė užsitraukti t uom eti n ės va ldžios nem alo nę.
7
Būdavo, kad vie na m kitam žydu i pavykdavo pabėgt i , p as it ai kydavo, kad
' LCVA. F. R-500. Ap. l. B. 4 . T. l. L. 146. Kaišiadorių policijo s nuovado s raporta s TraktĮ ap·
skr ities viršininkui.
išsigelbėti padėdavo ir viet inė sa rgyba. ŽaslitĮ gyventoją Šonę Berkmanaitę
8
' Laurinavičius J. Hi1lerinės okupacij os met ais// Į komunizmą. - 1964 m. liepos 16 d., p. 4.
Šaderienę, patekusią i Kaišiadorių getą, apie žydam s gresiančią mirtį perspė
,ų LYA. F. K- 1. Ap. 58. B. 37244/3. L. 249. Kaltinamoj o L. Turčilos apk lausos prot okola s.
jo jai simpatizavę ir getą sa ugojr;:s R ag aus ka iš Žiežmarių, sa kydamas, ,,kad
50
Ten pal. L. 125. Kaltinam oj o J. Plikšnio a pkl a usos prot oko las.
51
su žyda is bus ne ge rai ... " 62 Apie artėjanči ą nel a imą m ote ris pasakė ki t ie m s geLC VA. F. R-500. Ap. l. B. 4 . T. l. L. 233. Vilniau s sriti es komi saro H . Wulff o nu rodymai
komisariniam vidaus reikalų valdytojui K. kakm .lrni žydt/ perkė l imu kla usimu.
52
Ten pal. L. 235. Kaišiadorių valsčia us savivaldybės a tsa kym as TraktĮ ap skriti es viršininkui l
194 1 m. liepos 25 d. raštą. Žiūrėti priedą Nr. 14.
53
Ten pat.
LCVA. F. R-500. Ap. l. B. l. L. 184. Trakt) ap skritie s viršinink o pa vedima s TraktĮ micslO bur·
mistrui ir visiems va lsčių virša ičiams dėl žydų tarybų sud a rymo.
55
Ten pat.
54

. ~· ~~V~ .. F. R_-5?<J~
Ap.l. B. 4. T. l. L. 235. Kaišiadorių va lsčiaus savivaldybės raštas Trak 11_ap·
~kntie s viršmmkui dcl zyd ų tarybos Kaišiadory se išri nkim o; te n pat. L. 160. KaišiadorilĮ va lsčH 1 111
zydų tarybos narių sąrašas.

7
LYA. F. 3377. Ap. 55. B. 145. L. 190. Liudin inko A. Dvi l evičia us ap klausos p roto ko la s .
'" LC VA. E R-683. Ap . 2. B. 2. L. 35 . ŽaslitĮ po licijos nu ova d os virši nink o a tsaky m as Po licijos
depa rtame ntu i dė l žydtJ suė mimo.
,.,Te n pal. L. 36. Žiežmarių po licijo s nuo vadu s viršin inko a tsa kym as Po licijos d cpar tame ntu i
dėl žyd11suėm i mo .
"' KšM. B. 240. R. Dainyt ės- Liubšcvičicnės pri si minimai . L. 2.
11
' KšM. 13.240. Šustavičiūtės- Makūnie nės pri simini mai . L. 9.
2
" Lauri navičius J. Nega nd11di e nos// Į komu n izmą. - 1966 m . kovo l d ., p. 3.
'

20

21

to gyventojams, tačiau niekas nenorėjo tuo tikėti. ,,Šonė su savo mama , seserimi ir vaikais dienos metu išėjo iš geto. Sar gybiniai jų nesulaikė ... " 63
mi, tačiau da r vietinių gyve nt oj t) klaus inėjo, a r šie n ežin ą, kas su jai s bu s. ,,Vien a
Kiekvieną dieną iš geto ir laikino sios izo liavimo vieto s žydu s varydavo dirbti: senutė jau n ega lėjo paeiti ir griuvo ant pievo s. Ta i ją priėjęs sa rgyb ini s nušovė.
tiesti ar tai syti kelitĮ, kasti griovių, siaurinti gele žinkelio bėgių, dirbti durp yne. Ji ir liko gulėti prie vieške lio. Vėliau j ą palaidojo Kiemelių kaimo gyve ntoj as
Į darbo vietą ir iš jo s žydai buvo varomi glau sta kolona , lydimi „ge to sa rgybos Ole sius Putnika s."11 Vietiniai gyventojai sa ko niekuo negalėj ę pa sm e rkti es ie m s
ir pagalbinės policijos organų arba kelių teehnikų " 64 • Visos ap skriti es žydai padėti . Genė Butrimavičiūtė-Putnikien ė pasa kojo , jo g kai jos mama u žg ird o
turėjo dirbti nuo 7.30 iki 17 val., įskaitant vienos valandos piettĮ pertrauką automattĮ ir ku l kosvaidžių tratėjimą , sklindantį iš Stroš iūnų šilo , ta i „ užs id en Pagal įsakymą „ darbovietė vėli ausiai turi būti pas iekta 8 val. ir prie š 16.30 val, gusi galvą paga lve vis raudojo ir raud ojo ... " 72 Tačiau dau e lis yventojų, ka d ir
neturi būti palikta " 65 •
užjau sdami ž~,
liko tik jtĮ kanč i ų s tebė t oja is.
Miesto žydus uždarius į getą ir laikinąją izo liacijos vietą, jų kilnojam asis ir~
krityje yra z111omas tik vien~nt e lis lietuvių pa siprie š inim o žydų ž udy nekilnojama sis turtas tapo valstybės nu osavybe ir a ts idūrė mi es to burmi stro ir nėms atvej is. Mūro Strėvininkų (Z iežma rių v lsč.) ir apylinkės moterys u žpolicijo s žinioje. Visi žydų turtai turėjo „ būti su atsidėtinu rūpestingumu pa- stojo kelią vokiečių SS pareigūna m s ir gesta inink ams, vedant iems į ž ud yimti, surašyti, tvarkomi ir tinkamai ap saugojami" 66 •
nių vietą žydu s. Pareigūnai j as labai sumušė, ,ypa č nuke ntėjo 43 metų UršuNuo rugpjūčio pabaigo s prasidėjo planuota s ma sinis žydt) žudyma s. Iš pra- lė Paulauskienė" 73 •
:::.:..J
džių masinių žudynių vieta bu vo pas irinkt as Gaižiūnų poligona s, tačiau vėliau
Kaip galima spręsti iš 194 l m. gruod žio l d . SD vado Lietuvoj e Kario Jageapsistota tie s Strošiūnų, kitaip vadinamu Vladikiškių, šilu. Žudynėms num a- ri o raporto 74 , vienas pirmųjų žydų mas ini o naikinim o atvejų mi e te įvyko
tytos dvi vietos: viena vadinamame Vasiljevo griovyje, kita - ša lia dabartini o 1941 m. rugpj ūčio 26 d. , ga lim a spėti , jog visi Kaiš i ado rių ge te ir la ikin oj oj e
Vilniau s- Kauno greitkelio . Pasak Jono Kačėno, gyve nu sio ša lia pirm osios žu- izoliavimo vietoje buvę žydai negalėjo būti sušaudy ti per vie ną dien ą. Todė l
dynių vietos , prie š ša udymu s jų „šeimą policininkai išva rė pa s tolė lia u gyvenu- spėjam a, kad raporte nu rodyta paskutinė žudynių di e na.
sius kaimynus " 67 •
Žydų šaudymai buvo inic ijuo ti voki eč ių , be t vykdomi daugiau sia lietuvių.
Prad žioje buvo sunaikinti viename iš Kaišiadorių sa ndėlių laik yti žydai. Vieni iš aktyvi ausiLĮ žydų sa ugotojLĮ ir a kcijų dalyvių bu v? pirmas is Kai š iado Juos vedė grupėmis po 20- 30 žmon ių . Pirmiausia s ušaudė vyr us, vėliau išsivc- rių aktyvi sttĮ būri o vadas Antan as Eidukevičius 75 , Jur gis Zitkus 76 , perėmęs bū
dė moteris ir vaikus . ,,Vakarop sandėlis jau lik o tu ščias. Suša udė daugiau kaip rio vado pareigas pasitrauku s A. Eidukevičiui, Prana s Domercckas 77 , Kai šia500 žmonių." 68 Vėliau toks pat likim as ištiko ir žydus , b uvusius gete bei kita- dorių komendanta s Po vilas Gabė 78 , Kaiš iadoritĮ gestapo vir šinink as ir aktyvi sme sandėlyje.
tLĮ būrio nariai Jurgis Plik šnys79 , Vladas Radzev ič ius80 , valstieti s Vaclo vas Si 81
8
8
Kartais išvargusią ir alkaną žydų procesiją stebėdavo vietin iai gyventojai . najeva s , ūkininkas Juo zas Kosteckas ~, buvęs ke ltininka s Adoma s Kalau š is ~ .
Surikiuoti po keturis , lietuvių sa rgybo s lydimi žydai eidavo mie sto gatvėmis ir
Kaišiadorių-Kiemelių vieškel iu . Kaip liudijo Vaclova s G lia ud e lis, mies to komendantas P. Gabė ,,Žm..QD§S,surįfuJs spygliuota vie la, vedė šaudyti. " 69 Kartais vaikus ir senelius kolono s gale veždavo ma šina 70 • Nors jautė, kur yra veda63
Ten pat.
"' LCVA. F. R-713. Ap. l. B. l. L. 28. Vilniaus srities komisaro tarnybinis paliepima s.
65
Ten pat.
66
Ten pat. L. 6._Yilniaussri ties komisaro prane šimas dėl žydų turt o.
17
' KšMB. 375. Zydai (J. Kačėno pri siminimai) .
611
Laurinavičius J. Neužmiršime ir nea tleisime // Į komunizmą. - 1964 m. spalio 22 d., p. 3.
111
LYA.F. K-1. Ap. 58. B. 34707/3. L. 48. Liudinink o V. Gliaudcli o apklau sos pro1okolas.
JU KšM. 8 . 238. E. Staninaitės-Butrimavičienės prisiminimai. L. 12.

71
Ten pal. L. 7.
n KšM. B. 243. G. Butrim avičiūt ės- Putnikicnė prisimin imai. L. 5.
71
Lictuvi11kova dėl žydų laisvės// Atgimima s. - 1992 m. vasario 7-15 d. , p. 7.
" Masinės žu uy nės Lit:tuvojc ( 1941- 1944). D. l ... - P. 133.
71
LYA. F. K-1. Ap . 58. B. 37244/3. L. 4. utmima s ka ltin amoj o A. Eidukcvičia us suėmimui .
71
' Tc n pm. L. 14. Kaltinamojo A. Eidukevičiaus apklausos protoko las.
77
Ten pal. L. 249. Kaltina mojo L. Turči los apklausos prolokola s.
7
H LYA. E K- t. Ap. 58. B. 34707/3. L. 9. Ka ltinamojo P. Gabės kontrolinė se kimo byla.
7'I LYA. F. K-t. Ap. 58. 13
. 37244/3. L. 133. Saugumo ministerijos bausmės si ūlymas.
811
Ten pat.
"' Te n pat. L. 177. Kaltinamojo V. Sinajevo nutari mas suė m imui.
2
" Te n pal. L. 197. Kaltinamojo J. Kostecko nutarima s suėm imui .
"' Ten pal. L. 233. Kaltin amojo A. Kalaušio nuia rima s suėmimui .
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Reikia paminėti, kad šio būrio nariai (vad. Jur gis Ž itkus, buvąs Kaišiaclori
84
85
girininka s Justinas Piliponis , Doma s Krasnau skas , Narbut as8'', Benedikta;
L94 Lm. rugsėjo l d. KaišiadoritĮ nu ovados policijo s viršinin kas Trakti ap88
89
Urmilevičius87 , buvęs buhalt eris Leo nas Turčila , S tan kūnas ir kt., polici. skrities viršininkui pran ešė, kad visi mie ste buvę žyda i likviduot i911• Tų pači ų
ninkai Matulevskis ir Roma novskis)9CiKaišiadoritĮ policijos viršininko Ruzgiu m etLĮ l apkriči o 8 d . Kaiš iadorių viršaitis gavo nurodym us dė l žydų likvidavinurodymu vėliau dalyvavo ir žydtĮ žudynėse Eišiškėse (194J m. rugsėjį). Šnu- 1110 v iettĮ tvarkymo: iki l apkri čio 11- 13 d . ,, likvidu otų žydų kapai turi būti
dymuose Kaišiadoryse dalyvavo ir SS oberštur mfiur erio J. Hamm ano vado- aptve rti, kad gyvuliai ir ž m onės nep rieitų ir tų vie tų neklampotų , neardytų
vaujamas „skrajojanti s" būrys.
bei n eža l o tų " 99 • Te ritorij a turėjo būti apjuo sta ap ie 1,20 m auk v čio tvo ra.
Akcijos diena vok iečių paliepimu būdavo paskiriama iš anksto. Kaišiado- Kapai, kol žemė dar n eįša lusi, kiekvieno mėnesio 25 dieną turėjo būti užpiryse, kaip ir visoje Trakų apskrityje, vok i ečitĮ „karo kom endanta i sprendė su- Iami chloro ka lkėm is 1 00 •
imtųjų žmonit) likimą, nurodydami , ką reikia šaudyti, rinko nužudytųjtĮ tu rt ą,
1964 m. spalio 16 d. vžydtĮ mas inių žudynių vietose buvo p asta tyti paminkliypač brangenybes, skirdavo egzekucine s uždu otis, tikrino , tva rkė kalėj im ą, darė niai akme nys. 1990 m. Ziežm a rių tau toda ilinin kas Vidmanta s Kapačiūn as paasmeninius paskyrimus"91 • Kalbant apie d alyvių sudė tį, galima teigti, kad žu- darė tris ąžuolines skulptūras, jo s pa tatytos pir mojoje žudy nių vietoje ša lia
dynėse vokiečių buvo vos keletas. Žudyn es jie dažniau siai fotografuoda vo ir Kaišiadorių-ŽiežmaritĮ kelio 101 •
filmuodavo. Savo parodymuo se kaltinami eji dalyvavimu žudyn ėse apie vokiečius beveik neužsimena, sakydami, kad nurodymai žudyti žydus buvo gauti ii
aktyvistų komiteto\/2, o pačiose akcijose dalyvaudavo buvę Kaišiadorių sukilė- ŽAS LIAI
lių būrio nariai ir miesto policija93 •
Mieste lis 34 km į šiaurės vaka rus nuo Trakų. Žydai Žas liuose ap igyve no
Strošiūnų šile žydams šaudyti buvo paru oštos dvi vietos: viena arčiau kelio,
gana anksti. 1555 me ta is dvylika Žasl i tĮ žydtĮ skundės i Lietu vos did žiaj a m kukita - kiek tolėliau miško gilumoje. Vienoje vietoje 1941 m. rugpjūčio 26 d. (9, 13
niga ikšč iui Žygimantui Augustui, kad j ie ms gras ina Trakti va ivada . Lie tuvos
šilo kvadrate, šalia Ka išiadorių-ŽiežmaritĮ vieškelio)94 buvo sušaudyti Kaišiadidysis kuniga ikštis išle ido raštą , kuriu o nustatė, kad už kokią nors žyda ms
dorių geto ir laikinosios izoliacijos vietos žmonės (pagal K. Jagerio ataskai1<
1
padarytą s kri audą Trakų vaivadai bu s skirta 300 kaptĮ grašilĮ bauda 102 • 1795 m.
l 91195 žmonių), kitoje (26,36 šilo kvadra te, 1,5 km į pietryčius nuo pirmosios, surašymo duomenimis , miestelyje gyveno 146 žyda i ir 208 katalikai 103 , 1847 m. šalia Žiežmarių smėlio ir žvyro karjero) 96 1941 m. rugpjūčio 29 d. - dalis Žaslil), 836 žydai 104 •
Žiežmarių ir Rumšiškių žydžių, vaikų ir senelių (784 asmenys)97.
Didelę reikšmę mieste liui turėjo už ke lių kilometnĮ 1862 m. nutiesta Peterburgo- Varšuvos geležinkelio atša ka iš Lentvario pe r Kauną į Virbalį ir įkurta
"' LYA. F. K-l. Ap. 58. B. 37244/3. L. l 4. Kaltinamojo A. Eidukevičia us apk lauso pro 1ok0Ja,. Žaslių geležinkelio stoties gyvenvietė. Prie gelež inkelio žyda i kū rėsi daugiausia,
LYA. F. 3377. Ap. 55. B. l 38. L. 39. Ka ltinamojo D. Kras nausko apklau sos pro lokolas.
nes pagrindinia i jtĮ užsiėmi mai buvo s us ij ę su pre kyba ir pervežima i gelež ink e86
105

1(1

Ten pal.
Ten pal.
88
LYA.F. K-1. Ap. 58. B. 37244/3. L. 14. Kaltinamojo A. Eid ukevičiaus ap klauso pro1okolas.
89
LYA. F. 3377. Ap. 55. B. 138. L. 39. Kaltinamojo D. Kras naus ko apklau sos protok olas.
"' Ten pat.
91
MAB RS. F. 26-1475. Rukšėnas K. Hitlerininkų polilika Lietuvoje 1941- 1944 metais...- P. 9-l.
92
LYA.F. K-1. Ap. 58. 8. 37244/3. L. 209. Kaltinamojo J. Kostecko apklauso s prolok olas;
pal. L. 248,249. Kallinamojo L. Tu rčilos apklausos pro loko las.
3
• Ten pal. L. 233. Kaltinamojo A. Kalaušio apklausos protoko las.
.., Kaišiadorių rajono istorijos ir kullūros paminklų sąrašas// Kaišiado rys: mieslo ir apyli11~
i11
praeitis: Straipsni11rinkinys/ Sud. O. Lukoševičius.- Kaišiado rys, 1999. - P. 158.
95
Masinės žudynės Lietuvoje (1941- 1944). D. l. .. - l~ 133.
w,Kaišiadorių rajono istorijos ir kultūros paminklų są rašas ... - P. 158.
97
Masinės žudynės Lietuvoje ( 1941-1944). D. l.. . - P. 134.
87

,~n

•• LCVA. F. R-500. Ap. l. B. 4. T. 11.L. 258. Kaiš i adoritĮ policijos nuovados virši ninko raporta s
Trak11apskrilies viršininkui dėl žydtJ likvidavimo .
'" LCVA. F. R-500. Ap. l. B. 4. T. 11. L. 794. TraktĮ ap skri1ies viršininko nurodym a i dėl žydų
likvidacijos v ie llĮ tvarkymo.
'"' Ten pa l.
1111Valdonis J. [Lauri navičius J .]. Strošiūm1 tragedijo s 50-mečiu i// Kaišiadorių aidai. - 199 t m.
rugpjūčio 24 d., p. 2.
111
1
Co6 pa11ue .upem111xrpaMoT 1-1aKTou ropo.uou: B1-1
nb11u, K osHa , TpoK , npaoo cnao 11b1x
MOll ilCTblpeii , uepKueil II no pa3llb1M npc.UMCTaM.'-laCTb 11. - B~Ulbl-10,1843. - e. 169.

"" Gustaitis R. Kaišiadorii1 rajono gyvcnvieči11 žinyna s ... - P. 274 .
'"' Schocnhu rg N., Schoe nburg S. Lithuanian Jcwi sh Co mmunities ... - P. 397 .
1111
Guslaitis R. Kaišiado ri11rajono gyve nviečitĮ žinyna s ... - P. 272.

24

liu, ypač medienos, grūdtĮ, naminitĮ pa ukšč itĮ ir ožktĮ. Palankios S,Įlygos prcky.
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~~a1~ro
s ~ro~rs_tt/ rr krto~ org~n•z:~•Jo~- , vcrkc _chalucų _(ia~n,~1.?
, besrmokan- menims120. Liepos 25 d. Žaslių bendru omen e i buvo pave sta „ste igti žydų atsto~•o ~emes ~•_k,_odarbų rr besrr:1os1~~cro gyvent, Izraelyje) JUde11mas. 1923 m. vyby, kuri turėtLĮ žydų tarybos atspalvį" 121. 194 l m. rugpjūčio 4 d. ~rakti apskri18
Zasln1valscruJe gyveno 1 067 zydar . •
ties viršininkas uždraudė žydam s kraustytis iš savo gyvenamos ios vretos , o va ls.Kaip sav~ pri_simi~imų knygoj~apie Z~sliLĮ žydų ~.~rduot~1ves r~šo bu_vęs ne- čiaus viršaičiui pavedė, atsižvelgiant į vietos sąlygas, supl anu o ti žydtĮ perkėli
tolrmo Va~e•k~nrtĮ ka_rmo gyventoJas Bronius Petkevrc,_us, ,,k_rek n~restely!e ~uvo mą122 . Kitą dieną apsk rities viršininkui buvo prane šta, jog dvyliko s asmenų žydų
parduo_tuvrų, zyd~ (arkomų, - kas ant,'.'_a~nam~s, ~-ka, kur ~os _bu~~vo_rr v,_c~
a taryba (Judenratas) sudaryt a. Ją sudarė Jokūbas Medz ia nskjs (va ldytoja s), Mogreta kjtos. Ir ko Jose nebuvo! Ir gardzrar kveprancrų bandclrų, 1varrrų nestam,ų telis Šmitas (valdytojo pavaduot ojas), Ju od ide Arane, Abro ma s C he noc has, Zclir duonos, šviežiai iškeptos, ir dešrų įvairiausi11 rūšių ir kitokių mėsos gaminių manas Epšteinas, Jokūbas Kacas, Lipmanas Kacas, Mauša Levi nas, Saliamona s
.
lyJe
. ver'k'e 51 zy
. d L!k' rautuve,
. 1retuv111
·
. - Ir'k 1110. 1937m„ M on usevičius, Hirša Sapira
•
( . . .) ." 1091936 m. mreste
, Smer elis Va ičtcinas, Vykdens Vrgder h a uzas 123.
1 1
Kaišiadorių muziejaus arc~yvoduomenimis, parapijoje gyveno 810 žydų ' • HoKai rugpjūčio 17 d. buvo suimti ir vakar e į Kaišiadorių getą išvaryt i 263 Ža slokausto išvakarėse žydai Zasliuose sudarė gyventojų daugumą 1 12 .
lių žydai ir 85 žydės 124 , Žasliuose žydtĮ getas neb uvo įkurtas. Po šio uėmimo
Vokiečių kariuomenė miestelyje pasirodė 1941 ~1. bir želio 27 d. Sovietų miestelyje liko tik nedidelė dalis moten1 ir vaikų, keĮj se neliai. Keletą dienų ji e
valdžios aktyvistai ir Raudono sios armijos kariai iš ZaslitĮ jau buvo pasiirau- dar gyveno savo namuo se, kol vieną naktį visi buvo suvaryti į vieną nam ą, lajkikę. Atsikūrė iki pirmosios sovietinės okupacijos miestelyje gyvavusios įstai- nai tapusį jtĮ įkalinimovieta 1 25 . Kai kurio s mot erys bandė išsigelbėtj, siūlydamos
gos. Žaslių viršaičiu tapo B. Lukoševičius 11 3 • Vokiečiams pavaldžioje polici- policijos viršininkui auksą. Šis niekada nea tsisakydavo jo paimti , tačiau pažadtĮ
jos nuovadoje dirbo apie dešimt policininkų . 194 l m. miestelyje s tovėjo vo· išlaisvinti iš saugomos teritorijos taip pat niekada nevykdė. Vie tini11 sargybinių
kiečių dalinys 114 •
Pirmosiomis karo sava itėmis miestelyj e įvykdyta keletas išpu o lių prieš
111
' KšM 58. S. 13artkevičif11ės-Vasiliausk ienės pasa koj ima (ga rso į rašas).
117
žydus. Pagal liudinink o parodymus , Jakub a uskas mieste lio tur gaus aikš tėje
Ten pat.
118
11 5
LCVA. F. R-500. Ap. l. B. l. L. 134. Trak11aps krities virši ninko įsakymas dė l mai to pada liiš žydo Pikšta ro a tėm ė kiše ninį laikrodį , vietiniai baltaraiščiai kartkar-

l

V

'""Eapei-icKaH JIIUHKJJone;urn. T. VII. - CaHKT0 eTep6ypr , 1913. - C. 609.
"" Schoenburg N., Schoenburg S. Lithuanian Jewish Communities ... - P. 397.
t t)!j Lie1u
vos gyventojai. Pirmojo 1923 m. rugsėjo 17 d. visuotinio gyventojtĮ surašymo duomenys... - P.25.
ttJ9Pelkevičius 8. Vareikonių metai. - Kaišiadorys, 2002. - P. 54.
110
Guslaitis R. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas ... - P. 275.
111
KšM 8. 375. Žydai. (1937 m. sta1is1ika).
112
Schoenburg N., Schoenburg S. Li1huanian Jewish Communilies... - P.397.
'" KšM 58. S. Bartkevičiū t ės- Vasiliausk ienės pasakojimas (garso jrašas).
'" Ten pal.
11
s LYA.F. K-1. F.58. 8. 7185/3. L. 43. Liudininko A. Adam ovičia us parodymai.

•

•

nimo apskrityje . Žiū rėt i priedą Nr. 13.
''" Ten pat. L. 49. TraktĮ apskriti es viršininko nuro dyma i dėl radijo apara t ų ko nfiskavimo .
1
~' LCVA. E R-500. Ap. l. 13
. 4. T. l. L. 5. Ž.asli11valsčiaus mokyklų ir mokyt oj tĮ sąrašas. Žiūrėt i
priediJ Nr. 12; ten pat. L. 13. Žas l itĮ valsčiaus ribose, ru 11 (bo lševik11)valdymo me tu buv u iq bei
dabar csam11įstaig tĮ ir valdy10j11sąrašas.
121
LCVA. F. R-500. Ap . l. 13. l. L. 184. Trak11ap skrit ies vir inin ko pavedi mas Trakų mi es to
burmistru i ir visiems va lsči11 vi ršaiči ams dė l žyd11taryb 11 įsteigi mo.
m Ten pat. L. 15 1.l la k11apskrities viršininka s dėl žyd1Į pe rkė l i mo.
121
1c n pal. L. 180. Ž.asli11va lsčiaus viršaičio pra ne ima s Trnk11ap skri ties viršininku i apie žyd tĮ
1arybos išrinkimą ; ten pat. L. 159. Ž.asli11v<1 lsčia 11s žyct11tarybo s na ri1Į ąrašas.
124
LCVA. F. R-683. Ap . 2. 13. 2. L. 35. Ž.asli11po licijos nu ovados viršininko a tsaky mas Po licijo ·
departamentu i dėl žycl11suė mimo.
KšM 58. S. 13a rtkevičiitės- Vasi l i auskienės pa sakoj imas (ga rso įrašas).

,i,

26

1J

atidžiai sa ugo moje laikinoj oj e izoliavimo vie toje mo terys, va ikai ir se neliai i' ht.
vo keletą savaičių. Mies telio mo te rys bandė perduoti į sa ugo mo na mo teritor/ žIEŽMARIAI
d~~nos ar dar~ovių, tačia~ s~r~~binių bū~a~o gricž t,~i įs~ėjam_os, k~d už tai g,!
1~
but, ten pat uzdaryt os. V1e tm1a 1 gyvent o1a 1 ga na daz nai mate mu sa mas žydes
Mies tel is 36 km į š i aurės vakaru s nu o Trakų, p ri e Kaun o- Viln ia us plento.
girdėjo iš namo sklindančius verksmu s ir a ima nas. Paa uglius, se ne lius ir moteri; Man o ma, kad žydai į miestel į a tsikėlė XV II a. 3- iojo ketvi rčio paba igojc-4sa rgyba kasdien varydavo į darbu s. Daž nia usia i - i a kmenimi s grįst;) miestelio ojo ketvirčio prad žioje, nes iš pava rdžių spr e nd ž ia nt , 1600 m . Žiežmariuose
1 20
a ikštę ravėti •
žydai dar ncgyve no 02 • Yra duom c mi, kad „ 1636 m . Kru o ni o gyve nt oj as žydas
1941 m. rugpjūčio 29 d. visi sa ugo mo na mo gyve nt oj a i bu vo išva ryti ir su. pardavė a nksčiau Ž iežmar iuose įs igytą že m y"''] . Tu o metu či a ga l ėjo gyvent i
ša udyti Strošiūnų šile, antrojoj e žu dynių vietoje neto li dabartini o gre itkelio a r turėti nu osavybę ir daugi a u žydų, tači au p a la nki a usios sąlygos įsikurt i s us iVilniu s- Kauna s. Tą dieną čia buvo suša udyto s ne tik ŽaslitĮ, be t ir Žiežm arių klostė tik po 1654- 1667 m cttĮ karo . 1690 m. mi este lio žydai , gavę Lietuvos
mo te rys, vaikai ir se ne liai , d a lis žydų iš Rum šiškitJ. Iš viso 784 as me nysm. did žiojo kuniga ikšči o Jono Kazi mi e ro priv il egiją , pasistatė s in agogą' 34 • Vadi Išsigelbėti pavyk o tik dviem moterim s su trimi s vaikai s, j as priglaudė viet iniai nasi, žydų tuo metu čia j a u bi:ita nemaža i, p rieš ingu a tvej u va rg u a r jie būtų
valstiečiai' 28 •
mėginę sta tyti mald os na mu s.
Po sušaudymų egzek ucijos vietoje vyko drabužių dalybo s. Mieste lyje siau1766 m. Žiežmarių žydų be ndru o me ne i prikl a usė 482 asme nys rn . Žydai
tėjo žydų narnų pl ėšikai. Tiesa, papras tie ms vie tini a ms gyve ntoj ams žydtĮ tur- dau giausia ve rtėsi že mės ūkiu , kiti - s mulki ąja prekyba, a m a tai s, žvejyba. Stamto dalybose da lyva uti neb uvo le idžia ma. Norintiem s įsigyti žydų daikttĮ buvo besniej i pirkli a i prekiavo su Vo kie tija ka iliais ir oda . Mi este lyje buvo ma l ūnas
sur e ngt as a uk cio nas pri e mies telio sinagogos. ,,Žaslių bažnyčios kanaunin kas ir ned ide lė so dos va nd e ns d ary kla 136 • Žydai mi este lyje gyve no vie noje vieto j e,
Mo tieju s [turi būti: Ma tas - a ut. pas t.J Cijūn aitis pe r pa moksl ą barė tuos, ku- t. y. ke liose gatvelėse. Pe r 1790 m. Lie tu vos Did ž ios ios Kuniga ikš tystės gyve nrie brovėsi prie parduodamų žydų daiktų ( ... )." 129
tojų su rašymą ŽiežmaritĮ p arap ijo je už fiksuo ti 763 žyda i 137 • Pači ame m ieste lyŽydu s sa ugojo , konv oj avo ir žudė daugiausia vietinė policija ir aktyvistų je 1795 m. gyveno 433 žydai ir 555 ka ta likai' '~ .
•
būrio nariai, ,,skraj ojanti s" J. H amm a no būrys, taip pat Žaslių be i aplinkinitĮ
XVIII a. pabaigoje - XIX a . pr adž ioje dėl bado ir ep idemijLĮ nema ž ai Z icžkaimų gyvent ojai. Nor s mie ste lyje ir buvo vokiečių da linys, jų pavedimu ir ma rių gyve ntojtĮ emigravo į Ameriką. Jų sumažėjo beveik P<=:,
r pusę. Nu o XIX a.
vykdavo žudynės, tačiau jo se da lyvavo p a lyginti maža i pačitĮ vokiečit/. Vienas 2-ojo deš.i~_tmečio ūki~ė veikl a '._11i
es tel yje ~ie k pagyvėjo .. <?ia .,ri~k os ! s~p.~r,~ i
aktyviausių akcijų dalyvių buv o, anksčiau dirbęs siuvėju, ,,žydų karaliumi ar pre kymec1a1,per_m~tu~ _ir.du t~r gus pe r sava'.t~ (sekmad 1e n1.ir ketvirtad,e n q ~ •
1 11
viešpačiu" vadinamas Alek sas Mackevičius1Jo. Ji s dalyvavo akcijo se ne vien
_X~X a. pab~ •~oJe Z, e~ma nu ose buvo dv i smag~gos, _30 zydLĮ par_du~,~~•vtLĮ _ ~
· ka 1mynm1uose
·
· ·
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PirmąJĮ pa sa uhn1 karą - 700 zydų , 1923 m . val c tuJe gyveno l 205 zyd a 1143 ,
M 1es e 1s pe r 1941 m. ru gpJUCJOme nes 1 nete o eve1 visti savo gyve n toJtĮ
žydų - ka imynų, bičiulių ir pažįstamų .
112 Miškinis A. Žiež mariai// Lie tu vos TS R urban istiko s pam inkl ai . Kn . 9. - Vilniu s, 1986. - P. 103.
"' Ten pat. - P. 108 .
194 1 m. rugpjūčio 31 d. Trakų apskritie s viršinink as Vilniau s sriti es virši"" Ten pat. - P. 116.
ninkui pranešė, jog Žasliuos e „nebėra ne i vieno žydų ta utybės asme ns"u' .
126
Jah adut Lita. T. IV. - Tel Aviv, 1984. - P. 285; Šoa (ho lo kaus ta s) Lie tu voje/ Sud . J . Lcvinso·
nas. D. l - Vilniu s, 2001. - P. 118.
127
M asinės žudynės Lie tu voje ( l 941- 1944). D. l ... - P. 134.
,u Ja hadut Lita . .. - l~ 285.
ii<i Pe 1kevičius B. Vareikonių me tai. .. - P. 66.
lltl Laurinavičius J. Neu žmir šime ir neat leisime // Į komun izmą. - 1964 m . sp alio 22 d ., p . 3.
u, LC VA. F. R-500. Ap. l. B. 4. T. l. L. 250. Trakų ap skriti es virši ninko pran eši m as Vilniau
srities viršininkui dėl žydų likvidavimo.

"' EnpcHcKaH :J11u 11KJ1oneJlHH. T. Vl l. .. - C. 614.
1.1
,, Schoc nb urg N., Schoc nburg S. Lithuanian Jcwi sh Co m munitics ... - P. 395.
m Ja sas R., Truska L. Lietu vos Did ž iosios Kunigaikštystės gyventojų sura šy m as 1790 m . - Vi lnius, 1972. - P. 34- 37.
'" G ustai tis R. Kaišiaclo ri11 rajo no gyvc nv icči11 ž iny nas ... - P. 3 10 .
, ,., Mi~kinis A. Ž iež ma ria i// Lietu vos TS R ur bani stikos pamink lai. Kn . 9. - Vi ln ius, 1986. - P. 122.
'"' G ustuilis R. Kaišiaclo ri11 rajo no gyvc nvicči 11 žiny na s ... - P. 3 1O.
'" Ten pal.
2
" Schoc nbur g N., Schoe nburg S. Lithu a n ia n Jcw ish Co rnmu n ities ... - P. 395.
'" Lietu vos gyve nt ojai. Pirm ojo 1923 rn. rugsėjo 17 d . visu o t in io gyve nt oj 11su rašy m o duom e nys .. . - P. 25.

28
1937 m. mies telyj e - 981 žydas ir 946 katalik a i 144. Turpukariu veikė kctur'
odminių dirbtuvės, mokykla „Tarbut " m~komąja hebrajLĮ ka lba, našlaičių kurį lydėjo policijos viršininka s T. Ke lbauskas. Vež imui s us:o ju s ša lia T._Ke lb a u sko
glauda, žydų biblioteka, teatro būrelis, ZydtJ liaudi es banko filialas. 14s
namtĮ, šis ėmė daiktu s nešti į vidtĮ. Pamačiusi ir a tp aži n_u s'. sa~o :Yro _r~ibu s, ~ydylki Vokietij os irvSovietų Sąjungos karo prad žios parapijoje gyveno apie 1000toja pasakė, kad ~r:ičia_usi~'._i jo~ vyras j au _suš~udytas ir J~ t1_kr_iaus!ail_auk~a. ta s
žydų 146 . Vokiečiai Zi cžmariu s užėmė 1941 m. bir že lio 27 d. Po licijos viršininku pats 155. ,,Mies:e !10 zyd~s, 1sva nu s :,yru s, Jau te , kas lauk ia _1~ JŲ. 2:ydc MirJ a ~
nuo pirmųjų okupacijos dienų tap o Teo filis Ke lbaus kas. Jam vadova uja nt ivyk
o Kurskin iš nev ilties nak_t Į n~t pad_ege s~v~ namą Kauno g~tv~J~, kun~~e s_ud_e~e
du masiniai žydų suėmimai. Seniūnu buv o pas kirt as Jokima s R amanausk 1i1 ir ji pati. " 156 Netrukus liku s ios m 1e st elio zydų mot erys, vaika i ir se n e liai , victm ių
157
,,Pirmosiomi s karo die nomi s buv o suimti ir suša udyti beveik visi žydt;~at;. policinink~ pas tan go m~~~buvo užd~'?'t i s inagogoj~
,_~u~ią sa ugo jo lietuv i~ sa rtybės komj aunuoliai. "148 1941 m. rugpjūčio 5 d. , žydams dar gyve nant savo na. gyba (~on v1facas_Kapa c1u~as, N!o~1~J~S V: nsku s ir ~'t'.) ..Į_ d arbus nev ~ re, _ta?
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l9 41 m. rugpjūčio pabaigoje vietiniai po licinink a i vis us sin agogoje la ikytus ž moRugpjūčio prad žioje dali s Ziežmarių vžydų vyrų buvo nuv ary ti į Pra vien iškes nes pėsčiomis išvarė Kaišiadorių link. Dalyvauti ša ud ymu ose buvo atvykę ir a pi e
ir ten dirbo durpyne' 50 • Rugpjūčio 16 d. Ziežmarių policinink ai, vadovaudamic- 10 vokiečių uniformą dėvinčių karių iš Ka išiadorių 160 . Vietinė poli c ija ieškojo pasi slaptu Policijos dep art ame nto aplinkraščiu , suėm ė 193 mieste lio žydus vyru galbininkLĮ, kad pari nkt oje žudynių vie toj e iškastų duobe s. At lik ti šį da rbą, be kitų
nuo 14 metų amžiaus ir 89 mote ris 151, neva už tai , kad „ bolševikų okupa cijos žiežmariečitĮ , bu vo paskirt as ir Antanas Kulik auskas. Ji s prisimena: duobe s kas ti
laikai s pasižymėjo savo bolševikine veikla arba dar ir dabar pa sižymi tokia pat ėjo gal 48 vyrai. Iš pradžių nė vienas nežinoj o, ką teks daryti. Gavę įsakymą riveikJa ar įžūlumu "' 52 . Suimtieji kitą dieną buvo nuvaryti į Kai šiad o ris 153 ir iš ten kiuotis po du , miestelio šaulių sa rgybos iš abiejų pusit! lyd imi , vis i buvo nuvesti į
jau nė viena s atg al į Žiežmarius negrįžo 154 . Po šių įvykiLĮ mi es te lyje liko tik dali Strošiūnų šilą. ,,Kažkok s ša ulys, maty t, vyres nysis, žingsniais ivmatavo slėnį ir jį
žydų moterų, vaikų ir senelių. Kaip savo parodymu ose pri simena Ž iežma ritĮ sužymėjo kuoliuk ais. Mum s įsakė kasti. Duobė buvo ap ie 40 m ilgio , 3 m pločio ir
gyventoja Zofija Lančinskienė, kuriai vieną 1941 m. rugpjūčio dieną žydė gydy· 2 m gylio." 1~1 Pe r pie tu s darb as buvo ba igtas, visie ms liepta pa sit ra uk ti, o „po
toja Kauno gatvėje gydė dantis , tąkart per langą abi pama tė pilną rūbų vežimą, pusvalandžio mot erys jau buvo atvarytos. Jas susodino per 100 m nu o duobės" 162 .
Mieste lio se nii:'111
as Jokima s Ra manau skas ir „žydų viešpačiu" vad in a m as Aleksas
Mackevičius pasm e rktąsias mušė lazdomis, išrenginėjo, atiminėjo pinigus ir kitus
144
Gustai tis R. Kaišiadorių rajo no gyvenviečių ž inyna s... - P. 3 11.
vertingus daiktu s. Tuo tarpu apie 20 me tn 1 nu o duobės šnekučiuodamiesi j a u ri15
' Schoe nburg N., Schoenburg S. Lithuanian Jewis h Co mmunit ies .. . - P. 395.
kiavosi šauliai lietuviai, net ruku s „ir m oter is didelėm grupėm pradėjo varyti ša u141
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KšM B. 375. Žydai. (1937 m. stat istika).
KšM 59. M. Lašinio pa sakojimas (gar so įrašas).
l4ll Šita ip ėjo komjaunu oliai// Į komunizmą. - 1966 m. gruod žio 24 d ., p. 2.
149
LCVA. F. R- 500. Ap . l. B. l. L. 182. Žiežma ri ų va lsčiaus viršaičio rašlas Trak11ap skri·
ties viršin ink ui dėl žydų tarybų išri nkim o; te n pat. L. 159 . Žiežmar i11va lsčiau s žyd11 tarybos
'
147

n a rių sąrašas.

LYA. F. K-1. Ap. 45. B. 1847. L. 24 1. Kaltinamojo J. Ragavičia us apklau sos protok olas.
LCVA. F. R-683. Ap . 2. B. 2. L. 36. Žiež mari11policijo s nu ovados viršinink o at sa kymas Poli·
cijos departamentui dė l žydų su ė mimo.
151
Te n pat. L. l . Policijos departa me nto aplinkra štis Ka uno ap skriti es vadu i.
153
Ten pat.
154
LYA. F. 3377. Ap. 55. B. 145. L. 18 1. Liudinink o J. Ali ša usko ap kla usos pro toko las.
'

50

151

pat. L. l 93. Liudininkės Z. Lanč insk ienės apk la usos pro to kol as.
'"' Ja hadut Lita .... - P. 285, 28 6.
157
LYA. F. K- 1. Ap . 45 . B. 1847. L. 24 1. Kaltin amojo J . Ragavičiaus apk lau so s prot o ko las.
• LYA. F. K- 1. Ap. 58. 13. 8688 /3. L. 186. Ka ltinama sis nuo prendis.
15
' 13riliauskas J ., Tamošiiinas G. Ž iež mariai. Kai šiadory s. - 1998. - P. 123.
15
'' J ahad ut Lita .... - P. 285, 286 .
'"' Briliauska s J., Tamošiiinas G. Žiež mariai ... - P. 123.
"'' La urinavičius J . Ne už mir šime ir ne at le isime // l komuni z nH1. - 1964 m. spalio 22 d., p. 3.
12
" Te n pal.
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dyti, buvo girdėti vaiktĮ klyksmas ... Prie duobės skambėdavo ta pati komand· .
11
šūvitĮ tratėjimas..." 163 Pasa k įvykio liudinink o, nors ttĮ, kuri e kasė duobe s, šau~ to 'ai iš jtĮ 300 _ žydai '7' . 1923 m . valsčiuje gyve no 274 žyda i 172• Mi este lyje bunevertė, tačiau a tsirado iš duobkasitĮ tarp o „Gervickas, kuri s pasibaigu s šauc1y/ vd l;ntpjūvė ir ke liolika žyd t/ parduotuvių 173 , religinė m okyk la „Javn e " , m a lnuėjo pa s žudikų vadą ir paprašė šautuvo """'. Po žudynių a nt duobės kraštLJbu'.~ dos narna i'74. 1937 m . gyve nu 282 žyda i'75.
nemaža i lavonų ir dar gyvų vaikų. Gervicka s juo s „smaigstė a nt durtuvo ir mcr·r
Vokiečiams įžengus į miestelį pol icijos virš ininku buvo p as kirta s buvęs Traduo?9· Už tai j am davė vokišką cigarą" 165 .
e kų mašimi tec hnik os stoties buhalt e ris Andr iu s Ad uk o ni s 176. Pirm os io mi s kaZudynių vietoje Strošiūnų šile buvo tik du vok iečiai, šie viską fotografavo ro dienomi s vietinių baltaraišči ų būrys, va do va uj a m as aktyvistų Šva ilos , Au~~. vi:tinės P?licijos ir šaul_itĮ, ~udyn ės_e ~a lyvavo ir ~-1:amman o „skrajojan. gusto Ju zuk on io 177 ir Pa lio ni ~, re ngė iš~u o liu s pri eš žy du_s: ve r~ėsi į _n avmu s'.
tis burys . BeJe, moterų, va ikų ir sen e litĮ z udyn es pas1s l epę krūmuose s tcbėjc atiminėjo turtą, tyčiojosi , teron zavo 178. Iki pat vasaros pabaigo s m1es tcli o zy d a 1
ir nema ža i vietinių gyventojų l(,r, .
(261 asmuo 17'1 ) dar gyve no savo nam uose . Vasarą čia a ts ikė l ė ma ž ia us ia i 54
Egzekucijai pa sibaigus, du obkasiam s buvo liepta duobe s užkasti. Tuo lar. žydai pabėgėliai iš Baranov i čitĮ (Ba lt a ru s ija) 1R0 • Lie po s 21 d. Semeliškių žypu mieste lio se niūnas ir „žydų viešpa ts" dalijo s u ša udyt ųjtJ rūbus. Kir ą diena da i, susirinkę s inagogoje, vokj eči ų įsa kymu, išs irinko savo tarybą (va ldytojas
liku s ius da iktu s atvežė į mies te lio s in agogą ir s urengę a ukcioną išpardavė vic- šaja Šeški nas, valdytojo pavaduotoja s Jokūbas Be reza uskas, Gerša A Ip e rta s,
tini a ms gyventoj a ms.
Šime lis Dovydav ičius, R akmil ius Geguž inska s, Kac ke lis Go ld ovtas, Icik as Ha194 1 m. rugpjvūčio 29 d. a ntroj oje žudynių vie toje Strošiūm! šile per akcija ga nas, Abro mas Hin sbe rg as, Ne hemja Ka pl a nskis, Joselis Lancm a na s , Ka s tkartu s u dalimi Zaslių bei Rumš iškių žydų buvo suša udyti ir Zie žmarit J žydu re lius Patašnykas, Mo te lis Vain šte inas) 181.
m oterys, vaikai ir se ne liai . 167
Rugsėj o prad ž ioje visi mie ste lio gyventojai žyd a i ka rtu s u Vi ev io ir liku 1941 m. rugpjūčio pab a igoje Žie žm ar ia i ne teko beve ik visų žydtJ tautybė, sia is gyvais Žaslių žydai s su vie to s, Trakų, Vi ev io , Žaslių policininkų ir vogyventojų.
kiečių pa ga lba buvo suva ryt i į ke lias vie tas , va dint as ge tai s : ša lia bažnyčios
1941 m. rugpjūčio 29 d. virša itis Trakų aps kriti es viršininkui pranešė, kad buvus į pastatą, pirmuoju sovietmeč iu paverst ą klubu 182, s in agogą ir žydų m omie ste lyje žydtĮ nėra 1 68 , o 1941 m. lapkričio 8 d. mie ste li pasiekė pirmi eji nu- kyklą 1 83 . Uždarytu s žydus sa ugoj o Trakt/ , Vievi o, Ža~lių 18-1 ir Žiežm a ritĮ (at185
rodymai, kaip prižiūrėti ma sin es likvidacijo s vietasl 69.
vykę rugsėjo a ntroj e pu sėje )
po lic inink a i (V in cas Ce reška 186, Jona s R aga171

SEMELIŠKĖS
Mies teli s 18 km i va karu s nu o Trakų ir 49 km nu o Vilni a us. ,, 1790 m. mie ·
tu vadintoje gyvenvietėje nurod ytas 71 žyd as , ji e nuom oj os i karče mas. " 1 10
1889 m . žydai pasista tė maldo s namu s. 1897 m . Semeliškėse buvo 968 gyven·
111
' Ten
164

pat.
Te n pat.
116
Ten pat.
""'KšM 59. M. Lašinio pasa kojim as (ga rso įrašas).
167
Masinės žudynės Lie tuvoje ( 1941-1944). D . l ... - P. 134.
1
"" LCVA. E R-500. Ap . l. B. 4. T. L L. 237. Ž iežma ritJ viršaičio pran ešima s TrnktJ apskrili~1
viršininkui dė l žyd ų likvidavimo.
"''' LCVA. E R-500. Ap. l. B. 4. T. 11. L. 794. Tra ktĮ a pskrilics viršininko nu rody ma i dėl .i.ydi/
likvidacijos viet ų tvarkymo.
1 1
~ Semeliškės / Red. A. Grėbliū nas. - Vilnius, 2001.- P. 4.

Ten pat. - P. 5.
Lietuvos gyventojai. Pirm ojo 1923 m. rugsėjo 17 d. visuotinio gyve nt oj t} su ra šy mo duomenys .. . - P. 25.
171 LCVA. F. R-500. Ap. l. B. 13. T. l. L. 354; te n pat. B. 13. T. 11. L. 367,923, 96 l. Se m e li k ių
valsčiuje iki karo ve ikusitĮ žyd tĮ parduotuvitĮ ir jmonitĮ ąrašas. Žiūrėti priedą Nr. 8.
174 Schoe nbur g N., Schoc nbur g S. Lithu a nian J ewish Communi t ies ... - P. 262 .
m KšM B. 375. Žydai. ( 1937 m. sta tistika) .
171• LYA. F. K- 1. Ap. 58. B. P 14950. L. 2. Nutarima s dėl ka lt ina moj o A. Adu konio su ė mim o.
177 LYA. F. K- 1. Ap. 45. B. 1847 . L. 14. A. Ju zuko nio apk lau sos protokola s.
m TrlM . V. Si nkevi č iau s pr isimin imai.
'"' LCYA. F. R-500. Ap . l . B. l . L. 168. Sc m.:liškit! val sčiau s žydų tarybo s iš rin kimo pro toko las.
"'" Jah adut Lita .. . - P. 323; LCVA . F. R-500 . Ap . l. B. 4. L. 2 13,4 13. ŽydtĮ tautybės a sm e m 1,
a1vykusitĮ i Sc meliškitJ va lsči tJ nuo kam prad žios , są rašas.
'"' LCVA. F. R-500. Ap. l. B. l. L. 159. Sc me l iškitĮ va lsči aus žyd tJ tary bo s sąrašas.
i.: LYA. F. K- 1. Ap . 58. B. P 14950. L. 6 1. Liudin ink o l. An to ne nk os apk la usos pro to ko la s; Jahadut Lila .. . - P. 323,324.
'~' LYA. F. K- 1. Ap . 45 . 13. 1847. L. 242 . Ka ltinamojo J . Ragavičiaus a pkl ausos proto ko las .
l/!-1Tun pat.
'"' Ten pat. L. 236. Kaltin amojo B. K a pačiū n o apk la usos pro toko las .
'"''LYA. F. K- 1. Ap . 45.13. 1847. L. 232. Ka ltin amoj o V. Če reškos a pkl a uso s pro to ko la s.
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32
33
vičius I 87 , Bonifacas

Kapači~nas 1 88 , Naud ž iūn as I x , ,, D a linkevič iu s , Lapin
9

ka s, Aleksas Mackevičius, Cereška, du broliai Kuzinevičiai, Grigaravičius
Getas Semeliškėse egz istavo iki spa lio mėnesio. Numatytą dieną į Se m e lišs kes „žydtĮ reikalu ", po d a lyvav imo žydų a kcijose Trakuose , a tvyko Tra k ų po 1·,_
B ag donav •v•
1c1us, A ntana s p asvka us k as « 190) .
Pirmai s iais geto klube gyventoja is tapo Robinovičiau s, Sink e lio, Jankclio cijos būrys, vadovaujamas Kaz imi ero Vasi levs kio (p asak A. Adukonio , bū tent
Go ldo , Be raleibo s, Dovidovič iaus, Lancm a no , A ltaro še imos I9 I , suimtos as. jis vykdė Semeliškių žycltĮ šva udymu s) I9 H . Atvyko ir šeš i vok i eči~i, k~ ri e ~~ ntro me niškai policijo s viršininko A. Aduk o ni o iniciaty va. Į mies telio get ,1 klube liavo visą žucly nitĮ e igą I99 • Sa ud ymu ose da lyvavo ir 20- 30 yp at m goJO buno kapateko visi Semeliškių gyve nt oj a i žyda i. Žyda i iš Viev io ir Žas lit/ buvo suvaryt rių 2011 • A. Ad_ukonis t~i_gė, ~,~d jo ~ava _ldini a i, išs ~7r _u s Ju ozą ~ed leck_ą, žy~ų
į kita s vietas . Kiekvieną dieną stipr es ni vyra i iš getų buvo varomi dirbti.
nešaudė 2111 , tik nu va re JUOS! zuclymų v ietą. Semelts kitĮ g~e n_toJa ~o~ika_Ja ~Suimt as žydo Samu e lio L ancmano s ūnus main a is 1
· l aisvę A. Aduk . kutytė-Maton ien ė pri sime na, kad kai varė žydu s ša ud yt i, tai poltcmmka1 u zon1u
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siūlė 266 aukso dol e riu s. Policij os viršininkas pini gus paėmė, tačia u i laisve dra~de mi_es t~h o gyventoJa1:11sZJUre ti -~r~ a n_~us ·
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· 1·a u
paga 111111 U 1tepe VISlems U e esa nti ems zy a m s S O l Į O O n ą , O Ve l
vok1eciams , ta s bu s pal e istas Į lai svę. Tac 1au tie,. •kas • dc1ve,
buvo . s ugrązin
11
. po 90- 100 z m o nttĮ JUOSnu va re Į mi•vk
• . •
. .
grup e. m1s
s o pakras v11·. 'v'ed l,·u pr,·ve rt e· bu- 1,·
191
a tgal Į klubą, o k1t1 - s usa udyt1. · A. Adukorn s at 11111n
cJO ne tik p111
1gus. eigulį. Žudynių va izda s jį taip sukrėtė, kad „sekmadie nį atėjęs į Semeliškių
~uksą _irbran giu~ d~iktu s, b_et ir ~asme~ktųj~ rūbus. '::no~ įvy_k_io_ lit;,~~;1in~ės. šventori~, iš_pisto le to ~al e id o_s~u kul~ą į ka~tą"21).I .. .
. .
JIS „prievarta nu eme nuo suimto zydo rubus ir sau pa s1e me kallm 1us
. S1auPirmiau sia bu vo susa udyti tie, kune ga leJo ke lt, gres mę: p as tpn es mtt a r
tėjo mie stelyj e ir apylinkėse baltaraiščiai Švai la s u A. Ju z uk o niu . Sužinoją. pabėgti211s . Ma ždaug po valando s A. Adukoni s s u savo pagalb inin kais grįžo
kad pa s Nečiūnų kaimo (Semeliškių vlsč.) gyventojtĮ To mkūnų še imą gali bū- atga l, iš č i a konvoju s, šį sykį j au be A. Adukonio , vėl paė męs apie 90-100
ti palikta s žydų kūdikis, nu ėj ę te n ir radę trijų mėn es i t/ amžiaus m erga itą. žydtĮ, antrą sykį nuvarė juo s į žudynių vietą206 • Tą dieną konvoju s žm o nes vedė
195
pas kandino ją eže re •
ne kartą ... Semeliškėse ket urio se duobėse b uvo su ša ud yt i beveik vis i žy d ai .
Žydu s perkėlus į getą, A Adukoni s uždraudė įžengti i jtĮ na mus, tačiau jo
Po žudynių šaudymtĮ vietoj e, o vėliau ir pačiame mi este lyje buvo išs idalytas
patikėtinia i te n lankytis galėjo, ne s buvo siunčiami „iškratyti sp int as - ieškoti žydtĮ turta s . Vietiniai gyve ntojai tapo šių dalybtĮ liudinin kais ir m atė, kaip
I96
brangių daiktų " •
A Adukoni s nam o į Ža slius vežė du vež imu s turto, be to , jis p as isav ino v is u s
Vieną dieną visi jauni vyra i buvo išves ti iš geto Mi ežūmi kaim o [ši gyvcn· sušaud yto žydo Be rezovsk io da iktus 207 • Mies te lyje bu vo kalbam a, j og ge re s ni s
vietė nelokali zuota - a ut. pa st.] link , esą dirbti „ypat ingo" da rbo. Te n jie kasė turta s te ko būte nt A Aduko niui , tači au nu skri aus ti ne liko ir jo pavaldin ia i, ir
didelę duobę, o baigę visi buv o sušaudyti ir užkasti būtent toje d u obėje I 97 •
pa ga lbininkai iš TraklĮ. Be to, vertinges nę „grob io" dalį pas iė mė vokieči ai 208 •
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LYA. F. K- 1. Ap. 45. B. 1847 . L. 236. Kaltinam ojo 13. Kapačiūno apklau sos pr owko las.
Ten pat.
'"'' Ten pa t.
,.,.,Ten pat. L. 242. Kaltinam ojo J . R agavičiaus apk la usos p ro toko tas .
191
LYA. F. K-1. Ap. 58. B. P 14950. L. 249. Iš l iudi n i nkų 13. 13ariševs kio , K. ir L. Ranccv11ap·
klausos protokolų .
192Ten pat. L. 38. Liudinink o J . Lanu šan ap klausos pr o loko las .
193
Te n pat. L. 66. Liudin ink ės K. R ancevos ap klau sos pr o toko las.
1
<J.1
Ten pa t. L. 66, 67. Liudininkės K. Ra ncevos apk lausos pr o to kotas.
15
" Tr!M. V. Sinkevičiaus pri siminim a i.
1
'}(, LYA. F. K-1. Ap . 58. B. P 14950. L. 41. Liudin ink o B. Bari ševskio apk lausos pro toko las.
197
Ja hadut Lit a ... - P. 324.
1117

188

•

LYA. r-.K- 1. Ap. 58 . B. P 14950. L. 52. Ka ltina mojo A. Aduko nio apklau sos pro to kola s.
''" Ten pal. L. 2 1. Liudininko A. Mu kovskij apk lauso protoko las.
''" LYA. r-.K- 1. Ap. 45 . B. 1847 . L. 244. Ka ltinamojo J . Ragavičiaus ap klausos protoko las .
2111LYA. F. K- 1. Ap. 58. B. P 14950. L. 53. Kal tina mojo A. Adu ko nio apk lau os p ro toko la s.
202 Asme ninis aut orės arc hyvas. M . Ja s kut yt ės -Mat on ic n ės pa sakojima s (ga rso jra šas ).
111
.1 LYA . F. K-1. Ap. 45. B. 1847. L. 67. Liudininkės K. Ra ncevos parodymai.
21
~ Bukauskas V. Mija ugonitĮ kaimo ša uliai// Kielavišk ės/ Sud. D. Gud elie n ė, R . Janu šaitytė,
O . Lukoševičius, A. Bernaloni s. - Kaišiadory s, 1998. - P. 138.
111
i LYA. F. K- 1. Ap . 58. 13.P 14950. L. 159. Ka ltinamo j o A. Ad u ko nio apk lau sos protokola s.
1
'"' Te n pa t. L. 74. Li udi n inkės K. Rancevo s apk la usos pro toko la s.
M Ten pat. L. 27. Liud inink o S. Levi no apk lau sos protoko las.
~ll<
Ten pat. L. 37. Liudininko l. A nt one nk o apk lau sos protoko las .
1''N
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35
Remianti s K. Jager io ataskaita, 1941 m . spa lio 6 d. pri e Se meliškit .
ko , 1,5 km į šiaurės rytu s nuo mies te lio buv o nu žu dyti 213 žydai , 359 žy~i_
nis .. . Sedlecka s, buvr;s ke lininka s Ju ozas D zen a ir kiti 220. Ji e mi es te lyje užmušė
209
•
d
·k
1·
·
962
·k
·•
S
1·
·
k
·
l
·
esi
390 ~y L/ vai ų . s v!so . •asme nys __ ne t'. 1s eme 1s __n1, Jc ~ ir iš YicvioiioJas
ko mjaunimo nar į Josifą Baid e rį, M o te l į Pi ką 22 1 , apylinkės _sek_re~o~ę Ble c h e o taip pat ke le ta s Zaslių zydų , pa s1slepu sn1 nu o ru gseJo 26 ir 29 clicnoni· raitr;, Ch aim ą še rman ą, Kacą, M otkę R iką, Mase lką222 . Vis ų Jl/ se 1mos bu vo
1
vykusių akcijų 2 11 212.
suimt os ir išvež tos než ino ma kryp timi . Vietiniai aktyv istai taip pat pl ėšė mi cs,,Pavyko išsigelbėti tik 25 žmonėm s, kuri e buvo pas isl ėp9 rūsyjc"2 1 3 , 0 .1 to žydLĮ namu s, atiminėjo iš jtĮ turt ą ir ki ta ip tyčiojos i . Ji e turėj o savo ypat in I
žudynių duobės pabėgti pasisekė tik žyd ui Mich ae liui Ivan skiui , tačiau vėli gą auk so atiminėj imo plan ą. ,,J . D ze n a, Vikt oras Vas ilevs ki s, K. Čaplikas,
jis buvo pagaut as ir nu šautas 214.
ai šav re ika ir kiti sutikę žydu s bandyd avo suk e lti tok ią s ituaciją, k ad įvyktų
1941 m. lapkričio 24 d. Sem cliškitĮ va lsč iau s virša itis Trakų a pskrities virši ska ndala s, po to būtų ga lima juo s suimti , o vė li a u re ik a la uti iš jų iš pirko s
ninkui pran ešė, kaip buvo tvarkomo s žydt/ likvidacij os vie tos ir su kokiomj, auksu." 223
technin ėmis probl e momi s buvo sus idur ta 215 •
Vokiečiam s pa sirodžiu s mi es te lyje, išpu o liai pr ieš žydu s tęsės i . Vietiniai
1965 m. žudynių vieto j e buvo pas ta tyta s paminklini s ak mu o.
ak tyvistai , ypač J. D ze na 224 , tap o uo lia is vo kieč i ų pagalbininkai s. 1941 m.
rugpjūtį Vievio žydam s buvo lie pta išsi rinkti savo tarybą. Jo s nariai s ta p o:
Ge nsas Be re ika s (valdytoja s) , Mej e ris Kur ga n as (va ldytojo pavaduoto j as),
VIEVIS
C ho na Chaza n av ičius, Jose lis David avič iu s, No rm a n as Glazm a n as, Vu lfas
Godrovas , M ej eri s Korėnas, Ka stri e lis Šap ira s225 . Nei lga i truku s Vievyj e buMie ste lis prie plento Vilniu s- Kauna s, nutolęs 19 km į š i a urės vakaru s nuo vo įkurta laikinoji izo liac ijos viet a žydam s. Ke lios žydų brigado s, sa r gy bo s
Trakų . 1862 m. nutie sus geležinke lio Pe terbur gas- Varšuva atšaką į Ka uną ir lydimo s, kasdien iše id avo di rbti įva irių darbų , dažniau s ia i - ti es ti ke lio VilVirbalį, Vievis pradėjo kiek sparčiau augti. Kūrėsi naujo s smulki os į monės ir nius- Kauna s. J . D ze nai vok iečiai pavedė ves ti žydus į darbą, priž iūrėti dar6, o 1926m bo metu, o „jei re ikės - paraginti dirbti geriau " 226. J . D ze n a žy du s mi e la i
dirbtuvės, gausėjo gyventojų. 1923 m. va lsčiuje gyveno 304 žyda i21
,,para ginda vo". Pa sak įvykio liu dininko C h a imo Gold št e in o, ,,194 1 m . ru gjų bu vo priskaičiuojama jau 636 217
. 1937 m. Vievyje gyveno 360 žydL/218.
1941 m. bir že lio 23- 28 dien o mi s Vievyj e ir ap linkin ėse v i etovėse vyko pjūčio prad žioj e J. Dze na mušė geto da rb ininku s Chaimą Kurganą, Ch a im ą
227
masini s aktyvistų teroras, nukreipta s prie š Raudono sios a rmijo s karius ir Šapiro , Icaką Samonovą už pe r lėt ą darbą " . ,,Už t ą patį 194 1 m. rugpjūčio
228
Pasita ikyda vo ir d a u gia u tok ių atžydu s. Vieni iš da lyvių buvo: buvęs policijo s tarnautoja s Kazys Čap likas (vo- vidu ryje buvo sumu šta s O sifas Smo lis."
vejų,
todė
l,
J.
Dze
nai
pas
irod
žiu
s,
visi
darbininkai
stengdavos i dirbti iš v i s ų
kiečių vėliau paskirta s Vievio policijo s punkto vedėju 2 1 9 ), polic ijos tarnau to·
jėgų, kad jam įtiktt/ .
1941 m. rugsėj o 22 d. visi Vievio žyd ai bu vo suimti ir sut e lkti tur ga u s aik š2111
Masinės žudynės Liet uvoje (l 94 1- 1944). D. l.. . - P. 136.
t ėje. Suėmim uose daly vavo voki eč ia i , v iet inė policij a, mie ste lio aktyv istai, ypa2
w LYA. E K-1. Ap . 58. B. 45615/3. L. 66. Liudinink o Ch. Go ldš1eino apklau sos protok olas.
tingojo būrio žudik ai 229 • Polic ijos viršinin kas žyd ams įsakė visu s auk siniu s daik 211
LYA. E K-1. Ap. 48. B. l 847. L. 236. Kallina moj o B. Kapačiūno ap klauso s prot okolas.
Asmeninis autorės ar chyvas. M. J askutylės-Maton icnės pa sakoj imas (garso įrašas).
Rizikuodami gyvybe// Tie sa. - 1965 m. gruodžio 31 d ., p. 3. Straipsnyje kalbam a apie riisj.
buvu sį get e .
214Jah adut Lita .. . - P. 324.
215
LCVA. E R-500. Ap . l. B. 4. T. 11. L. 795. Semelišk itĮ valsčiaus virša ičio pran ešimas Trak11
ap skriti es viršininkui apie žyd ų likvidacijo s vie lų lvarky mą.
216
Lielu vos gyventojai. Pirm ojo 1923 m. rugsėjo 17 d. visuo lin io gyvenlojtĮ surašymo duom~·
nys .. . - P. 25.
217
KšM. Lenkų tautinės mažumos kullūrinė būklė Lietuvoje. Sudarė drau gija „Poc hodni;( .
1927. Priedas Nr. 2. - P.5.
218
KšM B. 375. Žydai. ( 1937 m. slati stika) .
219
LYA. F. K-1. Ap . 45. B. l 847. L. 237. Kaltin amoj o K. Čapl iko apk lausos protokolas.
212

213

LYA. r. K-1. Ap. 58. B. 45615/3. L. 64. Liud ininko C h. Go ldšte ino ap klau sos protoko las.
l e n pat. L. 18. Liudinink o G . Kaco ap klauso s prot o kolas.
222
Masinės žudynės Lie tuvoje ( 194 1- 1944). D. 11.- Viln ius, 1973. - P. 292.
22.1 LYA. F. K- 1. Ap . 58. B. 456 15/3. L. 64. Liud inink o C h. Go ldšte ino a pkl au sos p rotoko las .
m Te n pa l.
2
~ LCVA. r. R-500. Ap . l. B. l. L. 160. Vievio valsčiaus žyd11tar ybos naritĮ s,1rašas.
221
' LYA. F. K- 1. Ap. 58. 13.456 15/3. L. 64. Liudinink o C h. G o ldšteino a pk la usos protoko las.
127
Ten pat.
m Ten pal.
w, Atmint ies die nos : Konfere ncijos medžiaga / Sud . E. Zi ngeris, re d. ko legij a: R . Kos t anian ir
kt. - Vilnius, 1993. - P. 185.
2211
221
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tus nešt is rankose 230 , kad J . Dze na ir jo pa ga lbinink ai gal ėttĮ le ngviau jį ati
.
111
2411 • Kiekvieną trečiadienį mi es te lyJe ~kda _v~~urg u~, o_s?ti2.11 • Po apiplėšimo turgau s aikštėje žydu s, sa ugo mu s policijos ir aktyvistų
žydtĮ
parduotuvių
111 17
kliai išvežė i Sem e liške s232 •
'
šis kartu s per me tus - mugės. Tada čia sup laukdavo prek1aut0J a 1 iš aplinkmių
Ch. Gold šteina s su žmona Dora ka rtu su kitai s pas me rktai sia is patek vietovitJ. 1920-192 5 m etų la ikot a rpiu dė l bed a rbystės pras id ėjo vi ctinitĮ gyturgau s aikštę ir matė, kaip iš žydtĮ bu vo atiminėjamas auk sas, žiedai, laik~ ventojtĮ emigrac ija iš Aukštadvario į Jun gtin es Ameriko s Val stija s, Meksiką,
O
džiai, auskarai ir kt. Ji e taip pat drau ge su visais buv o vežami į Semelišk Argentiną, Kanadą ir Palestiną (emigravo 31 žyda s) 241 • Iki Antrojo p asa ulinio
tačiau pakeliui sugebėjo pabėgti ir iki 1942 m. gruod ž io (kada pa teko 1·Yie e_ karo žydai sudarė ap ie pusę mi este lio gyvcntojLĮ 242 • Čia veikė kc liolika pa rVr(
• k Ik' . z41
•
.k .
k kl
darbo stovyklą) slapstėsi 233 •
duotuvitĮ ir įmonių , vande ns malun as, dvi a mes · , ta ip pat vc1 e m o Y a
1941 m. spa lio 6 d. 1,5 km į šiaurės rytu s nuo SemeliškitĮ esančio mišk( (iš pradžilĮ Ji?i ~, ~ėli~u ir heb_rajų moko~ ąj~ kalba), bibliotek a, teatro_,~ūreli~,
pakraštyje kartu su SemeliškitĮ žydais buvo nužudyti beveik visi Vievio ž . keleta s polit1111t1,r v1s uomen1111ų o rga 111zac1Jų, sport o k lub as „ M a kab, , n e d1yc1a,
.
. . .
k t 244
Netruku s į neto liese ikurtą darbo stovyklą pradėti vežt i žydai iš kitų micsttĮ 11
. dehs stygmitĮ mstrumen 14 or es ra s ·
.
· . t l'
·
Karui pras idėjus, 1941 m. birželio 24 d. Auk šta dva rio mie ste lyje sudegė dalis
m1es e 14.
. .
74 S
•
• • •
k . v•
k
..
.
žydtĮ gyvenamtĮjų namtĮ 1r smagoga- · . P1rma 1s1a 1s vo 1ec1 ų o up ac tJOS m e n esiais buvo planuojama pusę mi es te lio žydų perkelti į n eto limą Užupio kaimą
(4 krn nuo Aukštadvario), tačiau vė liau nu p ręs ta visus p a likti savo bu tu ose 246 •
AUKŠTADVARIS
l 94 l m. rugpjūtį Trakų ap skriti es vir šininko nurod ymu žyd a i išs irink o vie nuolikos narių tarybą. Ją sudarė: Abeli s Abramavičius (va ldytojas), Jokūbas ŠaMie steli s 26 km į vakaru s nuo Trakų, Verknės de šiniajame krant e, prie kepiršleinas (va ldytojo pavaduotoja s) , Jokūbas Blec heri s, Efroim as Farberi s, D olio iš Trakų į Prienu s. 1790 m. Lietuvos Did žiosios Kunigaikštystės surašymo
vidas Goldšmida s, Rachelė Kaplanien ė, Izrae lis Karabelnik as , lcikas M aje r aduom enimi s, Auk štadvaryje gyveno 2589 gyve nt oja i, iš jų l 07 žydai 2J4 • Žymu viči us, Oše ris Mile ris, Le ize ris Pata vnik as, Be re lis Pitum as m . N et ruku s g in XIX a. žurnali sta s, dramaturga s ir po e ta s Liudvikas Kondratovičius (pasiraši- kluoti policininkai be gai lesčio prad ėjo gaudyti žydu s „ ir tar si gyvu liu s varė į
nėjęs Vladislavo Sirokomlės vardu), keliavęs 1855 m. po Aukštadvari o apylin· ankštas mokyklos [prad žios mok yklos - a ut. p as t.] pat a lpas. Ke l etą di e m1 prikes , apie vietinius žydus vėliau knygoje „ Išvykos iš Vilniaus po Lietuvą" rašė. kimšta žmo nit!, kaip bačka s ilkių , mokykl a buvo sa ugo ma ginklu otų b a lt araiškad mie stelyje yra dvi žydų karčemos ir žydo nuomojamas popieriau s fabrika čių ir policininkų. Žmonės troško nu o tvankaus oro , a lpo be va nd e n s ir m a iskurio produkcija gabenama i Vilnių ir Kaun ą2.15 • Prie š Pirmąjį pasa ulinį kar~ to. Daugeli s taip nu sika ma vo ir nu silp o, kad nebega lėjo pastovė ti ant koj ų.
mies telyje gyveno 70 žydų šeimų, dauguma pe r karą išsikėlė į Vilnių 2J<,. Ve ikė Visi pasmerktieji ma ždaug p o sava itės po licininktĮ buvo išvaryt i į Traku s. Dalį
30 žydtĮ parduotuvių 237 , keleta s amatin inktĮ dirbtuvitĮ. 1923 m. va lsčiuje gyvc· teko susodinti į veži mu s, nes nepaėjo ." 248
no 297 žydai 238 • Daugelis vertėsi amatais, 22 še imo s aug ino daržoves 2Jų, buvo
V

2.•i LYA. F. K- l. Ap. 58. B. 456 15/3. L. 29. Liudininko G. Kaco apklausos protokola .
m Ten pat. L. 66. Liudininko Ch. Gold šlei no ap klausos protok olas.
212
LYA. F. K-1. Ap. 58. 8 . 9 107/3. L. l O. Kaltinam ojo V. Vasih;vskiu apklau sus prot okolas.
233
LYA.F. K-1. Ap. 58. B. 45615/3. L. 66. Liudininko Ch. Go ldš1eino apk lausos protokola~.
2.1,1 Narvydas V. Aukštadvari s Lietuvos islorijos konwk ste// Aukš1advaris: Straip sniti rinkinys
Sud. K. Račkauskas. - Vilnius, 2002. - P. 139.
235
Sirokom lė V. Iškylos iš Vilniaus po Lie1uvą. - Vilnius, 1989. - P. 87.
23
" Schoenbu rg N., Schoe nburg S. Lilhuan ian Jewish Communili es ... - P. 370.
237
Ten pat. .. - P. 371.
m Lietuvos gyventojai. Pirmojo 1923 m. rugsėjo 17 d. visuotinio gyventojtĮ surašymo d1J<
JJltC·
nys ... - P. 25.
239
Schoenbur g N., Schoenburg S. Lithuanian Jewish Co mmuniti es ... - P. 370,371 .

2
"' Tcn
2• 1 Ten

pal.. . - P. 37 1.
pat ... - P. 372.
m Narvydas V. Aukštadvaris ... - P. 147.
241
LCVA. F. R-500. Ap. l. 8 . 13. T. l. L. 363, 365: len pat. 8 . 13. T. 11. L. 367,940 . Auk štadvario
valsčiuje iki karo vcikusi11žyd11pardu otuvil1 ir j m un i tĮ sų rašas. Žiūrėti priedų Nr. 8.
w Schocnburg N., Schocnbur g S. Lithu anian Jcwish Co mmunil ies ... - P. 373.
m LCVA. F. R-500. Ap. l. 8 . 8. L. 367. Aukštadvario va lsčiaus vi ršaičio a tsak yma s Trak ų apskrilics viršininkui d ė l žyclt!dokumcn llĮ.
2
"' LCVA. F. R-500. Ap. l. 13
. 4. T. l. L. 238. TraktĮ ap skriti es viršinink o raš tas Viln ia us sriti es
viršininkui dėl žyd11tauto s pi l ieči11 atskiro nuo kili! apgyve ndinim o. Žifi rė ti pri edų Nr. 22.
247
LCVA. E R-500. Ap. l. 8 . l. L. 160. Aukš1actvario valsčiaus žydų tarybos nari11sųrašas.
Nx Oaraus kas V. Samdinys// Ko munistinis darbas . 1968 m. sp a lio 6 et., p. 4.
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39
Visi mieste lio žyd ai buvo nu žudy ti 1941 m . rugsėjo 30 d. Varnikų miške .
8
dar keleta s šio miestelio žydų buv o sušaudyti neto li Auk štad vario žydtĮ kai)·1• • ~e rinkta žyd tĮ taryba , turėj usi t a rpinink a uti ta rp žydų ir vo ki ečių va ldž ios . Ta ' ll lLĮ'"
rybq sud a rė: Šimo na s Kuca s (va ldytoja s), O vs iejus Lev inas (va ldyto jo p avadu otoja s) , Šimona s Cv i (se kr etorius), C ha im as Ba va rskis, Bo ru c has B uni vaTRAKAI
v ič ius, Izaka s-Noc him as Galp e rin a s, Gedeo na s Klau z ne ris, Edmunda s L evinskis, Cemac h as Milik ovs kis, Le iba Percoviči us, C havonas Šn e id e ris, Ab , šu b as2W .
Mie stas 23 km į vaka ru s nu o Vilniau s. Žyda i čia įsikū rė XIV a . pabaigo·c ro m,,s
Telkėsi ce ntr e , gavę iš Lietuvo s didžiųjtĮ kunigaikščitĮ privilegijų, pam ažu i~. Po trij tĮ savai čių pas irodė pran eš imas, kad visas žydtĮ kilnojama sis ir nekilno galėjo eko no miniam e gyve nim e2511• 18 l l m. Traku ose jau gyve no 17 žydtĮ še:jamasis turta s, visi ište klia i ir vertybės pe re ina valstybės ž inio n, o už ta i at saki ngas miesto bu rmi stra s26 1 • N uo ru gpjū č io viduri o mie ste pradėt a rūpintis ge to
mų (55 asme nys) 25t, l931 m. - ap ie 400 žydų 252 •
Pirm os io mis vokiečių okupacijo s die no mis Trakuo se sus ikū rė li etuv itĮ ak. steigimu. Vieta buvo pa sirinkt a vie noje Bern a rdinų eže ro pakrantėje. Te n sto262
tyv istų būrys . Ve ikė voki ečių feldkome ndantū ra ( la uk o kom enda nt ūraf1 vėjo keturi dviaukščiai vasa rn am iai , iš trijų pusių apsupti va nd e ns. Čia rugsė
263
Miestas liko apsk rit ies ce ntru , čia ga l ėjo gyvent i a pie 500 žydtĮ 254 • Trakų poli- jo prad žioje pateko ne tik Trakų, bet ir R ūdiš kių, Auk šta dva r io, Onu škio ,
264
cijos viršininku 1941 m . rugpjūčio vidur yje buvo pa skirt as Ka zys Čaplikas:11 Lentvario žydai • Atlikt i „darbą" bu vo pavesta vietiniam s po licinink ams . AnksttĮ
kitos dieno s rytą, kad miestel io gyvent oja i nematytų, po licinin ka i pradėjo la ive Trakų apsk riti es virši nink as buvo J. Navikas , jo parei gas la ikin a i ėjo P. Ma.
liais plukdyti pasme rktu os ius26 ~ . Ka ip pri sime na Žydka imio ka imo gyve nt ojas, į
činskas 256 , o vėliau P. Brakauska s 257 •
Trakus buvo atvaryti ir dvideš imt dvi to kaimo žydų še imos (85 žmo nės), prieš
Iki rugpj ūčio mėnes i o viet ini a i žydai gyve no savo na mu ose. 194 1 111. lieta i kurį laiką la ikytos kaimo sinagogo je 266 • Gete saugo ti žydu s buvo pavesta Tra po s pabaigoje Trakų aps kriti es viršinink as gavo Vilniau s sriti es kom isarinio kų, Aukštadvario , Onu škio ir Lentvario po licin ink ams .
vidau s re ika lų valdy tojo K. Kalendro s įsakymą rūpinti s vieta , į kuri ą arti•
194 1 m. rugsėjo 30 d. vyra i, mo terys , vaikai ir se neliai bu vo surikiuoti kolomiau siu me tu būtų ga lima perkelti žydu s258 • Rugpjūči o l d. a pskritie s virši- nom is ir lydimi ginklu otos sargybo s - vie tinių po licininkų , vadova uj am ų Kazinink as į tai atsakė, kad „žydu s tektų apgyve ndin t i ta me pat mies te , bet tik miero Yasilevskio 267 , Auk štad vario , O nu škio ir Le ntva rio po licininkt1, vietinitĮ
atskirame kvarta le " 259 • Rugpjū č io 5 d. Trakuo se iš dvyliko s asm e m1 buvo ii· aktyv istų, ir ypatingoj o bOrio žudiktĮ 2 r,s - bu vo nu va ryti į Ya rniktĮ m išką ir po
viso kit1 patyčių sušaudyti. E gze ku cija prasi dėj o ryte, o ba igės i po pi etų . Pask ui
,,šaudytojai grįžo į Traku s ir te n ji ems buvo suorgani zuoti pie tlls, d avė d eg tinės. Valgė valgykloje ir dainavo ... " 269
249
Bar a uskas Y. Samd inys// Ko muni stin is d a rbas. 1968 m. sp a lio 3 d ., p . 3.
Mažoji lietu viškoji tarybinė e nciklopedija. T. 111.- Vilniu s, 1971. - P. 564.
Baliulis A. , Mikul io nis S., Miškin is A. Trakų mi estas ir pil ys. - Vilniu s, 1991. - P. 138.
252
Ten pat. - P. 208.
253
MAB RS. F. 222- 1759. L. 6, 7. Bur žuazini LJ naciona listų kovo s veiksnui ap rašy mas trauk ian·
tis Ra udonajai a rm ijai Vilniuje ir Trakuo se.
!l-l Stanaitis S., Stankevičius A. Trakų gyventojų a mžia us ir lytie s struktūros dinam ika XX a.l
Trakų že m ė. - 2001 m . ba la nd žio 28 d ., p . 6.
255
LYA. F. K-1. Ap . 45. B. 1847. L. 237. Kalt inam ojo K. Ča pl iko apk lauso s p ro to ko las.
251
' LCVA. F. R-500. Ap. l. B. l . L. 15 1. Trakt J ap skrit ies viršinink o nu ro dymai , pa sirašyti laiki·
na i eina nč iojo viršininko par eigas.
257
LCVA. F. R-500. Ap . l . B. 4. T. l. L. 250 . Trakt/ ap skriti es viršininko atas kai ta Vilniauss ri·
ties viršininkui , pa sirašyta la ikina i einančiojo Tra kt/ apskrities viršininku pareig as.
m Ten pat. L. 233. Vilniau s sriti es ko misari nio vidau s reik alt/ valdytojo K. Kale ndro s nur odymai žy dų pe rkė l imo klau simu .
25
" Te n pat. L. 238. Trakų a pskr itie s virš inink o p ra n ešimas Vilniau s sriti es viršinin kui dėl i.yd1!
tautos pilieči tJ atskiro nuo kitų apgyvend inim o . Ži ūrėti priedą Nr . 22.
250

251

2
"' LCVA. F. R-500. Ap . l. B. l . L. 184. TraktĮ apskri ties virši n in ko pave d imas Trak ų m ies to b ur mistrui ir visiems valsčit! virš aičia ms di:I 2ydl! taryb t! udar ymo; te n pa t. L. 158. Trakų valsčiaus
žydtĮ ta rybos narit! sąrašas.
lhl LCVA. F. R-713. Ap . l. B. l. L. 6. Viln iau s srities ko m isaro pran ešimas dė l žydt! ištek lit!,
ju domojo ir nejud amojo turt o.
2 2
" Čapl ikas K. Saugojau žmonil / gyvyb,,: ir turtą. - Vilni us, 2001. - P. 19 1.
2 1
" Jah adut U ta ... - P. 249.
2
"'Tr IM . N. Sum u pri simin imai.
M LYA. E K-1. Ap . 45. 8. 1847. L. 238 . Ka ltinam ojo K. Ča pli ko apk lausos pro to ko las.
2
'"' Raj ackienė A. Žiivančit/jtJ gelbėjimo ka ina // Gaivė. - 1998 m . spa lio 2 d ., p. 7.
2 7
'' LYA. E K-1. Ap . 58. B. P 14950. L. 52. Kaltina mojo A. Adu ko ni o apkl a usos pr oto ko las.
2
"' Atmi nt ies dienos ... - P. 185.
2
"' ' LYA. E K-1. Ap. 45. 13
. 1847. L. 239. Ka ltina mojo K. Čapliko apkl ausos pr o to ko las.
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SušaudyttĮ žydų rūbai ir kiti da iktai po žudy nitĮ buvo uvežti 1r sukrau,
miesto sinagogoje.
Vokiečių saugumo policijos ir SD vado Lietuvoje žiniomis, 194 1 111 r
. ug
sėjo 30 d. akcijos metu VarniktĮ miške 3 km i š iaurės rytus nu o miesto, netol
kaimo kapinių buvo nužudyti l 446 žydai: 366 vyrai, 483 moterys ir 597 v·il
kai 270 iš RūdiškitJ , Trakų, Lentvario, Onu škio , Zydk aimio (On uškio vlsč.)
Aukštadva rio.
1941 m. lapkričio 8 d. Tra kų ap skriti es viršinink as išleido nur odymus St
išsamiais paai škinimai s dė l žydtĮ likvidacij os viettJ tvarkymo apskr ityje 111
1942 m. gegužės 7 d. Trakų apskriti es policijos vada s apskriti es viršininku
pranešė visų žydtĮ likvidacijos vietų koordinate s, infor mavo apie jtĮ priži ūrė.
jimo darbu s271 •
Po Antrojo pasaulinio karo žu dynių vietoje buvo pastatyta s betoninis obeliskas. 1984- 1985 m. kapavietė rekonstru ota, pastatyta m edinė skulptū ra (au1
Marijana s Misevičius) .
V

TRAKŲ

(

KARAIMAI

Antrojo pasau linio karo metais sunaikinimas

grėsė

ir karaimam s, kaip ju•

daizm ą išpaž įstančiai tautai. Tai supratęs karaimų chachamas (bendruo menė!

pirmininka s) profe sor~us Šaftal stengėsi A. Roze nbergo štabui įrodyti, kad ka·
ra imai nėra semitai. Stabo „bendrad arbiai pavedė Zeligui Kalm a n ovičiui dideliam judaikos speciali stui, rasti pastarųjų kilmės dokum entus" 273 • z. Kai·
man ovičius norėdamas padėti žmon ėms paskelbė, kad „karaimai yra ne iš emitų rasės ir su Izrael io taut a nieko bendra neturi " 274 • Be to, anot gandą
karaimų chachamas į gestapą pristatė visą bendruomenės są rašą 275 •
Dabar sunku pasakyti, kas būtent išgelbėjo Trakų karaimų bendruomenę
nuo žūties, tačiau vokiečių požiūrio pakeitimas nul ėmė gyvenim ą kelioms dc·
šimtims bendruom enės narių .
270

Masinės žudynės Lie tu voj e ( l 941 - 1944). D . l. .. - P. 136.

LC VA. F. R -500. Ap . l. B. 4. T. l l. L. 794. TntklJ a pskrit ies viršinink o nurod yma i dėl žydų
likvidacijos v ie l ų tva rkymo.
m LCVA. F. R -500 . Ap. l . B. 2. L. l 96 . Tra kų ap skr ities po lic ijos va do prane šimas api e Įydų
likvidaci j os vie t ų koo rd ina tes ir jų priži ūrėj im o darbu s.
m Dvoržcc ki M. J eru ša lai m de Lita in Ka mfun U mkum . - Pa ris, 1947. - 1~ 154.
274 Te n pa t.
275 Ten pat.
27 1

LENTVARIS IR R Ū DIŠKĖS

Lentvaris įsikūr9s 7 km į rytus nuo TraktĮ . Jo vietoje iki X IX a. antro sios
pusės buvo tik mažas ka imelis. l 862 m. nuti es us Pete rbur go- Va ršuvos ge ležinkel į su atšaka nuo Lent vario iki Vokietijos sienos buvo pastatyta Le ntvario
geležinkelio stotis ir aplink ją pradėj o kurti s gyvenvie tė 276 • Prieš Pi rm ąjį pa saul inį karą č ia jau buvo žydų be ndruo men ė 277 • Tarpuk ariu mieste lyje veikė 15
žydų parduotuvitĮ ir keleta s smulkių įmo nitĮ 278 •
1941 m. liepos 25 d. Lentvario žydam s, laikinai eina nčioj o Trakų apsk rities
viršininko pareigas P. Mačinsko įsakymu , liepta išsirinkti savo tarybą 279 • Ru gpjūčio pradžioje jos nariais tapo Hiršas Gleze neris (valdytojas) , Leize ris G rande
(valdytojo pavaduotoja s), Jo selis Aranav ič iu s (sek retorius), Leize ris G ileravičius, Boruchas G lezeravičius, Šlioma Grud ckis, Nochimas Klaušneris, Mauša
Levinskis, Nisenas Pada revskis, Bercl is Z ilberkveitas2so. Yra duo me mi, kad
1941m. rugsėjį-TraktĮ apskrities viršininkas n o rėjo mieste lio žydus perke lti į
tuo metu neveikiantį vinių fabriką28 1 •
Rūdiškės (16 km į pietus nuo Trakų) taip pat kaip ir Lentvaris ėm ė augt i
po l862 m., nutiesus Peterbur go- Varšuvos geležinkel į ir pastačius ge ležinkelio stotį. Tarpukariu Rūd iškėse vei kė nedide lė lentpjūvė, vyko turgū s ir prekymečiai, buvo keliolika smuklitĮ ir pa rduotuvių 2N 2 • Prieš Antrąjį pasaulin į ka rą
miestelyje veikė 15 žyd tĮ parduo tuv itĮ , trys ka lvės, keletas a rbat inių, sm ukl ė,
dervos darykla283 • 1941 m. rugpjūtį Rūdiš kėse , kaip ir kituose va lsč ių centru ose, buvo išrinkta aštuon ių asme nų žydtį taryba. J ą s udarė Arona s Radu nskis
(valdytojas), Arona s Stypinokis (valdytojo pavaduot oja s), Simona s Pod gurskis (sekretor ius), Efroimas Alperovičius, Ejbr iš Kazobe lnikas, Notel is Koziolas, Benul M ackiev ič ius, Davidas Zyngeras21:1-1. Ž inoma, kad 1941 m. ru gsėjo
m, Mažoji lie tuviškoji t aryb in ė e nciklopedija. T. 11. - Vilniu s. 1968. - P. 329.
277
Schoen burg N., Schoc nbur g S. Lithuan ia n J ewi5h Com mun ities ... - P. 170.
m LC VA. F. R-500 . Ap . l. B. 13. T. l. L. 346 ; te n pa t. 13. 13. T. 11. L. 925, 959, 962, 963. Trnkų
valsčiaus ribose iki ka ro vei kusi l! žyd l! pa rcluo tuvil! ,Jrnša ~. Ž:iiirėt i pr icd:11 r. 3.
:P, LC VA. F. R-500. Ap . l . B. l . L. 184. Trn k11ap skrit ies viršin ink o jsa kymas Tra k11 m ies to burmistrui ir visiem s va lsči 11 vi ršaič i am s dė l žydl! tar ybl! jstc igi mo
1"'' Te n pat. L. 161. Le ntva rio va l sčia us žyd 11tarybo s nari 11s,1n1šas.
2
" LC VA. F. R-500 . Ap . l. B. 4. T. l. L. 238. Trnk 11 ap s kri t ies virš inink o prane ' ima s Vilnia us
srit ies viršini nku i dėl 2yd t! ta ut os pil icčil! a tskiro 1111
0 k illĮ apgyve nd inim o. Žiū rėti priedą r. 22.
m Mažoji lie tuviškoji tarybi n ė e nciklo pe d ija. T. 111.- Viln ius, 197 1. - P. 109.
2)(\ LC VA. E R-500. Ap . l. 13.13. T. l. L. 346, 357; ten pat. B. 13. T. 11. L 367, 925, 934, 95 1, 959, 962,
% 3. lrak11 micste ir valsčiaus ribose iki ka m veik11sil1žycl11parcl11ot11vil1
sqrašas. Žiūrėti priedą Nr . 6.
2"" LC VA. E R-500 . Ap . l . B. l . L. 160. Rūdiški11 valsč iaus žyd11tar ybos nari ll s,1ra šas .
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4J
l d. Trakų apskriti es viršinink as pla navo Rū d i škių žydu s „a pgyvend inti tarn
pat mi este lyj e, b et tik atskira m e kva rt a le" 285 •
Vokiečiai i miestelį įžengė L941 m . bi ržel io 23 d . p o p i et ų 295 • Va l sč i au s re iIki 1941 m. rugsėj o pra džio s Lent va rio ir R ū di škių žydai gyveno savo bu kalams tva rkyti O n uškyj e bu vo į ku rta vo kieči q ko m endan t ū ra, j a i va d o vavo
tu ose , kol bu vo suva ryti į Trakų mieste įkurt ą get ą 286 • 194 1 m . rugsė1·0 30 d s" majoras Y. Fi ngeri s296 • Į vo k i eči ų rank as p a teko beve ik vis i va l sčiaus sov ie ti • JĮ
miestelitĮ žyd ai kartu su žydais iš Trakų , A uk št adva rio, O nu škio suša udyti Var niai aktyvist ai, kuriu os ji e užd arė į va l sči aus rūsį. Ka r tu su ja is b u vo užda ryt i ir
nikų miške (plačiau api e tai žr. ,,Tra ka i"). Pri e Le nt va r io ir Rūdiškiti žydi žyda i prekyb inin ka i J osifas Baran o~as ir ~~ u ila M ? r ic~_s297_- O~~ š~ io p ara~ isaugojim o Tra kuo se , ko nvoj avimo į ša ud ymo vietą ir žudyn itĮ d alyvavo šit/ dVi jo s klebo nas k un. N ikod em as Švogz lys-Mil zmas, ta t suzm oJ_c;s, 1t1km o V ~-mejų mi estelių policinink ai ir yp ati nga sis bū rys.
ge rį ju os pale isti. M i n ėtasis klebo n as b uvo vie n as iš m ies teli o žyd q tra g ed1JOS
liudininkų . Savo pri simini m u ose j is rašė: ,, Vi e n ą d i e n ą O n ušk in suvir to būrys
hitleri n in kų, su ja is ir vo k iška i uni fo rm uo tų li etuvi ų vyrų b ū relis. Ir n etikė ta i
ONUŠKIS
visus O nuškio žydus suva rė sin agogo n. Sakė j ie ms, ka d į da rbą vary s. Bet ka m
ta da iš n a m ų va ryt i m o te r is, se ni us ir va iku s? " 29 x 194 1 m . rugpj ūči o m ė n esį
Mi es te lis įsikūręs 28 km į pi etvakariu s nu o a pskr ities ce ntr o, sa nkryžojt Onu škio žyd ams b uvo liepta išsirinkti savo ta rybą. Išrinkt i bu vo Iz ra e lis Lip š isvarbiq prekybinių kelių į Tra ku s, Vilnių , Aly ttĮ , D au gus, Puni ą ir Bu trimoni cas (valdytoja s), Mend el is Ma lcmanas (va ldytoj o pava du o toj as), C h a im a Ab1673 m. inve nt o riuj e minim a, kad karčem ą, ku ri stovėjo tur g uje už bažnyčia ra mav ičius, Josifas Baranov as, Cha im a Burl a nd as, Rubin as D a uga us kas, Ir ša
nuo mojo žydas 28 7 - ank stes niu ose šaltiniu ose O nu škio žyd ai neb uvo minimi Dvorca nas, Ic iza Fleišeris, Šlio ma s G a uza, Šneje ris M o ric as, I rša Ta le n ta, J o 299
1765 m. Onu škyje gyve no viena žydų še ima ( 13 as me mi), kuri nu o mojosi kar- selis Volkoviskis • Pri siminimq aut o r ius m atė , ka ip vi en ą dien ą į mi es te lio
300
čemą. Visa me Onu škio dva re, ku riam prikl a usė ir mi este lis, tuo metu gyvcnc a i kštę suvarytos žydės ravėjo grindin io žo lę • Sin agogo j e žm o nes išla i kė ke301
sargyba j uos su šunimi s išvarė į Tra 41 žyd as, 28 iš jų - apl inkiniu ose kaimu ose 288 • Per 1790 m. gyvent ojų surašyma lias die nas. 1941 m. rugsėj o prad žioje
kus.
Trakų
laikinojo
izo
liavimo
vie
tą
sa
ugojo
ir p ol icinink a i iš Onu šk io. Vi eOnu škio parapij oje gyveno l 220 gyvent ojt J, iš jų 74 žyd ai - kaimu ose 289 • Mie.
nas iš j ų - Pe tra s Ž ilio nis, kun igo N. Švogž lio ir Onu škio te isėj o Jonu škos įka l
telis kiek iša ugo XIX a. pabai goj e, kai j am e apsigyveno da ugiau žydLĮ prekybibėt as , iš laikinosios izo liacijos vietos n aktį sla pta išle ido On ušk io gydytoj ą Moninkt J. 1897m. jam e gyveno 574 ar 577 žm onės (iš jq 2 17 žyda i) 290 •
telį Kovalsk įJ112 •
1923 m. Onu škio valsčiuje gyveno 342 žydai291 , daugiausia pačiame miestelyje
Visų kitų Trak uose l i kus ių Onu škio žydtĮ lau kė toks pat likim as ka ip ir k it ų
Veikė keliasdešimt žydų parduotuvių, keletas kalvių ir siuvyklų, vandens malū·
te
n
buvusiq Trakų , Auk štadva rio , Rūd iškių , Le ntva rio ir kittĮ gyve nvi ečių žy292
nas ir sinagoga 293 • Pri eš Antrąjį pasaulinį karą Onu škyje bu vo apie 300 žydtĮ:!'ll
dtĮ: visi jie L941 m. rugsėj o 30 d. b uvo sušaudyt i Varnik q mi ške (plačiau api e
tai žr. ,,Trak ai").
2"5 LCVA. F. R-500. Ap . l. B. 4. T. l. L. 238. Trakų a pskri ties viršini nko p ra nešimas Vilniau•
srities viršininkui dėl žydų tautos pi l iečių a tskiro nuo k it ų apgyve nd in imo. Ži ūrė ti p ricd ,1 r. 22.
™•J ah adut Lit a .. . - P. 249; Tr lM . N. Sumo p risim in ima i.
287
Ba liulis A., Mi kul ion is A . O nu škis// Lietu vos TS R urb anistikos p a m inkl a i. Kn . 7. - Vilniu
1984. - P. 9.
288
Te n p at. - P. ll , 135.
w, Te n p at.
2'A1
Te n p at. - P. 16.

2<J1Lietuvo s

gyve ntoja i. Pirmojo 1923 m. rugsėjo 17 d . visuo tini o gyven1 ojtĮ su rašymo duom~·

nys .. . - P. 25.
m LCYA. F. R-500. Ap. l. B. 13. T. 11. L. 359, 360, 367 ,-936, 948, 949. O nu šk io va lsčiuje i~1
karo ve ikusitĮ žydų parduot uvių ir įmonių sąrašas. Ži ūrėt i priedą Nr. 7.
m Lau ri navičius J. Tauru s patr iot as, did is humanistas// Kunigo N iko demo švog žlio-Mili.ino gy
ve nim as ir kū ryba/ Sud. J . Kilčiauskie nė. - Kau nas, 2001 . - P. 164.
N > Schoe nbu rg N., Scho enbur g S. Lith ua nia n Jewish Co mm unit ies ... - P. 60.

2'J5 Laurinavičius J . Ta uru s

pa tr iotas, did is hu ma n istas ... - P. 162 .
'"•Ten pat ... - P. 163 .
17
2< Ten p at .. . - P. 162.
2'1STen pat .. . - P. 163.
2'>1 LCVA. r-.R-500 . A p. l . 13
. l. L. 158. On uškio valsčiaus žydtĮ tarybo n aritĮ są rašas.
~" Onu škyje// Ku nigo Nikode mo Švogžlio- M ilžino gyve n im as ir kūryba .. . - P. 87.
" ' Jahadut Lita ... - P. 249.
2
·" Lauri navičius J . Thu rus pa trio tas, did is huma n istas .. . - P. 165.
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Kaišiado,ių žydit be11dnt0me11ės atstovai sutinka Lietuvos Respublikos prezide111qA11ta11
q
Smetoną

1934rn. Nuotraukqpateikė Ma,vin Schneider (JAV).

Kaišiado,ys. Mendelio Evenskio šeima 1904 m.

~-

Nuotrauką pateikė

Ma,vin Schneider (JAV:
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Semcli.fkės.
J. Basanm•ičiaus ga11•ės namai, kadaise priklausę žydam s. R . Gustaičio
11110//', 2002 111.
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Kaišiadori11žydt/ liaudies ba11koiškaba.
Iš KšM fondtf.

KnišiadoritĮ žyditliaudiesbankoramaurojai1930m. Nuorraukqpateikė Mmvin Sc!meider(JAl
Kaišiado1ys. Me11delis Ei•enskis su
dukromis Rocha ir Liba 1924 m.
Nuotrauką pareikė Mm„in Schneider
(JAV).

sro1>ėjęs Vyrautoga11•ėje. XX a. ke11>
irtas deši1111111
eri~.

Kaišiadorit1
žyd11liaudies
bankas,
Fotoateljė „Š,·iesa".
Iš KšM
fondą.

Kaišiadori11žydo parclum111·ė 193-1111
. U KšM Jo11cl11.

l

49

Ktiišiadoriz1
žydų šeima. XX a. ketvirtasdešimtmetis. Foto ateljė „Š11iesa'~ Iš KšMf o11d11.

Kaišiadoritt žydtt šeima. XX a. ketvinas dešimtm etis. Foto

ateljė „Šviesa". IJ KšM fondą.
Kaišiadorit1 žydai. Deši11ėje pusėje stovi siuvėjo 1•aikai brolis ir sesuo
ketvirtas deši111t111etis
. Foto ateljė „Šviesa ". lš KšM fondt/.

~
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Kaišiado,-;ų žydų

l

šd m a. XX a. ketv;,tas de! ;mtm etk,. Foto

Ž iežmar iai. Pastatai Kaun o

ateljė

~-~

„šv;esa ". Ji KšM fond,,.

gatvėje, kad aise p1iklausę žyda ms. R. Gustaičio nuori: 200/ m

Buvęs žydo

namas Žiežmariuose

(dabar Žalgirio g. 2/

O. Lukoševičia us m1otr. 1992 m. Iš KšM fondiĮ.

·,

Nepriklausomybės aikštė

......

':iežmariai. Žalgirio (b11v11siŽydit)

R. G11staičio miotr. 200 l

111.

gatvė.

Šia gatve žydu s

l'arė šaudyti .

JO).

53
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Žaslių kanauninkas kun. Matas Cijfi.naitis,
Antrojo pasauliniokaro metais gelbėjęs

žydus. Nuotr. iš leidinio „KLmigoNikodemo
Švogžlio-Milžino gyvenimas ir kfi1yba"
(Kaunas, 2002,p. 118).

~

~ . :"lr
- .,,,. .,
. ,,
-,·~~• .

~

. !"'.- .

.

. '.

,

; '"'. . , l

.. .:,-••,._

.-··

',

'<:°

\

... :;

..r:
,·
•:~:,-.

-~

•

\,

'

·'

•

,.

\

.

-

.

.

•,

<.

:i;

- •

/•!i.•; •-_'.•l•

'

. " . ' ·;:
,

.

'~

~ h,.,, .
"

,,,

.,
. ,tt~l
tj.

•

'\::~~rt;~i;,į't-'"' >_
:::~.-.~~:

-

., •.,, , . '~

•

•

~ ~
~::J. '

,· 'l':
~ .,
1,,,
,.;.,,}f..'!'/:,
,,
'

•

l
~
],c✓-A11"tP."l.,;..,..,;,;r1~o,(~~-:-;~w.~~
;

.

.

• '•
',
f.
~.-.~ .. :J
~"1·
-·•-.;i.. •,' . .... _..
.:.,.i'!· • .,,:,,
.,y·'·••
•• '•
·~ ~,
_r;;,,,.-;;_-i.~
,'),,.
i~ ,
•. ,, 'r. · ,,,,_,
,~• }_ - ' •
•
' '"'."\.,.
,, r"--~••
,"','l!'
• ·• • ..-.t~- ·f',' :!·,
IIJ
. · '; ~ ,., -•~ '-,,.~·r.,:<{"..._,~
, l ·,;e.,,_,!/i.,t,1.n1. •
. . •
"~
. • l •- , • ~;•it .. .. ,~ 4.-i~\o,:i•1t!'
,·,.
-' ·,,·
1/
'
-r~,,t-..:,...,,,..~,-• ,it,; ..~ ..,•.
'
.
, .Į,
(
,i,_iJi'
.•
,e~
,
..
,
";r
-.
rt!•,"·
.:• . . -~-:t. :
., ,.,,),l \ ·.
•. /',,,~:..:
~,
• :,. Jį,;' -·
'
.
. )' • • ,_,\, l ,1.
•
l
-~.;{\•
,,·:)>:-:
,· -,~
• .- .
•.. .:-~. _j-'!! i ,J„t.t&~'·
. -~m
•,:~;:J
:r•
· ·l>J.
:,r.:-.-'·.,,!._'-"~-:-.·.•·•lit .• ·· <"~,,~.• •~
•-t:
•
.,.,. ''i ';.,1... ,_.,...._,: ·•,.,·.,',,..,f/.~·-·.!_'
_.
, r,,
,. .· .•,~ l •l'·,-,
.,

.- . ••••
.
e"•

·• ·

- --

',,, . ..

•

'e.

.

·

. , ·•..-·

Lietuvos žydai rabinai kalbasi su Laikinojo Vilniaus lietuviit komiteto pirmi11inku
Vilniuje.Sėdi pirmas iš kairės Žiežmariit rabinas Gortmanas. Nuotr.
iš leidinio„Vilnius ir Vilniaus kraštas" (Kaunas, 1932, p. 173).

Onuškio klebonas kun. Nikodemas
Švogžlys-Milžinas, Antr ojo pasaulinio
karo metais gelbėjęs žydus.
Iš KšM fo11cli1
.
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ŽiežmariLtžydit kapinės. K. Laužadžio nuotr. 1992 m. H KšM Jondt{.
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KaWadori11 žyc/11kapi11ės. K. Lau žadž io mrotr. 1992 m. Iš KšM fond11.
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Buvu si sinagoga. 1964 m. Iš KšMfi

d
011 lĮ.

Žasliai. Žydo prekybin inko nama s (dabar Vyrawo g. 48), sratyws XX a. pradžioje.
K Laužad žio 1wo1r. 1992 m . Iš KšM fondtt-

Buvu si sina<>o
ga. R G
0
•

ustaičio nuorr . 200 2 m .

Kaišiado1ys. Griidit paru oš imo sandt'lis (pažy111ė1<1s rodykle), k uriame karu pradžioje
buv o laikomi s uimli žydai . B. Uždrm·io 111
w tr. 1965 111. Iš KšM Jo11d11.

57

56

Kaišiadorys. Buvęs žydit getas Vilniau s ir Vytauto gatvi 11sank ryžoje. Dešinėje pusėje
esančio pastato vietoje anksčiau sto, ·ėjo sinagoga. R. Gustaičio nllotr . 2002 111.

.

.

-

·- ( bllVOkalinta dalis
59) kuriam e 1941 m. n.tgpJUl

. .

Žasliai. Namas (dabar Vil_n,a~,s g. lii' R. Gustaičio nuorr. 2001 m.
miestelio žydtĮ m otent , va1kt1 ir sene l·
·11
•'l

Žas liai. Buvusi turgaus aikštė. K. Laužad žio nuotr. /992 m. Iš KšM Jo11d11.
.

.

.

. ·o radžioje buvo užd a,yti dali s

SemeliJkės. Klubo pastatas, / kuri 1941 m. ,ugseJ P
Semeliški11žydai. R. G11staičio n11otr. 2002 m.

59
58

oei;,e;, k, Uopusėj, ,ro,ijo
Buvusio Mijaugonil1dvaro pastatai. J11
ose 1941. . ..
stovykla. R. Gustaičio nuotr. 2002 m.
1944 m. ve1ke M11au
gonii1darbo

K;, m, u,,

(KaWado,.;ų) do,bo ,m,yklos

pas,ato;

R. Gustaičio 1111otr
. 2001 m.

Kaišiado ,ys. Rii sys (dabar E lek tros g.), kuriam e buvo u žda, y ti Kiemelitt ( Kaišiad ori11)
darbo srovykl oj e kalinllf žydit va ikai. R. Gustaičio ,wotr . 2001 m .

61

Čfo

l)'d ,1fody,.;,, ,;,,,. S"ofo1m1,u, (9, l 3 i;/o 1"admta, ).
194l m. mgpja t;o 26 d 1,,,
Maudyto 19/ l Ka;J;ado,;,,
K. Lauiadi;o uu01,·. 1992 m. l i KiM fo ud,1.

iydų.

..
..,.,,
.
r 6 d toj e vietoj e buvo
•.
k. ' n,·e 1941 m. spa lO
.
2002 m
Žyd11žudynit1vieta
. Seme/"
i_skit. l mi
- dško. (962
pa lllS,JJ
asmenys).
·
R. G us taičio nuot r.
·
sunaikinti Semel 1.šk'111 1·,. Viev,o zy at
Paminklas žydit ž11dynil1
1•ieroje Varnik11 miške.
R. G11staičio 11uotr. 2002 m.

Čia

rugsėjo

1
z1S
_}'d1i11k
z·u
dyR11~1d1
_1'.k1·e_1a
Vamik11miške.
1941 m.
30d. buvo nui 1uly ti 14-16 ~1•tla1
'k ·
R Gra 1, It IS 11/ L emvario Q11115
1
.
II S(at c 10 IIU O/r . 2002m.
.'
.
. ..
'
,
0,
ydkatmio (Onuškio
Auk ftad1•ano.

z·

·

vlsč)

·
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DARBO

STOVYKLŲ

PERIODAS

( 1942-1944

M.)

VIEVIODARBOSTOVYKLA
Vievyjejau l942 m. buvo darbo stovykla, kurios vienas baraka s buvo skirtas karo belaisviams, kitas - žydams. Abi jos buvo pavaldžios karinei vokieč ių
kelių daliai, vadovaujamaikarininko Delingo303 • Stovykla turėjo ir savo filialą
Mijaugonyse
)().I
.
Daugiausia žydų dirbo prie kelio Vilnius- Kaunas tiesimo, kiti buvo varomi
dirbti i lagerio darbuotojų, pavyzdžiui J. Dzenos, ūkius, juo s kirpdavo arba
siūdavo jų šeimos nariams305• J. Dzena buvo paskirtas lagerio viršininko pavaduotoju306ir gavopravardę „lager-fiureris". Jis visuomet būdavo darbo vietoje, stebėdavo, tikrindavo, o vokiečių viršininkas tuo tarpu sėd ėd avo savo kon7
toroje, tarp darbininkų pasirodydavo labai retai3U
• J. Dzena vykdė Vievio ir
Mijaugonių darbo stovyklų viršininko ir vyriausiojo darbų vykdytojo gauptgrupfiurerio, vokiečių karininkoDelingo, jo padėjėjo oberšturmfiurerio - vok iečit!
karininko Richlino ir darbo stovyklų komendanto, vokiečiLĮ karininko Chumolo nurodymus:JOI!
.
l942 m. gegužės mėnesi stovykloje buvo 700 žydųJ1)9 . Žmonių judėj imas
buvo didelis: dideles grupes dažnai išveždavo šaudyti, o i jų viet ą atvykdavo
naujižmones3111, daugiausia iš Vilniaus ir Kauno getLĮ.
1942m. gegužės 16d. Vilniaus apygardos komisaras nurodė surašyti visus ap·
skrityje esančius getus ir stovyklas:nurodytivietą, gyventojų skaičiLĮ (atskirai surašytivyrus, moterisir mažesnius nei 10metLĮ amžiaus vaikus), geto (stovyklos) būk·
3
LYA. F.K-1. Ap. 58. B. 45615/3. L. 62. Liudininko J. Baranausko apklausos protoko las.
"" LYA. F.3377.Ap. 55. B. 128. L. 56. LiudininkoG. Kaco apklausos prot okolas.
>is LYA
. F.K-1. Ap. 58. B. 45615/3. L. 31. Liudininko G. Kaco apklausos protokolas.
i<x, LY
A. F.3377.Ap. 55. B. 128. L. 55. Išrašas iš liudininko G. Kaco apklausos prot okolo.
JIJ7Ten pat. L. 56.
ltti LYA
. F.K-1.Ap. 58. B. 45615/3. L. 106. Kaltinamojo J. Dzenos apklausos protok olas.
)'11 LYA. F.3377.Ap. 55. B. 128. L. 55,56. lšrašas iš liudininko G. Kaco apk lausos protokolo.
1 mTen pat.
<

"'

entojtĮ specialyb9 ir darbo vietas. Taip pat buvo prašoma pamin ėti visus
Ir;,gyv
.
.
.. .
. . tv .
atingusįvykius, pavyzdžiui, gimim ą, nauJų gyventOJlĮ pn~~1~ą, ~mrtt~s a _eJu~
~ abėgimus. Be to, šiame rašte buvo primen ama, kad „v1s1 zydat yra 1pare1got1
ir_~•-d·irbą ir privalo kasdien dirbti. Reikia išvengti, kad žyda i darb e menkai būtų
ctlt l ,
.
.
·· t .
. •
bedarboir ilsėttĮsi" 311 • Po poro s mėnesių , 1942 m. hepo~ 10d. ~uvo ts e~stas gn ez. potvarkis
dėl elgesio su žydais PirmoJ·oie potvarkio dalyJe buvo liepta suratesnts
,
,
·
.J
••
•
•
•
šyti visus žydus pagal getus ir darbd avius, taip pa\ 1svardyt1 ~e-darbingus -~s~e nts,
·ktts ir tuos, kurie dirba ne karui svarbų darbą- 12 • Ant
roJO
Je papunk
e1u1buvo
vai •
.
•
.
.
išdėstyti nurodymai atskirti žydus nuo vietinių gyventOJŲ, zydam~-pnv~l~mai nešioti Dovydo žvaigždę ir išrinkti tarybą (nustatytos tarybos funkctJ?s), _tr ~d~Į policiją Uą turėjo sudaryti dvylika asmem1), visi darbin gi žydai įpare1got1 d'.rbt1, nustatytasdarbo laikas, numatytos bausmės už pabėgim ą, uždra usti bet_kok 1e_p~:_ky~
biniaisantykiaisu ne žydų tautybės gyventojais, už getų ribų buvo leista va1ksc1ot1
tik dešine gatvės puse, numatytos sąlygos, kada geto darbini nkus galima teikti
kitomsistaigoms ar pavieniams asmenims, taip pat nustatytos ir dirbančių žydų
teisės į atlyginim ą (vyrams nuo 16 metų - 0,15 RM, moterims nuo 16 m etų - 0,12
Reicho markių (RM) , jaunimui iki 16 mettĮ - 0,10 RM už vieną darbo vala ndą) ir
i maisto davinį (karšta sriuba pietu ms, maždaug 0,30 RM vertės) 313 ; už maistą
pinigaigalėjo btiti išskaičiuoti iš atlyginimo314 •
Režimas Vievio darbo stovykloje buvo laba i griežtas. Stovykla buvo aptverta spygliuota viela, saugoma sustiprint os sargybos. Stanislovas Belev ičius 315 ir
Viktoras Vasilevskis čia dirbo konvojuot ojais3 16 • Darb o diena stovykloje pra sidėdavo 5.30 val., 6.00 val. visi turėdavo būti išsirikiavę lauke. Maitino kaliniu s
prastai: ,,ryte duodavo karšto vandens, taip vad inamos arb atos, dažn iau siai be
a rbatžolitĮ ir cukraus"317 • Pietus atveždavo į darbą 12 val andą . Vienam žmogu i
tekdavo l litras sriubos su lauko žolėm is. Stovyklos gyventoja s Gri go rijus Kacas vėliau pasakojo: ,,1- 2 kartu s i savait<; duoda vo arklienos ar sugedu sios
mėsos, 3-4 bulves, ga lėjom turėti 400- 500 g duono , po_l 50 g dien ai" 3 18 • Vakare irgi būdavo sriuba, dažniausia pieniška.
111
LCVA. F. R-500. Ap. l. 13. 2. L. 429. Vilniaus srities kom isaro nurod ymai žydų ge tams ir
darbo stovykloms.
11: LCVA. E R-500. Ap. J. B. t J. T. 11. L. 39 l. Vilniaus srities komisaro po tvarkis dėl elgesio su
žydais. Ž.iflrėti priedą Nr. 2 1.
in lc n pat. L. 393.
'" Ten pat. L. 392, 393.
11
s LYA. E K-1. Ap. 58. 13. 448 19/3. L. 16. Kalti namojo S. 13c lcvičiaus tardymo protok o las.
"'' LYA. F. K- 1. Ap . 58 . B. 9 107/ 3. L. 2. Thismo e kspertizės parodymai.
111
LYA. F. K- 1. Ap. 58. 13. 45615/3. L. 3 1. Liudinink o G. Kaco apklausos prot oko las.
m Ten pat. L. 50. Liudininko G. Kaco apklauso s pro tokolas.

65

64
Ir nors normą kaliniai gaudavo kasdien, žm on ės mirė nuo išse kimo ir sun.
kaus darbo. Pasitaikydavo atvejų , kai visiškai nusilpc;sžmogus krisdavo tiesiog
darbo vietoje, o J. Dzena ten pat ji nušaudavo-'19 • Sten gdamie si išvengti bado
žydai bandydavoieškoti maisto už stovyklos ribtĮ , nors tai buvo ir draud žiama:
1942 m. birželio ar liepos mėnesį J. Dzena už pasit ra ukimą iš lagerio dešimčiai valandų visų akivaizdoje sušaudė M o isej tĮ Ozechovskį ir dar v i en ą žyct,1, 0
vietiniams darbininkams liepė jų kūnu s užkasti-'20 • Tais pačiai s metai jis pasiuntė ušaudyti du žydus, po darbo nuėj usius i kaim ą duonos. J . Dzena, pasak
liudininkt1, 1942 m. pavasa rį mušė blogai dirbančius, o ypač atvežtuosius iš
Baltarusijosrn . Kaip teigė pats J. Dzena, jis net pats než ino, už ką 1942 111•
vasarą visiems stovyklos kaliniams matant suša udė du žydus ...m „Kartais net
patys vokiečiai stebėjosi J. Dzenos žiaurumu ir polinkiu i mu šim ą. Jis buvo
antras asmuo po Delingo, todėl daugeliui voki ečitĮ tai kėlė pavyd,1."l2'
Stovykloje,kaip ir Vievio laikinojoje izoliacijo vietoje, buvo atiminėjama
auksas. Dažniausiai tuo užsiimdavo Delingas ir J. Dzena-'24 • Tie , kas ne norė
davo ar negalėdavo dirbti, savo mirti atitolindavo auksu, o kas jo net urėjo 
darbu. Pajėgių dirbti atrankos vyko periodiškai. Kai kurie nebega lintys dirbti
išsipirkdavo auksu, visi likusieji būdavo išsiunči a mi kitur. Jei n epraėj usitĮjt!
atrankos susidarydavo daugiau, juos veždavo tiesiai į Panerius 325. Ivvežclavo
dažniausiaparyčiais, kad niekas nem atytų.
Nuo 1943m. vidurio Vievio darbo stovykla buvo kontroliu ojama Vilniaus
miesto komisaro Hanso Hingsto. Tačiau, jei kam re ikėjo kreipti s į vokiečius,
tai pirmiausiaprivalėjo visus savo pageidavimus išsakyti J. Dze nai326. Gyvenimo i~?arbo sąlygos išliko sunkios. Padėtis barakuose kėlė grėsmę žmonit! sveikatai 1rnet gyvybei. Maitinimas taip pat nepagerėjo, ,,todė l ga n dažnai bL1d
a32
vo_gali
ma iš':s ti v~izdą, kai p~reidami iš darbo žydai vienas kitą laikydavo" 7.
M1~godavoz_
~ ones ant ~etunų aukštų lentinių gultų, jei pavykdavo at inešti,
pa~1klodav?
_s,e~o. I_r~ohaudarbo stovykloje vykdavo atrank os _ vienus žydus
keisdavo k111.
L1gonia1buvo vežami dažniausia į Vilniaus arba Kauno getus, iš
ten stovykla gaudavo paramos - drabužių , batų ir kt.
319

LYA. F.3377.Ap. 55. B. 128. L. 56. Išrašas iš liudininko G. Kaco ap kl
k J
ausos proto o o.
11
' LYA. F. K-1.Ap . 58. B. 45615/3. L. 68. Liudininko G MalyJ· apklau s
k l
ll! T a
•
L 143 K ·
.
·
OS prot o ·o a~.
,~n pat. .
. alunamoio J . Dzenos apklausos pro lo kol·
m licn pat. L. 71. L"1ud"minko
·
J. Zažcvskio apk lausos protoko l·as.
' 2' li
·1nkoG. Kaco apklausos protoko las. as.
cn pat. L• 66. L"iud"111

1:,, Ten pat.

m Ten pat. L. 89. Liudininko J. Bimkevičiaus apklausos prot k l· .
L 59 L" d" .
o o as.

320 ..,.,.

,cn pat. . . 1u 1111nk
o J. Baranausko ap klausos pro tok l .
m licn pa t . L. 89. L.iud.111111
· ko J. B1mkcvičiaus
·
o as.
apklau sos protoko
las.

Stovykloje vis da žniau kildavo incide nt a i ta rp žydų ir stovyklo s sa rgybos. t943 m. geguže; ,,ke li žydų jaunuoliai pabėgo iš stovyk los ir pasislėpė
niiške. Kai jau nebegalėjo ištve rti , nusprendė grįžti į stovykl ą. Ka i pri s iartino prie varttĮ, sa rgyba ėmė i juos ša ud yt i. J au nu o lia i atsakė tuo pačiu , per
su iša udy m ą du iš jtĮ žuvo ." 328 Stovykla, suka ustyta baimės, laukė ga lim ų
vo kiečitĮ represijtĮ. Birže lį bu vo baiminama si, ,,kad visi tos stovyklo s gyventojai bus sunaikinti , nes du jauni žydai atsi sakė paklu st i sa rgybin ių į akymams"329. Ru gsėjo mėnesį į Vievio darbo st ovykl ą buvo atvežta didelė
žydtĮ grupė. Iš karto pras idėj o tinkamų darbui žydų atra nk a. Da rbin gus ir
tuos, kas turėjo aukso, .J. Dze na p aliko, o dauguma , tarp jų se ne lia i ir va ikai, buvo išvežti i Panerius. Į ten iš Vievio bu vo nu t ies ta s 45 km s ia uras
geležinkelis, ju o žydai buvo veža mi i savo mirti es vi e t ą. J . D ze na ir pat s
kartais vykdavo i Pan eriu s šaudyti 330 •
1943m. gruodžio m ėnesį Vievio darbo stovyk la likviduota. Visi jos darb ininkai sušaudyti Paneriuose.

MIJAUGONIŲ

DARBO STOVYKLA

Mij augo nių darbo stovykla (Ž.iežm ar itĮ vlsč .) bu vo Viev io da rbo stovyklos filialasm, įkurtas 26 km i š i aurės vaka ru s nuo Trakt1 ir 13 km nuo Vie-

vio buvusiame Mijau go nių dvar e ir prikl a usė vokieč i tĮ orga nizac ijos „Todt "
Kauno skyriui. Šio skyriaus žinioje ta ip pat buvo ir Žiežmarių da rbo stovykla. Stovyklos pal a ikė geru s tarp usav io ryšius, nes vienos stovy klo s atstovai dalyvauda vo kitos darbingtĮ žm o nitĮ atran kose. Ben e aktyviausias atrankų dalyvis buvo J. Dzena m . Be atranktĮ Vievio ir Mij a ugonitĮ darbo stovyklose, J. Dzcna , pasa k jo paties, du kartu s važiavo su vok i eč iu Toc į ge ležinkelio s to tį Zoli (Lenkija) , paimd avo ten suva rytus žydus ir eše lo na is
atgabendavo i lage riu s, ,,kaip da rbo j ėgq, auto strados Vilnius - Kaun as statybai". Ten pat į darb ,) kartu su karo belaisvitĮ ir žydtĮ lagerių ko me nd antu
vokiečiu Chum olu atlydėjo 12 vago m1 žydtĮ , atsirinktt ) iš Aš me nos, Micha liškių, Svyrit! miestelitĮ getq .m
'lllTory A. Kauno gclas: dicn n po dienos. - Viln iu , 2000. - P. 330 .
' ~' Ten pat. - P. 41U.
•~•LYA. r. 3377. Ap. 55. 13. 128. L. 57. l~rnšas iš liudininko G . Kaco apklau so s prot oko lo.
3 1
-' LYA. f. 3377. Ap. 55. B. 128. L. 56. Liudin inko G . Kaco apk lauso protoko las.
111
LYA. F. K-1. Ap . 58. 13. 45615/3. L. 59. Liudin inko J . Baranau sko apkl ausos
protokoh ...
11\
.
Ton pat. L. 106. Kaltinamoj o J . DLcnos ap lau sos pro to kolas.

•

•
66

~l

l
Mij augonių darbo stovykloje buvo du baraka i: vienas skirtas karo belais-

viams, kitas - žydams334
. Režimas stovykloje buvo grie~tas, gyvenimo ir darbo
sąlygos - sunkios. Pasak liudininkų , čia dirbo žydai iš ZaslitĮ geležinkelio stoties gyvenvietės, kitų apskrities kaimų ir miestelitĮ , net iš t olim es nitĮ vict0 •
vių335 . Čia visuomet būdavo komendantas ir lietuvių sargyba.
Žydai kasdien buvo varomi tiesti kelio Vilnius- Kaun as, dirbti miško darbų. Pritrūkus darbo jėgos, Mijaugonių stovyklos žydai darbininkai vykdavo
dirbti į Žiežmarių darbo stovyklą. 1942 m. Delingas su J. Dzena ir 31 Mijaugonių žydu vyko į Žiežmarių stovyklą atlikti krovimo darbų 331'.
Nors žydų padėtis Mijaugonių darbo stovykloje buvo panaši kaip Vievio ir
Žiežmarių stovyklose, tačiau incidenttĮ su vietine sargyba ar smurto prieš darbininkusatvejų čia buvo užfiksuota daugiau, o ir atra nkos čia buvo, nors retesnės, bet skaudesnės ir gausesnės. 1942 m. rudenį stovykloje vykusios atrankos
metu į Vilnių buvo i šsiųsta 120 žmonių . Anot G. Kaco, ,,tą dieną iš lagerio
buvo girdėti riksmai..." 337 1942 m. vasarą stovykloje sušaudyta keletas žydtĮ , t11
pačių metų rudenį nušauti dar du, apkaltinti konvojaus užpuolimo rengimu338•
Buvo įtariama, kad šios stovyklos žydai ruošiasi bėgti pas partizanus, nes pas
kelisjos darbininkus rasti keli pistoletai. l 943 m. birželio 14 d. i „Todt" būsti
nę iš Mijaugonių stovyklosbuvo atsiųsti ir nubausti du 19 ir 20-ies meltĮ amžiaus žydų jaunuoliai, mėginę pabėgti iš stovyklos. ,,Gaudomi smarkiai priešinosi: vienas - pistoletu, kitas - kažkokiu sunkiu daiktu. Vienam lietuviui sargybiniuitrenkė per galvą kapliu, kitam užsimojo peiliu. GaltĮ gale jaunuolius
sučiupo. Pistoletą jie išmetė ir jo nepavyko rasti... "339„Todt" Kauno skyriaus
vadovasKrečmeris, kalbėdamas apie šį incidentą pažymėjo, jog „iš esmės Miligan [Mijaugonių , aut. past.) stovyklosviršininkui nebuvo reikalo jam ttĮ jaunuolių siųsti, jis galėjo ten pat juos nušauti"340 • Minėtiej i vaikinai nebuvo perduoti gestapui, kaip to reikalavovisos taisyklės, nes tiek stovyklos valdžia, tiek
ir pats Krečmeris bijojo gestapo kratos, kurios metu, be abejo n ės, būtų rasta ir
ginklų, ir kitų neleistinų daiktų, taigi kiltų nemalonumų darbe. Jaunuoliai buvo išvežti i Kauno getą ir tolimesnis jų likimas liko nežinomas341 •
'" LYA.F.3377.Ap. 55. B. 128. L. 56. Liudininko G. Kaco apklausos protokol as.
335
KšM58. S. Bartkevičiūtės-Vasil iauskienės pasakojimas (garso įrašas).
330
LYA.F.K-1.Ap. 58. B. 45615/3. L. 31. LiudininkoG. Kaco apklausos protokola s.
33
'Ten pat. L. 29.
,.,.Ten pat. L. 32.
"' Tory A. Kauno getas ... - P. 392.
"" ToryA. Kaunogetas... - P. 392,393.
" ' Ten pat.

1943 m. gruodžio mėnesį Mija~1~onių da~b_ost?vy~la bu:'o perkel~~ i_~oniš~
.- tačiau apie 300 žydq dar pasiliko senoJOJev1et0Je - dirbo (ruo se z1erna1
343
~~lkas)34
2. Netrukus, visi darbinink ai buvo išvežti sušaudyti i Panerius •

žIEŽMARIŲ

DARBO STOVYKLA

VietaŽ,iežmariLĮ darbo stovyklai buvo parinkt a netoli miestelio, šali~_tiesavot1ska0 kelio Vilnius- Kaunas. Stovyklos darbininkai žydai gyveno
s1am
·- .
• d
me vagonėliq lageryje344. Netrukus po to, kai 1941.'.11·
~u-gpJu_t1 ?uvo su_sau_ ~ta 200 vietinitĮ žydtĮ šeirntĮ, či a buvo atvežti darb111
g 1 zydat, JŲ pagr'.n? 1111_
s
darbasbuvo tiesti kelią Vilnius- Kaunas. Visi darbo stovyklos gyventoJat pnvalėjo kiekvieną rytą eiti į darbą. Niekam nebuvo leidžiama pasilikti stovykloje. Kaip savo atsiminimų knygoje rašė Kauno geto žyd~ tary~os. se_kre_torius AvrahamasTory, ,,net šešerių metų vaikai surenkami grupern1s 1r ema
dirbti prie kelio statybos"345.
. .
..
Stovyklabuvo pavaldi Vilniaus getui, tači au taip pat palaike gerus ry~1us
ir su Kauno getu, iš ten dažnai gaudavo materia linės paramos. 9yv en111~
0
sąlygos darbo stovykloje nebuvo geros. 1942 m. gruo_džio 22 d. ~iežrnanų
darbo stovyklos darbininkai savo lai~ke Kauno geto zydų ~ar:b~t rn_al~avo
drabužių, maisto produkttĮ ir kt. 346 Zrnones karnavo paraz1ta1, s1~ute ligos.
Tai 1942m. spalio 15d. įrašu dienora štyje liudijo_Kauno geto kalmys Jakovas Braunsas, sakydamas, kad į Kauno get ą iš Ziežrnarių darbo stovyklos
atkėlus keliolika darbininkų, č i a p asi r eiškė dėm ė toji š iltin ė, beje, diagnozuota devyniems buvusiems Žiežm a rių stovykla gyventojarns347 • Vi są stovyklosegzistavimo laikotarpį vietiniai darbinink ai būdavo iš čia perkeliami
tai į Vilniaus, tai į Kauno ge tą . Kartkartėmi s vykdavo ir tinkamų darbui žmoniq atranka. Pripažinti tinkamais likdavo darbo stovykloje iki kito karto, o
nepajėgūs dirbti, žadant perkelti į Vilniaus ar Kauno getą, kur esą ne reikės
dirbti, išvežami ir sušaudomi Paneriuose. Po kelitĮ tokitĮ atra nktĮ žmon ės ėmė
bijoti „vežimo į Vilniaus ar Kauno get ą" .
.

r-.3377. Ap. 55. 13. 128. L. 55. Liudininko G. Kaco apklausos protok olas.
"' LYA. F.K-1. Ap. 58. B. 45615/3. L. 62. Liudininko J. 13aranausko apklausos protokolas
"' KšM59. M. Lašinio pasakojimas (garso irnšas).
1
" ToryA. Kauno getas .. . - P. 322.
""Tcn pat. - P. 161.
"' Tcnpal. - P. 141.
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1943 m . kovo 26- ba la ndž io 2 d ie no mis likvidav us A šm e nos, Švenčionit •

Michališkių ge tu s, dalis iš l 459 vie tiniq žydtĮ pate ko ir į Ž iež m ariu s348. Iš v\ ir
tai~ m etai~ stovykloj e dirb o 1000 žydtĮ. Ar ilga i gyvu os ši stovykla, n iekas ne:~

sąmyšio apim~i, prisi~! n ė teigi amą Kauno geto žydų tarybos poži ū rį į juos, k iek

aprimo ir gen au pa smnk o Kau ną ne i koki ą kitą nežinom ą vietą. Stovyklo s žydams buvo įsakyta išsirikiuot i, kad būtq gal ima ge riau atrinkt i sve iku os ius. Kiekvieno žmogaus buvo klau s iama apie jo šei m ą, amžitĮ, profesiją ir kt. Atranka
užtruko visą dien ą, o j au kitą dieną pe r pietus Kauno gete pasirodė pirma sis
sunkvežimis su moter imis ir va ika is. Žmonės bu vo pavargę ir išsigandę ...
Iš viso į Kaun o getą vietoje planuotų 400 žydų buv o pe rke lta 680 355 , todėl
apgyvendinimu i, be kino teatro, da r b uvo pa skirta ir sinagoga Mi ški nio gatvė
je,56. 117 atvežtų žmonilĮ, d iagnozavus vidu rių š ilt i nę, buvo paguldyti į l igo n inę.
Visi atvykusieji buvo sur eg istru ot i ir gavo laikina s geto korte les . Paaiškėjus, jog
gete nebus galima apgyvend inti visq atvežtųjų, 100 žmonių buvo išvežta į neto li
Žiežmarių buvusią KiemelitĮ, kitaip da r vadinamą Kaišiadorių, darb o stovyklą.
Iki Kauno geto likvidavimo (1944 m . liepos 8-13 dienomis) ja me gyve no 580 iš
Ž.iežmaritĮ stovyklos perkel ttĮ žmo niq: vyrų, mote rų, seneliq ir va i kų.
Nors daug Ž.iežmari lĮ stovyklos darbininkų buv o išvežt i į Pskovo apy lin kes,
Kauno get ą ir Kiem el itĮ da rbo stovyklą, stovy kla dar ku rį laiką gyvavo . Ap ie
tai liudija faktas, kad 1943 m. bir že lio 14 d. iš Kau no geto atgal į stovyklą buvo
parsiųstos pe nkios žydq šei m os 357 •

noJo. Ke ho stat ybos p abaiga galėj o re ik"t i d arbo stovy kla likv idav im ą. Ner'.
maud ~n_1idėl s~v? ~~e i~ie~, da rbi '.1i~_ka i prašė Ka un o geto žydq ta rybos paga:.
bos, ~eha u kr e 1pes1 l v1et1n<;: vok1ec1 ų da rbo ta rnybą, p rašyda mi pe rkelti b
· a nų
· zy
· d ų ·Į Kaun ą, neva Kaun o gete trū ksta da rbo jėgosJ49 • Šis cnt
d_a ll. z·1ezm
rasymas buvo ap.:;varstyt~s
va ldž~os ir Vilni a us sa ugum o po licija i p~taru s, o Kaun o _zydų p ohc11a 1 lydmt 800 zydtĮ vyrų su še im o m is b uvo perkelti ·
1
Kaun o getą. Zi ež m ariu ose liko api e 140 kva lifiku o tq d a rb inin kq 3su.
__1~43 m. ge?u~ės '. d. Kaun o ge to viršinin kas ~ iler is vie tin e i žydų tarybai pare1ske, kad artmu ausm m etu gali būti likviduota Ziežma rių da rb o stovykla·· ,,,ap·IC
l 200 žyd_ų_, iš jq ~-80 _v~!kq ir daug senių",5 1 • D a lis žyd q turėjo būti perkeltai
P_~k~vą, kiti 400 - isv~ztt l ~ auno getą, po kara ntin o ga uti darbą paga l savo profes11ą 1~ ~astogę. ~ tvyki~ ~ l Kauną bu vo num atytas m ažda ug po savaitės. Už žydtĮ
perkelimą atsake vokiec1ų darb o tarn ybos viršinink as SA un te rštu rmfi ur eris Gu .
tavas Hermanas ir miesto ko misaro admini strac ijos pareigūnas vok iet is G ilovasJs2.
Na uj~ ~dų atsiradim as Kauno gete kiek apsunkin o padėtį . Iškilo sunkumų dėl
atvykehų apgyvendinimo, maitinimo ir kt. Naujokų nepriim ti ne buvo ga lima, nes
sąlygos stovykloje buvo n_epapras tai sunkio s. Taigi reikėjo ieš ko ti lėštĮ ir patalptĮ.
Buvo nuspręsta, jog Ziežmarių žydai bu s apgyvendinti „Litu a nik os" kino teatro patalpose . Tačiau vis dėlto darbo stovyklos gyventojų perkėlim as užtruko
kiek ilgiau nei pl anu ota. 1943 m. birželio 6 d . 115 ŽiežmaritĮ da rbininkų buvo
nusiųsti į Dn o netoli Pskovo. Anot A. Tory, Kaun o ge te pas klid o ka lbos, ,,kad
artirni_ausiu n_1
etu į Dn o bus išsiustas pa pild omas būrys sveikti žmonių'@ . Vaikam s ir s~n~hams_s!ovy~ oje grėsė pavojus, o žydų poli cininkt1 iš Vilni a us pasirodymas p_n es_p~~kel_1~~-! Kauną kėlė darbinink ams b aim9: žmonės bu vo praradę
bet_~okią vtl~Į _1~
ttk~J'.~1ą. p~žadais, perkėlimas j iem s asoc ijavos i su Paneriais.
Kai ~ydų pohcmmk a1 1s V1lmaus, vadovaujami Meje rio L evo, suvokė, kad Žiež~.~n~ stovy~ ?s gyvent ojai jais nepasitiki, ,,paskelbė, kad ne tru kus įvyks „akciJa : hks gyvi tte, kuriu os jie atr inks, o kitų likimas nea iškus" 354. žmonės, nors ir

_:o_kieč~lĮ

KIEMELIŲ (KAIŠIADORIŲ ) DARBO STOVYKLA

Dar 1941 m. vasarą Kie meliq kaimo (Ka išiadorių vlsč.) šiaurinėje pusėje,
apie 2 km į pietryčius nuo Kaišiadorių, prie pat enojo Ka išiadoritĮ dvaro Kiemelių kelio buvo įkurta la ikin oji izol iacijo s vieta, vietos gyve ntojų vadi nta
getu. Į ją pateko d alis Ka i š i ado rilĮ žydų·158 • Paga l savo išsidėstymą ši stovyk la
dar buvo vadinam a ir Ka iši adorilĮ stovykla. 194 l m. vis i žydai gyve no p rie pat
vieškelio, j lĮ pač ilĮ jėgomis pastaty t ame barake. Ter itor ija buvo aptverta spygliuota viela ir saugo m a sargybos. Apsa ugoje d irbo ne mažai ukra i niečių 359 •
Tiek moterys , tiek vyrai kasd ien, viet inių policin inkų lydimi , buvo varomi
kasti durpilĮ į šalia esa nti du rpyną ir di rbti su ge lež inke liu sus ijusit) darblĮ .
Kadangi laikinosios izo liacijos vie tos pobūd is buvo da rbini s, čia utel kt i daugiausia jauni ir pajėgūs dirb t i žyd ai. YaiklĮ ir senelitĮ gyveno nedaug .

™ Arad Y . Ghe tto in Flames. - New York, 1982. - P. 359
1
Ten pa t. - P.368.
" " Ten pal.
m Tory A. Kau no getas ... - P. 321.
m Ten pal.
m Ten pa t. - P. 375.
J S4 Ten pa t.

-"'

·
'" Ten pat. - P. 379.
5
' "Tun pat. - P. 376.
"' 1c n pa l. - P. 394.
:" LYA. E 3377. Ap . 55. B. 145. L. 190. Išrašas iš liudininko A. Dvilevičiaus apklau sos protokolo.
5
• KšM. B. 243. G. Bu1rimavičif11ės-Putnikienės prisiminimai . L. 2, 3.
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1941 m. rugpjūčio 26 d. Strošiūnų miške sušaudžius paskutiniu s Kaišiadorysc
sutelktus žydus, Kiemelių laikinosios izoliacijos vieta liko egzistuoti. Po 1942n1.
gegužės 16 d. Vilniaus srities komisaro Horsto Wulffo išleistų nu rodymų žydtĮ ge.
tams ir darbo stovykloms3611ir po 1942 m. liepos 21 d. pasirodž iusio potvarkio dėl
elgesio su žydais361 Kiemelių laikinosios izoliacijos vieta , pagal jos pobūdį pradėta
vadi~ti ~arbo sto".)'~la: Ji priklausė :'~ki ečių_ karinei da liai, susijusiai su durpitĮ
perd1rb1mu
. Jos v1rsmmku tapo kannmk as Sarke, vėli au serža ntas Pankuc11
11,1
Čia pradėjo vežti žydus iš Lietuvoje likusitĮ gettĮ. Tuda žydai pradėjo dirbti ir miš'.
ko kirtimo darbus, tačiau padaugėjus darbininktJ buvo susidurta su būsto problema (stovykloje galėjo tilpti iki500363) . Šalia pirmojo barako, lygiagrečiai su vieškeliu, Kaišiadorių kapinių link buvo pastatyti du papildomi baraka i. Stovykla vėl
buvo aptverta ir saugoma ttĮ pačių ukrainiečių sargybinių , ,,kurie dažnai ateidavo
į ~ eme!ius_pas degtindarius nusipirkti „samagono" ir kartais triukšmaudavo, g,Jsdmdam1kaimo gyventojus"31>4. Vietiniams gyventojams įeiti į stovyklos vi dtĮ buvo
draudžiama, tačiau, susitams su sargyba, - įmanoma. Tad kartais čia pasirodydavo aplinkinių kaimų gyventojai: keisdavo maist,J į auksą ar kitus brangius daiktus.
Kartais_~em~li_ų žmonės buvo siunčiami į stovykl ą padirbėti: ką nors sutvarkyti,
pag~!bet1_!_uosoJ_e~r pan. (pavyzdžiui, Kiemelių gyventojos E. Butrimavičien ės vyras 1s Ka1s_1adonų Į stovyklą arkliu vežiojo maisto produktu s)365.
Gyvenimosąlygos, kaip ir kitose t uomet inėse darbo stovyklose, Kiemeliuose
buvo sunkios, ypač žiem ą, nes barakuose būdavo nežmoniškai šalta. Kasdien
ž~dų ~~ ir mote_~ų k?lonos išeidavo į darbą: kasti durpių, taisyti geležinkelio ar
~Jauti~•sko. Į m1ską JUOSvarydavo keliuku pro KiemelitĮ eže rą. Jaunos moterys
~rmerg~nos: o retkarčiais ir vyrai pasiprašydavo sa rgybinių išleidžiami iš darbo
ir ~ar'.~•~ u~s~kda~o p~s Ki_emelių, Stasi ūnų, Tarpumiškio ir KriaučiškitĮ gyventoJus 1ss1ke1st1 kokį daiktą ! maistą366 .
Sykį pas!~a!kė, ~ad stovyklos darbininkas žydas gydytojas B. Raudanskis, stovykl~s.valdzia1sulikus, sargybos lydimas buvo išleistas į kaimą apžiūrėti Butrimav1čiaus (to, kuris vežiojo į stovyklą maistą) serga nčio mažam ečio sūnaus367 •
.lW LCVA F R-500 Ap l B 2 L 429 v ·1 ·
· · s kom isaro
·
· ·
·
• • • • .
. 1 maus sn11e
nurod ymai
darbo s10vykloms.

žydų

geia ms ir.

:: Te~ pat. L. 391-393. ~i lniaus srities komisaro potva rkis dėl elge sio su žydais.
~ Fallelson A. Der Rab, ..~ e_n Maiše Idben " in Lager. .., p. 20.
36> D:me r~ckas J. Savanorio _
,r kontržvalgybininko atsiminimai . - Chicago, 1976. _ P. 165.
KsM. B. 238. E. Sta111na1tes-Butrimavičienės prisiminimai. L. 10.
.1"'Ten pal.
l/,(, KšM. B. 238. E. Staninai tės-Butrimavičienės prisiminimai. L.10· KšM B 240 p Š
1 s
5t ·tw
prisiminimai. L. 4.
'
· ·
· · u av, ' ·

367

KšM. B. 238. E. Staninaitės-Butrim avičie nės prisiminimai. L. 10.

Apie tai, kad Ki emelių darbo stovykloje dirbo žmo nės ir iš kitur , byloįa tas
faktas,kad 1943m. kovo 26- bala ndžio 2 d ienomi s likvidavus Ašmenos, Sve nčionių ir Michališkių getus, dalis iš 1459 žmonitĮ pateko į Žaslių, Žiežmarių,
Kenos ir Naujosios Vilnios darbo stovyklas368 • Čia minim a Žaslių da rbo stovy klayra ne kas kita, kaip KiemelitĮ stovykla, įsikūrusi 8 km nuo Žaslių Kaišiadorių
link. Kadangi ji buvo tarp Kaiš iadorių ir ŽaslitĮ, nenuos tabu, kad buvo pavadinamadar ir ŽaslitĮ gyvenvietės vardu.
1943 m. gegužės 28 d. Kauno vokiečių darbo tarnyba miesto ge to komi sa rui
brigadenfiureriui Han sui K.ramer iui davė įsakymą, ,,jog atsižvelg iant į tai, kad
pastebimai trūksta lietuvių darbo jėgos ir į tai, kad nu olat didėja poreikia i sku biaiir svarbiai karinei produk cija i, da r reikšmingesnis tampa žydų priverči am a
sis darbas (...), todėl prie šiuo metu jau naudojamos žydų da rbo jėgos b[1tina
priskirti (.. .) durpėms kasti kariuomenės aprūpinimo valdybai Kaišiadoryse ( ...)
80 žydlĮ ir 10žydžių" 369 • Po kiek laiko minėtas žmo ni ų skaičius, buvo at rinkt as iš
L943m. birželio 6 d. i Kauno getą iš Žiežmarių da rbo stovyklos atvykusių žydų.
Daugelis Kiem elių darb o stovyklos da rb inink ų va i kų su tėvais negyveno.
1942m. vaikai nuo tėvų buvo atskirti ir uždaryti i bunkerį šalia Ka iš i adorių geležinkelio stoties (d abartinėje Elektros gatvėje). Ju os saugojo vokiečiams pas idavusios generolo Ylasovo armijos kareiviai ukrain iečiai. Vieti niai gyven toja i
kartais matydavo greta bunk erio pasi rodančias vaikų galveles. Taip pat buvo
kalbama, ,,kad minėtame bunkeryje tie mažieji belaisviai tiesiog iki pusės mir ko
vandenyje..."370
Sunkios gyvenimo ir darbo sąlygos, skurda s ir bada s vertė žmones bandyti
laimę ir bėgti iš stovyklos, tačiau taip išsi gelbėti pavyko nedauge liui. Gydytojas
B. Raudanskis su žmona ir dvylikam ečiu s[mumi paspr uko iš stovyklos te rito rijos, bet vietinis gyventojas juos, besislapstančiu s griovyje neto li Ki emel i ų kaimo, įskundė ieškantiems sargybiniams. Raudanskiai s iūlė sargybiniams mainais
i laisvę auksinit! ir kitokitĮ ve rtin gtĮ dai kttĮ, tačiau persekiotojtĮ perkalbėti nepavyko- bėgliai buvo sugrąžinti atgaP7 1 •
Stovykloje pasitaikydavo įva iritĮ incidenttĮ. 1943 m. rugpjūč io pra džioje 350
stovyklos darbininkų buvo išvežti priverstiniams darbams 372 , naktį prieš tai čia
kažkasnužudė stovyklos viršininką Pankuch, durpitĮ specialistą iš O landijos ir pe nkis
·" Arad l. Ghelio in Flamcs ... - P. 359.
w, Tory A. Kauno getas ... - P. 354- 356.
"' KšM. O. 240. P. Šustavičiaus prisiminimai . L. 4.
"' KšM. O, 240. R . Dainytės-Liubševičienės prisiminimai. L. 3.; KšM. B. 243. G . But rimavičiū
t ės-Putnikicnės prisiminimai. L. 6.
"' Tory A. Kauno getas ... - P. 458.
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u~~i~iečius373 • ~yd~i b~vo ap~~ltinti, neva, prisidėjo_ p~i~ vio įvyki~. Tai galėjo
re1kst1stovyklos hkvidav,mą, tac,au po kruopštaus pat1kn111m
o sumaištis apri111
0
1943 m. Kaišiadoryse buvo užregistru oti „4 0 19 katalikai ir 3 l0 kitok itĮ"11,:
„Kitokie" greičiausiai reiškė ne ką kitą, kaip žydus, dirbančius Kfomeliuosc, ne
tuo metu mieste bei jo apylinkėse žydai, po 1941 m. rugpjūčio 26 d. žudynių
Strošiūnų šile, čia negyveno.
·
Kiemelių darb o stovykla išsilaikė iki 1944 m., kada visi jos da rbininkai traukiniu buvo išvežti neaišku kur. Vietiniai gyvent ojai mano, kad ju os galėjo išvežti arba į Panerius375 , arba i Kauno IX fo rtą.
Likvidavus darbo stovyklą, atsirado norinčiųjų pasinaudoti likusiu skurdžiu
žydų turtu . ,,Kai kurie Kiemelių kaimo žmonės puolė i bara kus ir tempė namo
viską, kas dar buvo likę: drabužius, pagalves, pat alynę."
Į stovyklos teri toriją,
matyt, sužinoję iš suaugu iųjų, kad čia galima ką nors rasti, ateidavo ir vaikai.
Čia lankydavosi ir Kaišiadorių gyventojai. Labiausiai turt o grobimuose „pasižymėjo" tie, kurių šeimų nariai dirbo policijoje ar kitose vokieči11 įstaigose.

MASINIŲ ŽUDYNIŲ DALYVIŲ LIKIMAS
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UŽTRAKIO IR VOKĖS DARBO STOVYKLOS

Užtrakio darbo stovykla (Trakų vlsč.) buvo įkurta 1941 m. rugpjūčio pradžioje
buvusiame Tiškevičių dvare. Ji buvo pavaldi vokiečių agrarinei bendrijai „Ostland". l942 m. gegužės mėnesį per gyventojų surašymą Užtrakyje užregistruotas
21 žydas (13 vyrų ir 8 moterys), o tų pačių metų liepą čia jau dirbo 23 žydai. Visi
jie buvo iš Vilniaus geto377 • Užtrakio darbo stovykloje dirbo daktaras Abromas
Aizenas, matematikos mokytojas iš realinės gimnazijos Lubockis, JIVO bendradarbis Maišė Lereris, advokatas Menaš Gitmul, muzikas Lichtmacheris ir kiti.
Žinių apie tolimesnį daugelio šios stovyklos kalinių likimą neaptikta378 •
Apie Vokės darbo stovykl ą, kuri veikė Vo kės dvare (Lentvario vlsč.), žinitĮ
n ėra. Spėjama, kad žydai ten dirbo žemės ūkyje. Yra žinoma, kad 1942 m.
gegužės mėnesio surašymo duomenimis, čia dirbo 24 žm o n ės (18 vyn 1ir 6 moterys) iš Vilniaus geto379 •
m Faitelson A. Der Rabi .,Ben Maiše ldben" in Lager ..., p. 20. A. To ry savo knygoje „Kauno
getas: diena po dienos'' (p. 458) mini du nužudytus ukrain iečius.
m KšM B. 375. Žydai. ( 1943 m. statistika).
m KšM. B. 243. G. Butrimavičiūtės-Putn ikienės prisiminimai. L. 2.
376
Ten pat. L. 3.
m Guzenberg l. Vilniaus geto ~arbo stovyklos ir 1942 m. gyventojų surašymas/ĮVi lniaus getas:
Kal in ių są rašai. T. 11.Almanacho „Zydų muziejus" priedas. - Vilnius, 1998. - P. 17.
3711
Ten pat.
m Ten pat.

l

l
l

.
'!(

1941- 1944 m. vykęs Trak q ap skriti es žyd tĮ persekioj imas, diskrimin avimas ir naikinimas buvo sudėtinė vokieči ų politikos okupuotuose kra štuose
dalis, i tai sėkmingai įtrauktos ne tik įva iri os Lietu vos instit ucijo s, bet ir
vietos gyventojai.
Apžvelgę asmenų , dalyvavusių žydų žudynėse Trakų apskrityje, biografijas
pastebėtume, kad dauguma jtĮ buvo kilę iš valstiečiq šeimq, bai gę vos kelias
klases, didesnę gyvenimo dalį praleidę savo ūkiuose kaime. Būta, kad prie
žydų naikinimo prisidėjo ir buvę Šaulių sąjungos nariai, mokytojai ir pa reigū
nai. TcisttĮ asmenų tarp dalyvitĮ nepasitaikė. Pastebėta, jog didesnė dalis žydų
saugojime, konvojavime ir žudynėse dalyvavo savo noru, miesto ar miestelio
policijos viršininko, viršaičio paraginti ar paprasčiausiai kaimynų , pažįstamų
pakviesti pasipelnyti, kiti - gavę įsakym ą ir bijoj ę jo nevykdyti, treti (nors tokitĮ buvo mažuma) - paveikti prievartos.
Kalbėti apie šių žmonit! mo tyvacij ą ir gyvenimus po vis11įvykių būtų gana
sunku, o ir jų likimai karo ir pokario metais susiklostė skirtingai. y ieni žuvo,
kiti, bijodami atsakomybės už atliktus darbus, pabėgo i užsien į (iš Zasliq kilęs
ir „žydų karaliumi" ar „žydq viešpačiu" vadinamas A leksas Mackevičius380 , buvęs Kaišiadoriq policijos viršininkas Antanas Paška11
skas 381, buvęs Kaiš iado ritĮ
aktyvisttĮ bHrio narys Narb11ta
sJ82 ). Tik nedaugelis, nors ir neigdami savo kaltę,
sulaukė bausmės. 1949 m. 25 metams lagerio nuteisti KaišiadoritĮ aktyvist11
būrio vadas Antanas Eid11keviči11s 383, vėliau perėmęs bttrio vado pareigas Jurgis
Žitkus383, vienas iš būrio organizatorilĮ J11r
gis Plikšnys383, bt1rio narys Vladas
383
Radzevičius 383, Vaclovas Sinajevas , Juozas Kosteckas383 (1955 m. visiems bausmė buvo sumažinta iki 10 m?M). 1946 m. nuteistas sušaudyti Kaiv i adorių ko-

18'

KšM 58. S. 13artkcvičiiHės-Vasil iauskienės pasakojimas (garso įrašas).
Lita ... - P. 345.

m Jahadut
1112

Tcn pat.
LYA. f . K-1. Ap. 58. 13. 37244/3. T. 11.L. 133. Saugumo ministerijos bausmės silllymas.
™Ten pat. L. 30 1. 1955 m. balandžio 15 d. Ypatingojo pa itarimo nutarimas .

.ltll

me nd antas Povilas Gabė*, 1944 m. -A ntanas Jakubauskas 3s5 (199 1 m. reahilitu otas) 386. 1948 m. 10 metų pa ta isos darbq Int ojc nut e ist as buvęs Se meliški
policijos viršinink as A ndriu s Ad uk onis 387 ( L989 m. rea bili t uo tas) -'8H . J945 11~!
15 metų ka torgos darbq bu vo nub austas Vi ev io dar b o stovykloje ko nvoju oto· ·
dirbęs Viktoras
Vasilevskis389 • 1945 m. Kre tin gos mi es to aikštėje bu vo pakartJu
. · d
as
b uvęs V 1ev10 a rbo stovyklos viršinink o D e lin go pavad uo toj as Juozas D zenaJ'XJ
1946 m. 10 metų ka to rgos darbų nut e istas Žiežmarių aktyvistų būrio nary.
1'.
k us·191 . 1949 m. 10 mettĮ lage n. o nut e istas
•
M 01I·e1·us 1vens
1941 m. vasa rą prie da-s
lyvavimo žydų žudynėse Kaišiadoryse prisidėjęs Ado m as Kalaušis 392 bei 20 met
394
393 ir Vincas
~~t~rgos_- Bonif acas
Z1ezma nu ose ). 1954 m. A. Kala ušis nu o bausm ės a tlc istas 395 • Kitų likimas
taip ir liko než inomas.
Kalbant apie voki ečius, d alyvavusius žydų na ikinim e, ka ip ir apie vietinius
nus ikaltėlius, šiuo me tu bu vo ga na sunku nu sta tyti jLĮ asme nybes, todėl jų likimas kol kas ma žai žinom as. Ta i yra būsimų tyrimų užd av inys. Ž inoma kad
vieni iš jų žuvo karo meta is (Kaišiadorių, arb a Kiemelių, dar bo stovyklos ~iršinink as se rža nt as Pankuch 396 ), kiti perėjo į kitą tarnybą (buvęs pirmas is Kiemelių (Kaišiadorių) darb o stovyklos viršinink as karinink as Šark e397 ), tre ti, manom a , spėjo sėkmingai pasitraukti.

Kapačifmas

Čereška (dalyvavę žudynės~

* LYA. F. K-1. Ap . 58. B. 34707/3. L. 132. P. Kaltina masis nu ospre ndis.
F. K- 1. Ap. 58. B. 7185/3. L. 6. Stebėjimo byla Nr. 92. Ka ltina ma sis nu ospre nd is.

3
1<SLYA.

APSKRITIES GYVENTOJAI,
PADĖJĘ IR GELBĖJĘ ŽYDUS
ŽydtĮ žudynės vyko ne be bendrapiliečių p aga lbos, tačiau to nega lim a suabsoliutinti. Kai kuri e, papras ti ka imo žmonės, miestelių d a rbinink a i ir inte ligentai, suteikė žydams ne tik maisto, l aikin ą a r nuol atin į būstą, be t ir riz iku odami savo ir artimt1jų gyvyb e atidavė jie ms d ale lę širdi es, ska tin a mi ne tik
užuojaut os, bičiulystės ar naud os, be t tiesiog iš pa re igos žmog iškumui . N ep aklusdami vokiečitĮ po litik a i, visi šie as menys, karo me tais ga lėjo susila ukti p anašaus kaip žydų likim o, tači au nepabūgo, stengės i padėti sa vo a rtimui , nepaisydami jo tautybės. lr padėjo ta m, ka d išgyvenu sieji apie visus to me to žiaurumus galėttĮ pasa kot i atein ančioms kart oms, o šios išven gtų panašių įvykių
pasikart ojim o.
Kai kurių Antrojo pasa ulinio karo me tais žydu s gelbėjusių žmonių va rd a i
Izraelyje yra įrašyti i Pasa uli o tautlĮ teisuolių sąrašą. Lie tuvoje žydų gelbėtoj a i
ir jiems padėję ka ro metai s, paga l Valstybini o Vilni aus G ao no žydų mu ziej aus
pateiktą medžiagą, Lie tuvos Pr ezid e nto apd ova nojami Ž.ūvančiųjLĮ gelbėjimo
kryžiaus ordinu .
Žemiau pateiktas tu o metu Trakų apskrit yje gyvenus itĮ žydų gelbėtojų są
rašas, be abejo, nėra piln as, tači au , visi paminėti ir nepaminėti gelbėtoj ai yra
pavyzdys ne tik mum s, be t ir atein ančioms kart oms ir nu sipelno mt'1sų a tminimo bei paga rbos.
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Ten pat. Pried as 71-2. Reabi litac ija.
LYA. F. K-1. Ap . 58. B. P 14950. L. 258. Kaltin amasis nu osp rendi s.
™Ten pa t. Priedas 325-4. Rea bilitacija.
~~ Ten pat. Stebėjim o byla Nr. 122. L. 16. Teismo n uospr e ndis .
LYA. F. K-1. Ap . 58. 8 . 45615/3. L. 153. Slapi as bausmės vykdymo a k1·is
M LYAF
,.
. . K-1. Ap . 58. B. 8688/3. L. 186. Kaltinama sis nuo spn :nd is
.
•
A. F. K-1. A p. 58. B. 37244/3. T. 11. L. 133. Saug um o mini s1c rijos bausmės siūlymas.
33
LYA. F. K-1. Ap. 58. B. 8688/3. L. 186. Ka ltinama sis nuo sprendis
,.,. LYA. F. K-1. Ap . 58. B. 4875/3. L. 69. Išra šas iš pro1o kolo .
·
:: L~A. F. K-1. A p. 58. ~- 37244/3. T. 11.L. 301. Ypa tingojo pa si1a ri111
0 nul ari mas.
Fatte lso n A. De r Rab 1„Ben Maiše ldb en" in Lager ..., p. 20 .
397 Ten pal.
387

-~

Vasilijus Baradulina s, S t rošiūm1 girininkij os miško da rbinink as , padėj o girininkui Mykolui Šimeliui, pas kur į slėpės i l4 žydtĮ , aprttpinti ju os ma isto produkt ais398.
Irena Bartišauskaitė-Kazlauskienė, gyvenu si Kras nopo lio ka ime (Se meliškitĮ vlsč. ), slėpė tėvą ir sHm1 La ncmanu s ir padėjo j iems patekti i sov ie tinil1
partizami bHri „Laisvoji Lie tuva" 399 •

'''KBinkienė S. Ir be ginkl o kar iai. - Viln ius, 1967. - P. 202.
.,w VVGŽ. M. B. 42.

10
77
Kuni gas kanaunink as Matas Cijūnaitis iš ŽaslitĮ slėpė ir globoj o gydytoj·
1

Rivą Trapidienę, jos sūnų Leibą ir docentą Žirniauską41JO.

'

Juozas ir Leosė Didikai , jų ses uo Katrė Didi ka it ė Kęstuč ių ka ime (O nuški o v lsč.) pe r visą okupacij ą slap st~ Onu ški o žyd ą M eje rį S ind e ro vskij401.
1999 m. J. ir L. Didik a i apdov a no ti Zūva nčiųjų gelb ėj im o kryž iaus o rdinu .
Alfonsas ir Rachelė Federavičiai iš Aleksa nd riškių k. ( Vi ev io vlsč.) L943 lll
rudenį-1944 m. pavasarį slėpė siuvėj ą Abraomą ir Le nkij os žydaitę Renę (Re'.
natą?). 1944 m. bala nd žio mėnesį ji e paliko Fe derav i čitĮ sodybą ir i šėj o ž asli
4
link , pakeliui buvo baltaraiščių suša ud yti 402.
Vladislavas ir Jadvyga Gaidukevič iš Spind žia us k. (Onu šk io vl sč.) išgel bė
jo N ochumą ir Min ą Mikl aševs kiu s, Samuelį ir Kun ę Gl az m a nu s su vaikais
Frid a ir Borisu 403.
Andrius Grybauskas su žmo na Mij augonių ka ime (Žiežm a riLĮ vlsč.) pusantro mėnesio ~lėpė Rivą Tra pidienę su sūnumi L e iba . Vė li au ji e bu vo pervež ti i
Gilu čių k. ( Zasli ų vl č.) , po to i Baubonių k. A. Gry ba uska bu vo įsklistas
poli cija i ir suimt as. Tik per a tsitiktinumą liko gyvas 404 . J 996 m . A. Gryba uskas
įrašytas į Pasa ulio tautų te isuol i ų sąrašą.
Juozas Gurskas iš Pakalniškių k. (Vievio vlsč. ) s lėpė Viev io ka lvio Tofkaus
dukterį Cilę ir jos vyrą, Barčikų porą su va ika is Pam e la ir Do vydu iš Vievio.
Pa starieji gyveno linų mynimui skirt oje pirt yj e su dvi gub a siena ir slaptu įėj i
mu . B arčikienė bu vo suimt a ir žuvo Vilni a us ge te. Barčik as su va ikai s ir Tofkutės še ima po karo išvyko į Ameriką 405 .
Jonas Janu ška ir Stasy s Jagėla padėjo iš Trakt i ge to išla isvint am Onu škio
gyvent ojui Mote liui Kova lskiui ir gydytojui Narulian skiui iš Viev io 406.
Pranci škus ir Stasė Karalevičiai gelbėjo žydu s iš Se me liškiti; AI pe rtu s Geršoną, Alt er į, J osel į su žmona Cha na, jos brolį, tėvą ir dukrą, Eliką su žmona
~ e ila, Bolkoviči ų, Ginsbergą su sūnumi A brao mu , M. Purvait ę, Kastrikienę,
Sulmaną su duk ra G ita, Šmuilovičienę su trejų metų sūnumi Pin e riu 401 . 1998 m.
P. Karalevičius apdova notas Žūvančiųj ų gelbėjimo kryžiau s o rdinu .
Elena Karalevičiūtė-Čepanonieoė Semeliškėse slėpė Abrahamą LevimĮ408 •
''" VVGŽ M. B. 995.
..,, Duomen y~ iš VVGŽ.M Gelbėtojų skyriau s.
402
VVGŽM . B. 8 14.
1
'" VVGŽ. M . B. 138.
"" VVGŽ.M . B. 958 .
"" VVGŽ.M . B. 177.
" "' Lietuvių kova už žydų laisvę// Atgimima s. - 1992 m . va sa rio 7- 15 d ., p. 7.
'"' Ten pat.

'""VVGŽM. B. 232.

Izidorius, Motiejus ir Marijona Ka speravičiai iš Jankovieų v i e n sė dž i o
(Onuškio vlsč.) slėpė 16 žydtĮ, ta rp j ų buvo G a usai, N ac him ovas, Pl is še ima,
Albertas Elijar. 1943 m . žyda i pasitra ukė į M. Afo nin o sovietini ų pa rt iza nų
bū rį. Po karo Nachim ova i gyve no Tra ku ose, vėli a u išvyko į Izraelį . A brao m as
Gausas ir Plis dirb o tuometinėje mili cijoje, pasku i e mi gra vo i Izrael į. Alb e rtas
Elijar irgi išvyko41~1 •
Stanislavas Krivičius iš Klėriškių k. (Žiežmarių vlsč.) išgelbėjo 16 žydų,
tarp jLĮ Jsraelį lppą, Jakobą ir Davydą Kalami cku s, Emanuelį Šlomą, po ka ro
jie emigravo410. 1998 m. S. Krivičius apd ova notas Žūvančiųjų gelbėj imo kryžiaus ordinu.
Kunigas Kazimiež Kulak iš Le ntva ri o gelbėjo žydus 411.
Marijona ir Juozas Lazauskai iš Laiči ų k. (Semel iški ų vlsč. ) p adėjo Ge nacho Purvo ir Alt erio Alp e rt o še imo ms, po karo šie išvyko į užsienį . 2001 m .
J. Lazauskas apd ovanot as Žūvanči ųjų gelbėjimo kryžia us ord inu .
Antanas Lučiūnas iš Viev io slėpė keturi ų asmenų Mej eri o Ko re no šeim ą
iš Semeliškių 413 •
Ūkininkas Petras Lu skevičius iš Seibutoni ų k. (Viev io vlsč.) sl ėpė V iev io
krautuvės savinink o Berčiko še im ą: vyrą, žmon ą ir dv i d ukre les . Iškilu s p avojui, slapstymo si vieta būdavo pakeičiam a. Pakalniški ų ka ime (Viev io vlsč.) Be rčiko šeimą suėmė, žmoną su va ikais sušaud ė Pa ne riu ose, o pats Berč ikas p abėgo pas sovicttĮ parti zanu s, po karo išvyko i J zrael į .
Kazys Macijauskas iš Perki:mki e mio k. (Vievio vlsč.) gelbėjo Naftolką, lr šą, Dobkę (Dvo irą?) su vyru iš Viev io . Padėjo D ovydui Ma lev ič, pabėgusi am
iš Mijaugonių darbo stovyklos, pas iekti sovieti nitĮ partizanų bū rį. S lėpė brolius Feliksą ir Chaimą iš Ašme nos (Baltaru sija) . Po karo D . M alevič gyve no
Vilniuje, kittĮ likimas nežinomas 415.
Henrikas ir Marija Mali šauskai iš SredninkLĮ k. (A ukštadva rio vlsč.) slėpė
gydytoją Trapi die nc; ir jos sūm1 Le ibą . Po karo H . Mališauskas buvo išvežtas i
6 . l996 m . H . ir M . M ališauska i įraS ibirą. L. Tra pida s dabar gyvena Kaun e41
412

414

~" VVGŽ. M . B. 239 ; Vaidilavičius S. Gyvenome,
1993 m. rugsėjo 28 d., p. 3.
" " VVGŽ.M . B. 873.

du o na ir viskuo d alinda m iesi. . .// Gaivė. -

" ' Dawidowicz A. 1-tolokaust Zydow Wilcnskich// C-Lcrwony Sztandar. - 1989 r., 14-1 6 czcrwca, str. 4.
1
" VVGŽ. M. B. 299.
" ' VVGŽ. M. B. 321.
'" VVG Ž.M. B. 323.
' " VVGŽ. M. B. 945.
11
• VVGŽ.M . B. 330.
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šyti į Pasaulio tautų teisuolių sąrašą, o 200 l m. apdov anoti :Ž:ūvančitĮjų gelbė
jimo kryžiaus ordinu.
Ūkininkė A. Mikalauskienė iš Paka lnišk i ų k. (Vievio vlsč. ) s l apstė Samuelį
Roziną, sužeistą sus irėmim o metu 4 17 •
Bronislavair Vaclovas Morkūnai iš Survelių k. (:Ž:aslit) vlsč.) nuo 1942 iki
1944m. va aros slėpė Ven1 Rozenšain (gim. 1924 m.) iš Ašmeno s (Baltarusija). Po karo ji išvyko gyventi į lzraelį4 1 8 • 1995 m. B. ir V. Morkūna i įrašyti į
Pasaulio tautų teisuolių sąrašą.
Mokytojas ir namų šeimininkė Stasė ir Vytautas Naginės iš Scm e liškitĮ nuo
1942 m. iki karo pabaigos augino aštuone ri ų m ettĮ Cilę Musni ckyt ę, kaimynams aiškindami, kad tai yra jų dukra, iki tol ilgai gyvenusi pas senelius. Kelis
kartus kaimynams įskundu , kei tė gyven amąją vi etą. Vėliau m erga itę pas iėm ė
jos tėvas, karo metu buvęs sovietų partizanų būryje. Pradžioje Cil ė su tėvu
apsigyveno Vilniuje, o vė li a u išvyko į I zrae l į. Su gelbėtoja is palaiko giminiškus
ryšius419 • 2000 m. S. ir V. Naginės įrašyti į Pasaulio tautų teisuolitĮ sąrašą ir
apdovanoti :Žūvančiųjų gelb ėj imo kryžiaus ordinu.
Juozas ir Pranciškus Osinskai savo ūkyje netoli Semeliškit) sl aps t ė iš sušaudymo vietos pabėgusius žmones420 •
Jonas Parolis iš Mijaugonių (:Žiežmarių vlsč.) slėpė Dorą Goldštcinienę411 •
Vaclovasir Ona Paškauskai iš Klėriškių k. (:Žiežmarių vlsč.) nuo 1943m.
lapkričio iki karo pabaigos savo ūkyje iškastame bunkeryje slėpė 1.3 žydų: keturis vyrus, penkias moteris ir keturis mažus vaikus. Tarp jtĮ buvo Šonė Benjaminaitė-Šaderienė su motina, seserimi ir vaikais, Icikas Kalamickas su šeima,
Ypas su žmona, Šeina ir Leiba Gilmanai412 • 1998 m. V. ir O. Paškauskai įrašyti
į Pasaulio tautų teisuolių sąrašą.
Geležinkelietis ir namų šeimininkė Valerijonasir Teklė Paulauskai iš Vievio visą okupaciją slėpė „ Birutę" Braiman (pusa ntrų me tų amžiaus). Po karo
atsiradusi mergaitės mama ją pasiėmė ir 1946 m. jos išvažiavo į JAv m.
Piotr Plaševič iš Aukštadvario slėpė Juditą Fichčenialer (l 6 m. amžiaus)424 •

------ ----- ~---PranasPogožels kas iš Macki:iniškių k. (Semeliškių vlsč.) slėpė Šmuilą Su-

rcli, Lcibą ir Šilkj iš Pastrėvio ~.,
.
•
•
•
•
_
VladimirasRybnikovas pnc Scmeltsk1tĮ tns sav~ 1tes_: ~e~e Do rą G~ld
štcinienę, brolius Zaksus, Bcrkmanus , Nech amą Zeltkev1c1ų 1r Sevą Zeltke425

v ič iūt ę''26 •

., .
,
. .
.
Elena ir Jonas Sadauskai Lajau s ka ime (Scmcltsk1ų_vlsc. )_ sle~ ~ So m_ą
(23 m.) ir Mus9 ( l9 m.) Leizara itytes iš Semclišk i lĮ. Dabar JOS ab t su se 1mom1s
•

V

• V

toją

M.

417

Elinas M., Ge lpern as D. Ka uno ge ta ir jo kovo tojai. - Vilniu s, 1969. - P. 204.
VVGŽ M. B. 67 1.
419 VVG Ž M. B. 982.
' "' VVGŽM . B. 38 1.
21
'
La u rin avič ius J. Nega ndų dit:nos // Į ko mu nizmą . - 1966 m. kovo l d., p . 3.
m VVGŽ M. B. 873.
, 2.1 V VGŽ M. 8 . 907.
m VVGŽ. M. 8 . 712.

. ,

Kovalskį433 •

Vladislava ir Jonas Vaicekauskai iš Klėriškių k. (Žiežmarių vlsč.) slėpė Kauno gete gimusią Sarą G ilmanaitę434 • 1995 m. Y. ir J. Vaicekau skai įrašyt i į Pasaulio tauttĮ teisuolių sąrašą .
KunigasJonas Vaišnoras iš Semeliškių slėpė žydus 435 •
421
·

VVGŽ.M. B. 4 17.
Laurinaviči us J. Neg and11d ie nos // \ komunizmą. - 1966 m . ko vo l d ., P· 3 .
27
' VVG Ž.M. B. 474 .
" ' Laurinavičius J. Nega nchĮ di enos// \ komunizmą. - 1966 m . kovo l d ., p . 3 .
41'' Laurinavičius J . Neg and11 d ie nos // \ komun iznH\. - l 966 m . kov o 3 ~-• p . 3.
·"' Rauclclifinas J . Tarpum iški) le ge nda // l ko muni zm ,1. - l 964 n_1._sa ~1s 1O 30 d ., p . 3; Rauelehu nas .1. 11,rpum iškii 1<.:
gcncla am žinai gyva// \ komu n iz nH\. - 1964 m. b1rzeh o 9 el., p . 3.
'" VVGŽ.M. B. 550.
411 Liėtuvili kov a už žydi ) laisvę// A tgimima s. - l 992 m. vasar io 7- 15 el., p. 7.
"' Ten pat.
"' Ten pat.
"' VVGŽ.M. B. 579.
' 2"

418

427

gyvena l zraelyJe .
.
.
.
. .
Skorupskisiš Pakalniškių k. (V ievio vlsč.) tn s mcne s1us stepe zydų grupę,
428
perimtą iš V. Rybnikovo •
,
.
,
. •
.
MartynasŠeškevičius iš Kloninių Mijaugonių k. (Ziežmanų vlsc.) la1k10a1
429
buvo priglaudęs Šonę Berkm~naitę-Šaderienę iš Žaslių .
Strošii:mt1šilo girininkas Mykolas Šimelis su žmona Jadvy~a 1s Ta_rpum1 ~kio k. (Kaišiadorių vlsč.) gelbėjo 14 žmonių , tarp jų M. Muselt su dviem va ikais, Komą ir Aranavičių su žmonomis430 •
Kunigas Nikodemas Švogžlys-Milžinas iš Onu škio gelbėjo Feigą, žyda itę
,,Verutę" , ku ri ą jam atvežė Vytautavo s bažnyčios kunigas Leonas Jak ub auskas. Merginai buvo duota s fiktyvus pasa s, vėliau j i slapstėsi Vilniuje. Taip pat
43 1
slėpė Onuškio gyventoją Zelmaną ir gydytoją M. Kovalskį • . •
,
•
Agronomas Tautvydas iš TraklĮ lėpė ir globojo Tarcienę ir J O S maza met Į
sūm1 iš Telšių432 •
Onuškio vaistininkas Antanas Truškys savo namuose slėpė onu škietį gydy-

--~ 1
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Zofija ir Adomas Valantavičiai iš M itkiškių k . (Vievio vlsč.) nuo 19

42

slėpė septyni s žmon es: du vyrus - E mili ir Robertą - su žmonomis ir tr"is '.~·
1

Vc\1-

kus. Pra džioje šios dvi šeimos slapstėsi Z apalinos ka ime (Vievio vlsč.) pas z.Va.
lantavičienės seseri Jadvygą Karnaševičiern;. E mil is buvo išėj ys aplankyti kaimynystėje besislapstančių giminių ir žuvo. Rober tas, ab i moterys ir vaikai sulaukė išvadavimo. Po ka ro ryšių su gelbėtoja is n epa l a i kė, tad j tĮ tolimesnis
likim as nežinoma s436 •
Viktoras Vitkauska s iš Seibuto nitĮ k. (V ievio vlsč.) slėpė Vievio krautuvės
savininką Berčiką su žmona ir dvie m mažametėm dukr omis437 •
Žilinų k. (Onu škio vlsč.) klebo nas Žilys orga nizavo žydų gclbėjimą 438 •
Ona ir Stasys Žideliai iš Žydk aimio k. (Onu škio vlsč.) gelbėjo Zoruką Gurvičių (g. 1915 m.) ir paauglį Tevje J ančiką, kurį vėli au pagavo ir nužudė baltaraiščiai. Z . Gurvičius, nors ir buvo sužeistas, su gebėj o išgyventi , o po karo
išvyko i lzraelį439 •
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34. Jahadut Lita. T. IV. - Tel Aviv, 1984. (Iš hebrajų kalbos vertė Viktorij a Jagnetinskaja).
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Priedas Nr. 2

Trakų mieste iki Antrojo pasa ulin io karo gyvenusių žydų sąrašas

PRI EDAI

=

Eit. nr.

Priedas Nr. 1

l.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Sac/rarovičienė Clzasė

15.

Ribakienė l enta
Geršveldienė Gita

18.

19.
20.
21.

f..:eveterienė Lėja

23.

Sneideris Ka/man as
Melcas Mauša
Polekienė C/roda
Gm žovikis lank elis
Karabelnikas Joselis
Ba varskienė 1\llalka
Malcmana s Davidas
Li o11sk is Elijas
Goldbergas Vulfas

25.

26.
27.
28.
29.
30.
3 1.

3. Onuškis
4. Radiškės
5. Semeliškės

Liet111
•os generalinės srit,·ll
. ~NM. ISlorijoHkyria 11
s m štijosfondas . R-12285.
• s ac11111111
s1~ac1·111
·sze• 111e/ap
· 1•·
.•• / 94/ (/1'et 11111·11 1r
· vo k te
' č111
' k)• •

Cvi Noc /rimas
Giseris L evas
Podolinska s M end elis
Nt1dleris Izraelis
Fajans Feiga

22.
24.

6. 'frakai
7. Vie11is
8. Ža sliai
9. Žiež mariai
10. Lent varis

Miln eris Ch ononas
Dloševickis Hil elis
Patafoika s Joselis
Kacas Vt1lfas
Giseris L evas
Ku cas Mau ša
Kucas Šim elis
Šn eideris lank elis
Galperna s Benjamina s
G/11clras Berelis
Bril M otelis
Cvi Simona s
Gmžoviki s Šrrwila

14.

16.
17.

l . Aukštadl'a ris
2. Kaišiado,ys

Savininkas

Adresas
Karaimif g. 65
Karaimt/ g. 67
Karaimt/ g. 78
Totnriit g. 8
TrakiĮ g. 13
Vytauto g. 3
Vy tauto g. 5 ir 11
Vytauto g. 6
Vy taut o g. 8
Vytauto g. JO
Vytaut o g. 31
Vytauto g. 33
Vy tauto g. 34
Vy taut o g. 36
Vytaut o g. 37
Vy tauto g. 38
Vy taut o g. 39
Vytauco g. 40
Vy tauro g. 41
Vy taut o g. 56
Vytauto g. 58
Vy tauto g. 66
Vy taut o g. 79
Vytauto g. 85
Vy tauto g. 96b
Vytatlfo g. 107
VytalltO g. 109
Vytauco g. l l l
Vytaut o g. 119
Vytauto g. 125
Vytaut o g. 127
LCVA . F. R-500. Ap. l . 8. 9. L. 969.

88

Priedas Nr. 4
PriedasNr. 3
Trakų ir Lent vario valsčių ribo se iki Antrojo pa sa ulini o karo
veikusių žydų parduotuvių sąrašas

Eil. nr. \ Savininkas

l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
JO.
JI.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

A ranavičien ė Lėja
Aranavičius l ankelis
A ra11a vičius Zelma11
as

Vietovė

Pobf1dis

=

Lentvaris
/ l'airios prekės
Lentvaris
{l'airios prekės
Lentvaris
Įvairios prekės
l
Bavarskis Chaimas
Trakai
Sm ulkios prekės
l
Bialomickas lrša
Lentvaris
Mėsa
l
l
Bieloveckas Šlioma
Kau110 Vokė
{vairios prekės
l
B1ylienė Šeina
Trakai
Mėsa
l
Bu trimavičius Abromas
Lentl'aris
l
Mėsa
l
Butrimavičius Šimas
Lentvaris
l vairios prekės
l
l
Butrimavičius Šrolis
Lentvaris
Įvairios prekės
l
Cvi Simonas
Trakai
Smulki os prekės
l
l
Cvikas Zelikas
Ti-akai
Smulk ios prekės
l
Dunimavičius Braina
Ti·akai
Alkoholiniai gėrimai
l
l
T,·akai
Geršveldienė Gita
Manufaktara
l
T,-akai
Giseras Levas
Smulki os prekės
l
Glazas lrša
Įvairios prekės
Lentvaris
l
Maistas ir gėrimai
Glezeravičius Boruchas
Lentvaris
Gluchas Berelis
Ti·akai
Duonos gaminiai
Smulki os prekės
Gluchas Joselis
Trakai
Maisto prekės
Gruckas Šlioma
Lentvaris
Drabužiai
Gurvičius Berelis
L entvaris
Maistas ir gėrimai
lnzelis Arija
Ti·akai
Sm ulkios prekės
Klausmerien ė Estera
Ti·akai
Smulki os prekės
Klotas Rafaelis
Ti-akai
Smulki os prekės
KovarskJenė Feiga
Trakai
Smulkios prekės
Kucas Simelis
Trakai
Levinas Giršas
Mėsa
Ti·akai
Smulkios prekės
Malcmanas Davidas
Ti·akai
Smulkios prekės
Milneras Hiršas
Ti-akai
Smulkios prekės
Milneras lcikas
Trakai
Ma nufaktūra .
Minkinas Joselis
Trakai
Smulkios prekes
Moševičienė Gita
Trakai
Smulkios prekės
Ogužienė Mina
Lentvaris
Smulkios prekės
Perelšteinienė Liuba
Lentvaris
Smulkios prekės
Potapavičius Chaimas
Trakai
Sm ulkios prekės
Rudnickienė Gita
Trakai
Sandlerienė Freda
Smulkios prekės
Trakai
Srražas lcikas
Smulkios prekės
Trakai
~apirienė Mina
Drabužiai
Lemvaris
Subas Abramas
Smulkios prekės .
Trakai
Videckas Abromas
Maisws ir gėrimai
Trakai
Zilberkveiras Berelis
Drabužiai
Lentvaris
LCVA.F. R-500.Ap. l. 8. 13.T l. L. 34~·
LCVA.F. R-500.Ap. l. 8. /3. T JI. L. 925,959,96l, 96 .

-

l.

2.
J.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

JO.
JI.

l 2.
l 3.
14.

15.
16.
17.
18.
19.

·•· ė Cirė.
A bromavrcren
... Cha1mas
Abromav1c1us
š
Ba lzamavičius Mau a
Daviclavičius pa vydas
Farberis Mau_s~ • .
Fingerbrėma rt_e Sema
Goldšmidiene Do!>a
Grobmanas Mau_sa
Kaplanas Jankells.
Karabelnikas Orells
Kileris Jankel1_s
Kotkisienė Blwma
Levinienė Riva

A ukštadvari_s
A ukštadvarr_s
A ukštadvans
Aukš tadvan_s
Aukštad varr_s
Aukštad van s
Auk štadvarr_s
Aukštad varr_s
A ukštadvan_s
A ukštadvarr_s
A ukštadvans
A ukštadvaris
Aukš tadvaris

Liba Girša .
Mileris Jankell:5 .
Patašnikas Le1zer1s
Piwmas Berelis
šaltuperisJok11ba_s
Š11
perštei11asJokubas

Užkandinė

.
Geležies prekes_
Smulki os prek~s
Smu lkios prekes
Mėsa
Mėsa

Gėrimai

.
s mulkios prek~s
Smu lkios prek ~s
Smulkios pr~k~s. .
Alkoholiniai ge_nma1
Smulkios pre~es
Vandens malu~as,
sm ulkios preke~
Smulkios prekes
Kalkinė
A udiniai
Kalkinė
A udiniai
A uc1·
•ar·.
1111

Aukštad vari_s
Aukšcadvans
Auk ~tadvari_s
Aukstad van_s
Aukštadvans
• d .·
Auksta va, ,s
363 365.
500 A l 8 l 3 T. l. L.
'
LCVA.F. R- · P· · · .T 11. L. 367, 940.
13
8
1
LCVA.F. R-500.Ap. · · · .
Priedas Nr. 5

. .

.

asa ulin io karo veikusių žydų

KaišiadoritĮ mieste iki An!ro~o 't~onių sąrašas
parduotuvių

Eil. nr.
l.

2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
JO.
11.

ir

Savininkas

C/wvkinas Aronas
DancigasAbron!as
Dan cigienė Base
Dimanas Jck11s
Fabra11
skas ½eiba.
Fabra11
skas Simelis
Frid/Jergas Gerconas
Geršo11asRitl'll
Levinas Miclrelis
Margolis Šimelis
Zilberkveiras Aronas

Pobūdis

,,Šteperis"
.
.
Žibalo ir dn1sk?s 1mone
Tepalo dirbt11v
e
Geležis
Kirpykla
Kirpykla
Rimorius"
'skardininkas
Batsiuvys
Kalvė

Alaus pilstykla
LCVA. F. R-500. Ap. l. 8. /3. T. JI. L. 361.
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Priedas Nr. 6
Rūdiškių valsčiuje

iki Antrojo pasaulinio karo
parduotuvių ir jmonių sąrašas

Eit. nr.
l.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
JO.

ll .
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21 .

22.
23.

Vietovė

Pobūdi s

Abrama vičienė Cipė
Alonairė Chana

Ri"idi.iikės
Rildiškės

A rba tin ė

Alperavičius

Efroima s
Arana vičius Šmuila

Riidiškės

Smulki os

Rfidi.škės

Ka lvė

Basromskienė Sonė
Birgerienė Frum ė

Rfidi.škės

G alant erija
Galant erija

Kahana s Joselis
Kam enmaclz eris Chaima s
L eviras L eize ris
L el'itienė Son ė

Rfidiškės

Mackevičius

Bence lis
Mal cm ana s Bence/is
Ma /akinskienė Ri va
Mic/1elman as Šlio ma
M1111ikas A ronas
Mu skiL1šeima

Ri,diškės
Radiškės
Riidiškės

Presman ienė Bei/ė
Pu čkarnikas Dobė
Pučkarnikas No telis
Pučkarnikien ė Beilė

prekės

=

prekės

Mėsa

G elež ies

prekės

Kalvė

M a isto prekės
De,vos d a,ykla
Bara i
S11111/ki
os prekės

Rūdiškės
Riidiškės

Ka lvė

Palukn ys
Radiškės

Arbatinė
Smuklė

Riidiškės
Riidiškės

Mėsa

Rfidiškės
Riidiškės
Rūdiškės
Riidiškės

Savi cka s Jose lis
Šapyra s Mošė
Š oclraras Danilas

Smulki os

Smulki os

prekės

Manufakriira
Smulki os prekės
Mai sto prekės
Smulki os prekės
Mėsa

L CVA . F. R- 500. Ap . l. B. 13. T. l. L. 357.
LC VA. F. R -500 . Ap . l . B . 13. T. 11. L. 367, 934, 951.
Prieda s Nr. 7

Onuškio

valsčiuje

iki Antrojo pasaulinio karo

veikusių žydų parduotuvių

įmonių sąrašas

ir

ll
l

l
l

Eil. nr.
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Savininkas
Abramavičienė Chana
Abramavičius Chaim as
Abrama vičius

L eona s

A go las
Agolienė
Ago lienė

7.
8.

/ta
Sora
Arona vičius Ar onas
Aronavičius Chaima s

9.

Bajerien ė Bei/ė

...

Vietovė

Pobūdis

Onu ški s
Onu ški s
Onu škis
Onu ški s
Onu ški s
Onu ški s
Onu ški s
Onu škis
Onu ški s

L edai , oda , batai
Oda
Batai
Angl ys
Smulki os prekės, kar šwvai
Smulki os prekės, siu vykla
Srnulki os prekės
Oda
Smulki os prekės

l
l

l
l

l

l
\

nr. \

Savininkas

Vietovė

Pobūdis

Vand ens malfina s
O11uški s
Kalvė
Onu ški s
Onu ški s
S mulki os prekės
/2.
Onu ški s
Skardininka s
l 3.
Onu .ški s
Vaisia i
/4.
Belickienė Cit/ė*
Karštu vai
Onu !ikis
J5.
8/ind eris Bencelis
O11uški s
L edai
/6.
8/inderienė Beilė
Kalvė
Onu ./Jkis
/ 7.
Da11ga11skas Berelis
Onu škis
Kalvė
/8.
Da11
ga11skas lank elis
Onu .škis
An glh1 d eginimas
/9.
Da11
ga11skas R. J.
Vaisiai
Ž ili11ai
20.
Daugauskas Šlioma
Ž ilinai
S mulki os prekės
21.
Dntzgenickaitė Ri vka
Va isiai
Ž ilina i
22.
Drnzgeni ckas Šlioma
Smulk ios prekės
O nu škis
23.
Dvorcenienė Rochė
S mulki os prekės
Orw .škis
24.
Flei!ieris lcka
Vand en s malnna s
25.
G wviči11s Benjamina s
ž ali oj i
Z afioji
L edai
26.
Jaspė lseris
Bail i siu vykla
27.
J11delevičius Elija sas
Z a fioji
L edai
Za lioji
28.
J11delevičiiitė Sorė
An glys
29.
La11
ga11skas
Z alioj i
S im y kla
30.
Levinas Joselis
Za lioj i
S iu i,ykla
31.
Levinas Z elmana s
Z ali oji
Vaisiai
Z alioji
32.
L evinien ė Peisė
Vaisiai
Z alioji
33.
Levinien ė Sorė
Z ali oji
Smulki os prekės
34.
Lijš icas Izraelis
Mėsa
Ž ali oji
35.
Liore11 cienė Jad vyga
Ž al ioji
Mėsa
36.
Malcmana s Feifelis
Smulki os prekės, kepykla
Ž alioji
37.
Malcmanien ė Bei/ė
S iuvy kla
Ž ali oji
38.
Mikla!iauskairė Sorė
Smulki os prekės, kepykla
ž;alioji
39.
Moricas Šn ej eris
Mėsa, smulki os prekės, kar štu vai
40.
Nac/1ima vičien ė Feige
Z a lioji
Pirtis
4/ .
Prundzenas En eclrns
Z al ioji
Pu odai
42.
Sind erauskas M ej eris
Z al ioji
S iu vykla
Z alioji
43.
Si11dera11skienė Feige
Du on os gaminiai
Ž alioj i
44.
Skra11die11 ė Asn ė
Bata i
Žalio ji
45.
Skrandien ė B.
Ž iikla vima s
Ž alioj i
46.
Šapira Joselis
Ledai
Ž alioji
4 7.
Šimelevičienė Bei/ė
Vaisiai
ž;alioji
48.
Šimelevičienė Clwsė
Oda
Z alioj i
49.
Šimelevičie11ė Š i111C1
Mėsa
Za lioj i
50.
Šimeleviči11s Hileris
Batai
Ža lioji
5 1.
Švarbordienė K.
Smulki os prekės
Pa n ošiškės
52.
Vilkovicka s Abr oma s
Batai
Onu škis
53.
Vinikas Moricas
Bat11 siu vykla
Onu !ikis
54.
Za/11ckas Clwima s
Siu vykla
Onu ški s
55.
Za/11ckairė C/1yv a
Siu vykla
O1111
škis
56.
Za/11ckaitė Mevė

/0.
l l.

Savininkas

Riidiškės
Rūdiškės
Riidiškės
Riidiškės

Y·

--;;,

veikusių žydų

Bajovas Faiba
Bafio11as A broma s
Baranovienė Dora
Basas Clwima s

*Killlr - Biclickicn ė G lita
L CVA. F. R-500. A p. / . 8 . 13. T. JI. L. 359, 360, 36 7, 936, 947. 948, 949.

93
92
Priedas Nr.8
Semeliškių

l.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

Savininkas

Pobūdis

Alpe11as Joselis
Baikoviči11s Abromas
Bereza11
s kas Jokiibas
Dovyda vičius Šimelis
Fiche11dlerie11ė Lipa
Geguži11
s kas Rachmilius
Gobiči11s Tefelis
Ginsbergas Abromas
Glašteinienė Nachema

Geležis, s11111lki
os prekės
S111
11
lkios prekės
Ma1111
faktfira
Restora11as
Kepykla
Sm ulkios prekės

JO.
11.

Ingerman ien ė Basė
lvemnaitė Rožė

12.
13.

!vemkis l ankelis
Kapla11
skas Dovydas
Kronikaitė Chana
Kronikas Be11jami11a
s
Lancma11as Joselis
Patašnykas Berelis
Patašnykas Kastrilius
Rabinavičius Abromas

14.
15.

16.
17.
18.
19.

=

Restoranas, plytinė
Sm11lkios prekės
Sm ulkios prekės
Smulki os prekės
L CVA. F. R-500. Ap. l. 8. l 3. T. l. L. JS4.

Žaslių miestelyje iki Antrojo pasaulinio karo veikusių žydų

__:E::.
il::.·..:.
n:.:.
r:_.
_ _L_
_S::::
a:v
:.:i
.::
n.::
in.::
ka
=s _ ____
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
// .
12.
_ _ _ __:1:..:3
::.:.·
____

A lpera vičius

___:L_.::_
P.::_
ob
..:_
u
..:_d
_i_s______

Saliamo11as
Mėsa
Armanauskas Šimclra
Kepykla
.
Barilienė Chana
Smulkios prekes
Barkmanas Leiba
Manufaktiira .
Barsčius Do,y das
Smulkios prekes
Berilienė Cha11a
Smulkios prekės
.
Chenochas Abromas
Geležis, smulkios prekes
Chenochas Samuelis
Smulkios prekės
Donaitė Sora
Smulkios prekės
Donas Efroimas
Smulkios prekės
Donas Jcikas
Pieno pradukrai
Donienė Šeina
Mėsa
_:D
:::.:_:ri:_::1s2
ko:::_v:.:i_:::
č1'·en:.::
. '.: e:::_·..'.:E'..'.:id~e:::_le:::_
· ____
__:::S1:.::n:.::u:::lk.::i.::.os~p_re_k_ė_s__
-

/6.
l 7.
/8.
/9.

l
l

20.
21.

22.
23.
24.
27.
28.

29.
30.

Kacienė Cizė
Kacienė C/rana
Kacienė Malka

l1

32.
33.

ll

35.
36.
37.
38.
39.
40.
4 l.
42.
43.

34.

l

l
ll
l

1

l
l

44.

l

=

25.
26.

31.

\

Lentpjavė

sąrašas

l

l

Kepykla
Sm 11
lkios prekės
Karštuvai
Smulkio s prekės
Oda, batai
Smu lkios prekės

E šteinienė E~terė
/ršteinienė Lipa
Galperas Jos~lls
Galperi_en ~ R1vka
Galpenene Ro:a
Galperis J11del1s_
Gordonas Mausa_
Gordonien~.Clra;a
c 111vičius S1m_el!s
Gurvičhttė Re1ze
.
Hilderbrand~s !erucl11mas
/venskaitė Ctpe
Joffe Leiba .
Kacaitė Clra1a
Kacaitė Faiba
Kacas Elijošius
Kacas Dovydas
Kacas Leiba

14.
/5.

l

Priedas Nr. 9

___

l

l

Parduot11 vė
Sm11lkios prekės

ir įmonių

savininkas

l

L CVA. F. R-500. Ap. l . 8 . 13. 7'. JI. L. 367, 923,961.

parduotuvių

------_____,.--

l

miestelyjeiki Antrojopasaulinio karo veiku s ių žydų
parduotuvių ir imonht sąrašas

Eil. nr.

l
ll

l

45.

l

46.

ll

47.
48.

l

50.

l

l

l
l

l

l

l
(

l
l

49.
5l .
52.
53.

54.
55.
56.

57.
58.
59.

Kotas Moruclras
Levinas Berelis
Levinas Leiba
Levinas Motelis
Levinas Šolomas
Levinas Šnelis
Manusevičjus Saliamonas
Minsienė Seina
Ramanauskas Šimcha
Romas Faivas
Sandlerienė Dveirė
Segalienė E_da.

Strašl1nie11
e R1vka
šamesaitė Roclw

Šimkovičaitė Lėja
Šimkovičius Clwimas

Šimkovičius Šnwilas

Škyras Vulfas
šlionw vičiiitė

Ilta
šmidtas Morduclws
TaršisasIlijus
u,ršisas Mauša
1i,reckie11ė Sora
Verblia uskaitė Bei/ė

60.

VerblinskasŠmuila
Verlauskas Leizeris

61.
62.

Veišteinas Š11111
elis

Verl<wskienė Gitė

Pobūdis

Smulkios prekės
Kepykla
.
Smulkios prek~s
Smulkios prekes
Gėrimai
Mėsa

Mėsa

.
. kės
Kepykla, smu /~ws p, e
Smulkios prekes
Geležis
.
Smulkios prekes
Manufaktiira .
Smulki os prek~s
Smulkios prek~s
Smulkios prekes
Arbatinė

Degutas
Kepykla
.
Smulkios prek~s
Smulk ios prekes
Oda
Manufaktii ra
Kepykla
.
Smulkios prekes
Geležis
Ava lynė
.
Smulkios prekes
Smulkios prekės
Restoranas
Smulkios prek~s
Smulkios prekes
Smulkios prekės
Smulkios prekės
Smulkios prekės
Smulkios prekės
Ma1111Jakttira
Maliinas
Maffinas
Skerdykla
.
Smulkios prekes .
.
Restoranas,smulkw s prekes
Smulkios prekės
A rbatinė

Smulkios prekės
Smulkios prekės
Kepykla
.
Smulkios prekes
Avalynė

Smulkios prekės

94

----~-;
---..L
~~~:::=:;:===-_j
__!P~o~b~ū~d~is~===~ ==
Eil. nr.
636465.
6667·

Savinink as

Vigderchauzas Vigderas

Zakienė Estė

Manuf aktiim
Smul_kios prekės
Mieles
Mėsa
Smulkios prekės

Zasas Chanas

Zelikovičiūtė

Malka
zelmanas Galperas

LCVA. F. R-500. Ap . l . B. 13. T l
L CVA. F. R-500. Ap. l . 8 13 T II L
. L. 350.
· · · · . 368, 929, 95!.

Priedas Nr. Jo
Sąrašas žydų ta_utJ.bės asmenų, atvykus ių

i Semeli š kių valsči

pra sadeJus Antr aj am pasa ulini am karui

ų

Eit. nr.

Pavardė,vard as

Gimim o metai

Užsi ė mim as

l.
2.
3.
4.
5.
6.

A/pertas Elijas
Alpertienė Berta
Barbinėlis Šimšonas
Barbini el Šmuel
Beišiekis Do vidas
Bliumenkra c Šmuila
Dvarkinas lrša
Epš teinas lankelis
Faivušovičas lclzokas
Fecht Chaima s
Fridmanas l oselis

1918
1907
1925
1925
1923
nežinomi
1925
1922
1906
1922
1913
1913
1923
1914
1923
1925
1918
1925
1921
1919
1923
1923
1922
1912
1915
1922
1923
1927
1921
1924
1924
1920

Ž emdirbys

7.
8.
9.
JO.

JI.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.

JI.
32.

Fridmanienė Bei/ė

Garberas l ankelis
Gilmovskis l ankelis
Goldbaumas Jcikas
Kameneckis Šmul ia
Kaplanas Berelis
Kaplinski s ludėlis-Mauša
Kelierštein Juda-Li cib
Kanas Juozas
Kn ebelis Lipmana s
Krystal l oska
Kuzko Ab romas-lcikas
L evinas Samuelis
Levinienė Basė

Lierma nas ludko
Lipmanas Knebe lis
Livšicas Šm uėlis-Leizeris
Mincas Hermanes -Mame lis
Naučicelis Ab romas
Naučicelis Šaja
Nisenbaumas Mejer

Prekybininkė

Moksleivis
Mok sleivis
Moksleivis
Moks leivis
Moks leivis
Mok sleivis
Be užsiėmim o
Moksleivis
~i,pėjas

Seimininkė

Mokslei vis
Moksl eivis
Mokslei vis
Moksl eivis
Batsiuvy s
Moksl eivis
Moksl eivis
Moks leivis
Moksl eivis
Moksleivis
Moksl eivis

Eil. nr.
33.
34.
35.
36.

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Pavardė,vardas

Nisenbaumas Venjaminas
Petrikanskienė Basė

Gimimo metai

Užsiėmimas

Moksleivis
Kontoros
darbuotoja

1925
1907

1902
]920
1923
1923
1924
1925
Sokalovičius Jokūbas
1922
Sokolovičius Abromas
1910
~leiferaitė Nac/1~ma
•
1925
Steinbergas.,
Jokubas-Gersas
1918
Švarcaitė Zenia
1921
Švarcas Anatolijus
1885
Švarcas Maksas
1885
Švarcienė Sofija
1923
Tenenholcas Geršas-Mordko
1927
VadišanasDovidas
nežinomi
VamermanJankei
1922
VeinbergasŠmėlis-Icikas
1924
Viljamauskas Zuš~
1922
VoleršteinasSabsa1
1923
Zelceris Leivi

Petrikanskis Zavelis
Pėzeliukas Joselis
RymlerisBerelis _
.
Rubinšteinas Mausa-Le1ba
Sakas Abromas

Mezgėjas

Be užsiėmimo
Moksleivis
Be užsiėmimo
Moksleivis
Moksleivis
Moksleivis
Mezgėja

Moksleivis
Artistė

Studentas
Pirklys
Dantit gydytoja
Moksleivis
Moksleivis
Moksleivis
Moksleivis
Moksleivis
Moksleivis
Moksleivis

LCVA. F. R-500.Ap. l. B. 4. T. l . L. 213, 436.

Priedas Nr. l l
1941 m. liepos mėn. Trakų ap skrit yje atle!džiamų iš darbo
medicino s darbuotojų (žydų tautybes) sąrašas
Žaslių ambulatorija:
Kaišiadorių

ambulatorija:

Zasaitė Sora - danllf gydytoja

Trapidas Jevelis - medicinos gy~ytojas
Trapidienė Riva - dan1t1gydytoJa

Onuškio ambulatorija:

Žiežmarių ambulatorija:

Kova/skisMotelis - da11111
gydytojas

Strazienė Zlata - danttf gydytoja

Vievio ambulatorija:

Ki1pėjas

Fotografė

Mokslei vis
Mokslei vis
Moksl eivis
Moksl eivis
Moksleivis
Mok sleivis
Moksleivi s

--

9

8/i11mki11ie11ė - dant11gydytoja
K11rgcmas
Mejeras- felčeris
.
Ncm1/ia11skas
Juclelis- medicinos gydytoJaS
Policmskaitė - dan11
1gydytoja

--

LC VA.F. R-500.Ap. / . B. 4. T. l . L. /6 2.
LC VA. F. R-500. Ap. l. B. 9. L. 72, 76,81.
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Nr.
12
Žaslių valsčiaus mokytojų žydų sąrašas (1941 m. liepos 12Priedas
d.)

Eil. nr.

Pavardė, vardas

l.

Feigelmanaitė Vielinė
Gutmanavičius Chaimas
Z ilbermanas M end elis

2.
3.

Priedas Nr. 14

K

Mokyklo s adresas

,
ir Vilniaus gatvi~-~~anas su žydam s
miesskirta
to_vytadu\?mi
a1.šiadorių
gyventi
a • (1941 m. rugpJuc10 5 d.)

i;as fitt 111-klaNr. 2 (iydit)
?aslią 111-klaNr. 2 (žydit)
Zas /iit m-k/a Nr. 2 (lydit)
L CVA. F. R-500. Ap l. 8 . 4. T. l. L. 5.

Savaitės mai sto norma Trakų apskrityje
Vienam asmeniui:

Du ona
Miltai
Kruopos
Mėsa

Riebalai
Cukrus

l 750 gr.
200 gr.
150 gr.

400gr.
125 gr.
125 gr.

Priedas Nr. Į 3
(1941 m. liepo s 19 d.)

Mėsa

,~

o

~CJ

do

875g r.
l00 gr.
75gr.

R iebalai
Cukru s

--

- ·-' .

Žydų tautybės asmeniui :
Duona
Miltai
Kruopos

~-
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D 0

D
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eto ;,ie5 ~tv.
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.
~atabe.::i=ažy:nėtl!is

e
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" i s 1:rukš"elia
re.udo~a

vę"ti k'va.r"'wa.l.as •
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l
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l
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LCVA. F. R- 500. Ap . l. 8. l. L. /J.I.
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LCVA. F. R-500. Ap. l. B. 4 T l. L. 236.
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Užtrakiodarbosto,yldos
Eil. nr. Vardas, pavardė
1.

2.
3.
4.

Bliumemalisl oelis
CvilingChaim

žydų darbininkų sąrašas (1942 m.Priedas
gegužėjNr. J5
v

sąrasas
V

( 1942 m. gegužė)

l

Iš kur atvyko

l

l

1905 12 29, Vilnius
191l 07 27, buv. Lenkija,

l

l

Corškovicai
1913 08 03, buv. Lenkija, Kelcai 1938111. iš Lenkijos
191907 04, buv. Lenkija,
1930111. iš Ke!c,l
5.
Calicija, Corlicė
Freilichlzrael
191802 06, buv. Lenkija,
1937111.iš Lenkijos
Krokuvos vaiv., Novosondčas
6.
1937 111. iš
Citmul Abrom
190911 22, b1w Lenkija,
Krokuvos vaiv.
7.
Citmul lta
Volynės 1•aiv., Vladimiras
8.
1908l] 14, Vilnius
Citmut Menaš
192/ 111.iš Volynės
190712 27, buv. Lenkija,
9.
Cold lzrae/
Volynės vaiv., Vladimiras
10.
192/ 05 06, Vilnius
Crodzenski
Salamon
1921m. iš Volynės
JJ.
190903 29, Vilnius
Curvič Estera
12.
Curvič Leiba
192408 18,buv. Lenkija, Kelcai
13.
Cun,ič Luba
189505 04, ŠPenčionys
1929m. iš Lenkij'os
14.
190712 07, Vilnius
Kagan Estera
15.
Kanaitė Estera
190312 26, Vilnius
16.
Kivovič lochel
192408 26, Vilnius
17.
191707 11, Vilnius
Kivovič Morduc/1
18.
Kotton Liza
192202 25, Vilnius
19.
LererMoizeš-Bonicl, 191908 16, Vilnius
189] 10?, buv. Lenkija,
20.
linik Zlata
liublino vaiv., Zamoscė
21.
Vuifovičius Hiršas 192502 19, Vilnius
1929m. iš Varšuvos
188809 Oi, Vilnius

l

Feldman Vulf
Freilich Dobra

Kol;,,;,,,,,.,,,,; ,

. inkų
Voke·s darbo s tovyklos zydų darb m

l

Gimimo data, vieta

~

r //.Almo,,c1, , .t,-,,m,,,;,j"'"
_ v;1,,;,,
,, kla//
/998 Vilniau
167,
168
UitPri~lo,.
rakiodarb
o stovy
s getas:

l

l.

l

2.
3.
4.

l

l

l
l

l

l

l
l
l

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

l

16.
17.

l

l
l

l
l

l
l

l
l
l

l

l

18.

19.

20.
21.

23.
24.

Distel Henrikas
Distel Rejza
Feldma11Fišel • .
Coldštei11Hersltg

Ukmergės

8 05 05, Vilnius
•
192
vlsc.
1897 05 20,
.
1921 11 10, Vilnw s
1914 04 06, Kelc11gub.,

1935 m. iš
..
Lenkijos
Gurdus Abram
l 90l 02 20, Vt_lm
_us
Kac Izaokas
1927 09 16, Vt_lm_us
Kac Mania
1907 05 08, V'./mus
Kac Ovsiej
1902 ? ?, Vilnius_
Kure Abram
1906 lJ 07, Gn11eca~'.
Varsuvos
gu b·, Lenk11a
•
1939 m. iš L enkijos
Levin Berel
1902 ? ?, Vil!Jius •. ·
kr
Levin David
1896 09 20, S~en~w11n1aps .
Levi11Movša
1915 04 24, Vt_lm_us
Levin Sonia
1899 12 10, Vilm_u
s
Levi11Zalman
1934 JO09, Vilnws .
Maševicka Cipa
1907 03 25, Smurgamys,
1921 m . iš
Baltarusija
Baltarusijos
Maševicka Le/rra
1933 01 24, Vilnius
..
Maševicki Viktor
1903 03 20, Tomska s, S1b1ras,
Rusija
191l m. iš Ru sijos
Reznikas Hiršas
1885 01 01, V~ln~u
s
Rez11ikasSalamonas
1909 03 13, Vilmus . .
.b
Rolnik Šyja
1890
? ?, Viš11icai,L1ublmo gu ., 1929 m. iš L enkij os
L
enkija

Lenkija

Utian Calelis
Utian Elijas

l

Uaon Som

1909 04
01 06,
04. Vilnius
Vilnius
1909 05 13, Vilnius
1935

Vokė,

" '°'

dwi,o " •'>klo/1 Viln;, ,,,
Kali11i11
sąrašai. 1: l l . Alma,wc ·/,o " Zvdi(
·
11111
z1e
1
11
s
•
. . ·" priedas. - Vi/11i11
s, l 998 p_ 170,

171.
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Priedas Nr. 17

Priedas Nr. l

1~
~Ju :Ų
1

Tr

:i!"l!G"<ITIES

ak

ai

19-11 .c..liep os

nėn. 2 5

d.

N u o r e

RAXtlAPSKRITIES

TI;i,r :m.r.:.s

Traka

V1RŠIN'INKAS

Nr„\1 ..•
Tral:ų

1:i.esto

3u..""!.listrui

Ir

VisielllS Vals~ių
~ i a m s •

V1 r š a i

Daugelyje !l.i l1ų žyda i eYaL-uot1. Pr ie,:astis
to ev c.kaYiLlo
yr a l,Tl.1r1os. :'::·ė.ų en!:uojimė s suteikė 1Šd11ves , kad dide l1s ska1 ~1us ž;<i.ų nežitl.r1nt. lyti111 ir a-:i::i ous te liaun a iš
mesto \ mesti; 1~ taimo \ kai:r. e;.
Tol:a žydų i škr :.usty:iws be Jokios !:ontrolds
yra nega li mas .
Č i e r eil :ie laH.,'tis
ši ų nurody1:1ų:
a) ~ydus re i::ie s uburti \ YietoTes vien ::ydai s ap ,;y Yentas
b) Vie tos :yd ai neg , 11 :iuti iš - tos bend ruo•Jeuės Hn ro.-u.
e) :y dai , kuri e bendruome nes ap lei d21~ t uri bu ti kuo
.;rei ~isusiei
su ~Guti ir\
bendruomen~ :.r ~~in u1:1
1.
~i ų t,:ii syl:lių Hi:it \ da ro.:i." .ti k dH J.,, otin;:ų p olic ij os
p:-ie~asčių . ':'Uo reH: cl u nuspr ;,st i G~l1 t.i l: ,·ietos
lauko
!:o::iendsntr.s.
RY~ium su tuo p!'a;su tuojsu atsiqsti
r r o~u,-:t ~ de l iydų
vient, vie t oTt: , n uroū„ nt esam , eoti tinl,emame
~ieste, ::iies t e l yj e 2r ~e i~e z yYentoj~ ir l e i=ų ske i ~ i ų
taut:•oė::is (:':rc.ų ir !..ril:::L io::ių ), J:i.riuo s rei!:ė s sul:ois ti
;;,yY. viet o:a s. l'rie projekto
re H:ie prid ,!,ti :.iesto
ar ::-.io s t el1o brė:l.inėl l. p~::,-:d.r.t Tiet ~. l. i:u~·i t, r.u:~..it :ma [ ydus po :--=
kel ti, t aip p~t pa~:':!l~ti 3r 1, nu."!e to :c s p1,::s lp c1s pe r l:o li ·o::-.ieji :i.lės sutilp t i, ::i ek ten e; -ven . ir ::it ·~ trob es i u. (J ei
b'.lt \l s11l1C11, t~i our:i dyti ir nauė.incc, :;:."V:rn . pl c tU.
perkėl1:!!0 ~

L.,.

_

,,!Ji/~
r /fs!~ o

V 1

l.

Nr.

š e s :

1, 1941 m.liepos

1ff

m~n .2 5 d .

JI. ...
Trabl

liesto

:9Ur.nistru1 Ir Visiems Valsč ių
V i r š o i č i a m s •

!CiekTienoje
bendruomenėje, kuri
bus pa-Yeata
seniunams,
reikia
Į.steisti žydų otsto-yybę, k urie
turėtų
žydų Tarybos
atspalTĮ. .
3ydų Taryb ~ turi
sudaryti
5 ~ tos bendruomenės
žydų; turi
susidėti mažiausia
iš 3 asmenų dBtJ6iausie
iš
12 esmenų. ~ydų Tarybą renka žydų bendruo:nen6s
nariai .
Jei kuris žydų ~arybos narys · i š si sl:iria
i š Ta;-ybo s, :l. jo
T1etą turi
bUti i š rin!::tes naujas.
~ydų Taryba
turi k-uo grei ~iausia i ~sirinkti
ve ldyt oj~ ir jo pa -Y&duotoj~.
Žydų Taryb a \parei go jama, per saYo TaldS't;oj~
ar jo
paYaduotojų priimti
Tisus \sta igų, To::ieč ių :l.staigų ir
polioijoe
:l.eak:ymi.s. Jis r'lpinaai
tų :1.se.1:y:nų a ąžinincu ir
greitu
:l.yYl<dymu. J o nurodYl!lų dė l tų \sakynų -.yl:dymo turi
rtsi
žydai klausyti.
Pagrindinia
i J,.seky:n.ai tu..""1 bC.ti duodami raštu,
prieš
t ai p arodžius
Yietos lauk o komendantui.
Žydų yaldyt ojas,
urba jo pa Yaduotojas
ir Tis1 žydų
Tarybos nariai
e ta ako u! Tisus J.~ •lois l.rykstančius jų
bendruomenėje, l, iak tie
Yei l:i a prieš Yol: ieč ių :ryriousybą '
ir poli oi J E. 1 :r jų nurod)'!!IUS.
7ėliausiai lki
27 d . liepos i:u\n. š .~ . turi žydų
Yald yto jas (Obmann) bUt1 pristatyt
as Ta ls j i eus Yiršs ičiui
ir pranešti
ar,ie !ydų TarJb~; Tal ečiaus Yir š a1tis
turi
apie tai

p.

LCVA. F. R-500. Ap . l . 8 . / . L. /52 .
LCVA. F. R-500. Ap . l . 8. / . L. 184.
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/

Trak1l.1.pslcrities
Virii.n1J>kaa

Traksi,

194 1

Nr.~

I

'.l •

nedas Nr. 19

m..hpkriČio J:lėn. 20 d.™

!lr.ll66

LleHo:.l.paeugoJ~
k:uJ.tllr1nių turtų,
·
kurie priklou16 žylhm.s ,J:18sonou, pol1 t1ntm partijoms ir
organizaciJou.
Pagrinei;•: Vilniaus ~p1gardos i.oml.aero poridym111Nr,673/il .

Pao.ui

. Vllniou _s ;.pygordoo
T •

r

6 j

l:omiaoriniom

u· 1.

j

:

.....

e

A

:

I. 'l'raky mst.

.

Trakų mieste kultllrlnių g6

bl

lcur1

politl..nba I'1 ~ij
oa pr1Usus,tų žydų
,//i!N •
por
om ir orsonizaoljo,u'
Trakų miesto yro ne1:111sin
'l'r
~~iit;llr~n1~ų gtryblų tslp pat n6ra •-~~•
akų ~je
Nr,7. Joje
- ---•1
slll<rautu tvaJ.ro.e žydų t ~sa ne
tapauduota,
nes
Bondromonių 4arbo
•tal
ur s.
bei k1tomia kult11r1n 6m1s ~ry~
J~ arobYTaia, bibl1ota1<om1a
širasta
Jokių kultllrinių gtrybiq ".ro\~~
Rabino bu.te taip pat
811

lsi"°
~ išnua:iuotos ir ·u~iata SYT:;,_t~••nt
u -.
irengtom.11 bibli tek
•

uo

111

š
rr/•11,

blltq trWcumw.'

kurie prUJ.ouat :,ollt~
Clllll.a, arab)iva1 ■, aktais ir .
e om.s;•t~;oms
bedienų orgsn1zacn:;joman6 , •<:J,ungou, korporea.......,. Visa lleufu
b
'
ra.
jitlllll 1šb6gua, jie na1tino
Ul'O posipilctinusi
prioš komuniZD1!\
kaząpartijos, 1<omJaun1.mo
ir ;• ~ik _jq roštua,
bet ir ture,.
tod6l
prt•iluojančiq voUKių 1taJu onojo kaJlll!ello bl!stJ.n6ae p~člų
.ra tei bu.TOsunol.lč1n.ta TietoJ~ par6d:,,:,u, rute
literatllra
ir titi
Badlenq ~Judil
•
kanų bažnyčių, 'Pral<q m1~J:s;:;~:
_dsrbo patalpų ir irongo& Angli-

n • TrakuTaJ..ač.
.
LentTsrio m.st: bilt11r1n1
c1Jų, n6ra,
~ gtry~ų, nei žydų nei kitn
LentTsrio m.at
,
taip pat ura
Sina • yra viena lil:lllgoga j
.

n1za

tea

0 rga-

ŽTiJ;~:i:~~f;~~:Ę;:o~·
i.n:g:
jm~~~~i
s:X!~Sinsgoga ir blhl...!-_ .,•
kalba ·yr
i
'
11 .,...,

- ~4!~•~ prH1U:6:r
~ - ~o knygų.
saugoti Lont·• gyy • L•nhsrio ....1111t
• • ••no Teiač · JI
•
Vi•~
m.at kul
..:,..
zacljl\, ntrs.
•
t~inlq
g6r1bių nei ž
Vieno . ,,.;t
.'
ydų nei kitų organ1•t01'fkle
o jos t•~•
Tiena ainogo
_čio41 ••n •sl dTb6;-''binh 1'Ultt1ro• tu~°f1 oje iste1gt.a belain-iq
T cit ~litTikų bl.{~d:ly je .
• •UJ<routi Vinio valso jo ž1.n.1ojo, y , _.°.~~ ronds■i V1nlo
·
·
•. •··-~
pradilo■ 1110k)1cloa
.. •OnlZAkio ·xv. Qinil~_, .. ~~č.
20Cijų, D6r1i. iu~. kultt1rin1ų 8t'-'7bių . i
■1nas °""81<10 •t
J"r
• ne ž1c1ų IUl1 lcitq orgzuuoc,, PcmoiU1t1~ ~ Tieų a1n,;gop bl
-{
• kurio■ P8•totu
orz•toT)'Je l.į nena
Ter1o •!!n1tln1Joa ••n1~~~~

.....,,._ _....,_

·

:rn =

T lla1 ... pl!T~a •

/Terst1/

v.

Ža sl ių

Ž<!sllų vshč.

m11t. kulturinių g6ryb1ų, nei žydų ne i ki~ų orgoniz,,-

ų , nėra.
J
žaslių lllllt. , SiMg ogos g-vė j e yra dvi . sinegogoe.
ose s u routo s 1,v, i rus iJdų turtss.
Bai gus perdeTinėti turt e, s !n egog os
bus uža n tspauduotos
ir raktai
bu s l ai k omi pa s Telsč. v1rse1tĮ.
Rabino bute r a sta s turtes
ir l,vo1r ios kn ygos sukr aut o s
si ruigogoJe. U.,sonų loHų , žydų knyg,{ , meno prekybinlų l,steigų 1r
kit . žeslių mst. nebuvo.
Vallc in ln.'<\Į, Ye lsč

..

kul tllrinlų gėrybių,

Vol.ki ninkt\ mst.

nei

žydų

nei

k itų

orga-

n1Z3cijų , nėra.

Vsl.kin1nkų

Die stelis
lsike
ker o sudegė , k~r tu sudegė sinegogot
d•r bo p~t el pos su Jų srcbyvei e, bibl iotek cml.s
l<it .
.
.
ki
Si n~gog a yr~ likusi
DeKonių !:l:1., kuri
d~ba r epgy7cn ta TO • čių ka riuomenės. Lie poni ų k!!l . sinag og,, yra a i re kin ta ir l a iko =
L1e;,on1ų sen l'Jn i j os sen !.1lno prie žHlroje .
.
3olše vikų orgeniz,,cijų kn7gų dslis
ranw,s~ Vel.lcininkų va lst .
· b i bli o tekos žinio j e .
VII. ·.1.u.1cštodYar io valsč .
,!.ukštadvario
mst. kultllri.n1ų gė rybių , nei .: ydų nei ki tų orgeir
ir

.

»40XL:!tartn1 moaonų loitu,
~.,

-----

~

u TA

/

VI.

D6l n\isavuwac ir opsalll,o'Įimo kultllrini
tur
priklaus .t žydau,maaonams, pol1tin6m.a pe'rtij
\
tų, kur.te
, ~~t~ .•elcančio ■ ilnioa:
om.s r organizacijoma,

l

Priedas Nr. 19

žydų bendru011:enės

n1uocijų ,

nėrs.

.tw: š tad.-ario
dega.

:n.st. sin a gogs

su 7is,1s

tvairių knygų

l• bu.- . rabi no surink t.a 130

sa.-i.-ald7bts
VIll . RUdEld y vals č .
Rudiškių mst. yr a rten.a
si nagoga
rinlų i1,,lykų . Sinsgogos
uian~s ps uduoti
lik ~• dar ueiup ,rd uot.os žydų turtas.

mės,

ku.rle

jTt!J.

po -uira ; tu ir

k3ro

ir ra st a dvi
pu tal pose .

sudėti valsč i aus

51.n.."lgO&a

ddl k t, is l.oike

ir
nėra

policijos

su-

9al -

Joje yra r ol1g1n 1o kultU gali= , n e• j oje yra
~!lugoJ~=

..

IX • .SeroelHkių valsč .
Semelišk ių ~t . kultllrinių gėrybių, nei ž 7d\\ ne l kitų orga niza cijų, nėre.
·, ·
· Seceli•ki'l
m.st, ;ra Tiens ·sinago;;,, , jojo jokių !!leno ~ rtybių
nebu.-o, e~art kellolikos
=ldos
knygų, ·kurias
ton buv~ apgyven<ii nt1
žyda i sun.,i kiI.o; · · ·
·- • · ·
Sin.,gogos lang ai užk~lti , o dury-s valsčious viruaičio ve ld .
antspaudu už~ntspauduotos„ į
X. f 1eir.nliy V'8lsč •
~lci.::larių =t. yra vie na sinagog a ir l žydų bi bl io teka .
Siaasog !I: ~ .v1s s 1 s pastat .,1s

u ž 1!lta k~ro bel:tisvių r elkal

ftms.

I§ žydų ir11ol5evlkų i b1bliotek-ų bei ra bino s:,vega~os petalpos
vloos ra s t os knysos suvežto $ l vie~
potalp~.
es,,nčiq ~ie!a::sri uose ,
Viln13US g-vėje {prie Vie šo si os Volst.bibl~
otckos) kuri užra kinta
ir u~a nts pa udu ot.o Žlei:morių : valsč . vir•~ lčio ants~auda ir ra k tas
laiko m,,s virš aičio žini o je . ,
·
Kitų kultllri nių , ~eninių ir kitokių dalyk\\ , nėra.

XI. &1ši iikiu -i:ils či . , .
~1Ūiškių ""!t • jnk_ių ~ultU,lnių turtų, nel žydų nei kitų
.
,
~1Ši!kių cst . , Tr w:ipdj i g-vėJe yrs 3 sin.,gog o s. Jose s:,ven o
kelet,1 dlenų, žy~i.
Begyve nda ru. s1 ru,gogoso , nd,u1ė hngu s a ;,lau i y:
~:ni
rė~u• ir išardė -išlaužė duris,
ka 4 da bar bo dide l io rcoonto
j:,s uf:i nts p~uduo t i ir uirnklntl
neg eli i,.o, neo rei..i<ol i nga da"8 lėšų.
l; sinagogas
ioveotu oti ltlšo~ nėra prasmės , ,.es jos neturi
jokios
kul. tllrl nlo re ikšmės , yra a pgrlllvusi o s, pose nu slos ir Jok ia m naudoji ~ui, be didelio
r econto , neyinka.
/ ver s ti /

organizaci jų , nėra·. ·

LCVA. F. R-1548.Ap. l. B. l . T. l/ . L. 751.

}05

----

,,
104

Priedas Nr. 20

Priedas Nr. 21

Nu,rdaa.
194 2 11• lapkrHi•

Penni

GeneraliniBll

.
Tarėjni

Vidnua

m.

19

ir

375

Reikale.m■•

J

\\ ,

~k;.'..,,, '~

Pranešu,kad

man• linioje yra iš vieoa ap..
ekr _itiea
eu.rinlttea lydq tikybinea
lc.nygH,T■■ ltny•
goa· randa11i "Einaat11ete.b Beichleiter
R•aenberg
fūr die beeetr.ten
Gebiete" priklausom.)'b~je.Kitoltių dcku:nentų,re.n.kraša1ų 1r kt,nei
valačiu••• nej
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Priedas Nr. 21

N'uoraka;
TRAKŲ

APSKRITIES
VIROUIIHKAS

■ ,rug■6Įo 116n,I-

Trakat,1941

'M

Jonui

llr,J1

d,

Vilniau■ Sr itt••

Virointnkui.

:Z,'!fo·

llr,474
~ydq toutoa

p111e01auu,

oti,k1.ra1

nuo k.1t'l apgy-

vondinti

vroneau 61no l1nioa1
Trakų miesto
iydue tektų apll:l.,.ndtnti
t111N pat ■h■te, bet tik e.tokireme kvartale
(plačlau l1ilr,Trak11 mioeto
bumiotro
raAtą llr,4544
ir brUint),
LentYD.rio moateUo,Trokų valoč iaue,iydue tektų apgyvendinti
buv.vinių fabriko
(dabar nebeveil<iančio) ad■in1otrao1Įoa pntalpoeo /plačiau !1ilr,?rnlu1
volečiaue
vtr AaiHo rafttuo J0 )5 ir )8)5 llr,llr,/,
·
Sep,eltGUe ■ieahl1o l7du1 tellt'I perltrau■ tyti l atokir" kvartai11 ta■Lpat ■ieeh (pličiau l1ilr,S1mtl1Akta
vBl.ei)iauo Tirilaičto ra ~t, nr,69 ir brU1nt),
Onuftkio llieeteUo
lydu.■ tektų perkol ti l PanoAUkio 1ydka.1mio lai, ,o K~•tučiq,Paauavo lal,ir Žil1nq b!km,!ydue palikti
vietoje
arba taip pat kelti
t Panolilkio Žydklimio o , ,bat tuomot gali nobeu!tekU
vioto ■ (plači
au liilr, Onuilkio volečiouo vir5oi č1.o rnit" llr,2'
) ,Onulkio mieetelio
yra labai nukent6j1e
nuo gal.era,
Vievio mieetello
lydllll biltų galima apgyvandinti
ta■t
pat mie• toly J•, bot tik llt■ kinm■ kvartale
( plač iau liilr,
Vievio nloHouo
vir!aičio rdt"
Rr , 121 ir brUin\),
UAUkto 11ieatol10 myduo bilt11 61'11ma ap11~vendinti
t••• pat mi„tely3e,bot
tik otokiruo
kvartale
(pla01au
Uilr,BU1AUo
val,v1riai01o
raitų llr,155 ir brif.intl,
RildUkte ■ 1ootel1o f.ydua biltų [';lllime. apgyvendinti
tamo pot l>iootoly 3•, bet tik a tekireme kT&rtalo ( plač iau
Uilr,Rildiftk6e
nleč ,Tirllaičio reltą Nr. ~124 ) ,
Talkininku
11hetel10
!ydu• tokt 11 perkol t1 t Deg•ni'I
ir Lieponių kai111LO (plačiall liilr, f,ukininkll
'ffillči&UI
Tlr6aičio rdtl\
Rr, ,0 4),
Aukfttdvarto ,iiootelio
!y dų dnl t \ apit
pu11) l!Qli■a
b\lt 11 p e rkelti
t greta, U!upio kni1111,bet ten yra labai
fflnhi patolpų,todtl vbi ne g al„
outilpti,llieetelyjo
nOra ko kio nare barako nr etaip did.eenio paotato,kurt
bllt11 gnli■a panaudoti f.ydWIISa pgyven dinti.Gal
tektų !yduo Auk~tdvorio 11ioetely J• 1"1k1no1 pn11kt1 ciyventi Jq
e yvenosiooe \mtuoee (p lnal&u ~10.r. A.u.lt
~td.varto V9l ■ IUo.ue
v1rr•11č1o rafitų lfr, 2704 ir brU1nt ) ,
'
Ko.1.
~edoryae, žael 1uotsa ir Ž1e «mar1uoe e nebora „1 rte-

LCVA.F. R-500.Ap. l . 8. 4. 7~ l. L. 238.
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J. Aukštadvaris

2. Kaišiado,ys
3. Lentvaris
4. Mijaugonys
5. Onuškis
6. Rftdiškės

D

()

D
D

6

6

o

7. Semeliškės
8. Trakai
9. Užtrakis
10. Vievis
lJ. Vokė
12. Žasliai
l 3. Žiežmariai
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žudy11it1
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6, - darbo stovyklos

Iliustracijai panaudotas 1916 m. karinis

vokieči11 žemėlapis
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ASMENVARDŽIŲ RODYKLĖ
Bl indcricn ė Bcil~ 91
Abramavičienė Chana 90
Abramavičienė Cipė 90
Abramavičius Abeli 37
Abramavičius Chaima

žr. Abramavičius Chaimas
Abramavičius Chaimas
(Abrama1·iči11s Chaima) 43, 90
Abramavičius Leonas 90
Abraomas 76
Abromas [Ginsbergas/ 76
Abromavičienė Cirė 89
Abromavičius Chaimas 89
Adukonis Andrius
(Ad11ko11i
s A.) 31, 32, 33, 74
Afoninas M. 77
Agolas90
Agolienė Ita 90
Agolienė Sora 90
Aizenas Abromas 72
Alonaitė Chana 90
Alperavičius Efroimas
žr. Alperovičius Efroimas
Alperavičius Saliamonas 92
Alperovičius Efroimas
(Alperavičius Efroimas) 41 90
Alpertai Geršonas
'
Alteris, Joselis, Čhana 76
Alpertas Alteris 77
Alpertas Elijas 94
Alpertas Joselis 92
Alpertas Gerša 31
Alpertienė Berta 94
Altaras 32
Aranavičienė Lėja 88
Aranaviėius 79
Aranaviėius Jankelis 88
Aranaviėius Joselis 4l
Aranaviėius Šmuila 90
Aranaviėius Zelmanas 88
Arane Juodide 25
Armanauskas Šimcha 92
Aronaviėius Aronas 90
Aronaviėius Chaimas 90

Bagdon avičius Vytautas 32

Baideris Josifas 35
Baikovičius Abromas 92
Bajcric nė Beilė 90
Bajovas Faiba 91
Balionas Abromas 91
Balzam avičius Mauša 89
Baradulinas Vasilijus 75
Baranovas Josifas 43
Baranovicnė Dora 91
Barbinėl is Šimšonas 94
Barbinicl Šmuel 94
Barčikai 76
Barčikai Pamela ir Dovydas 76
Barčikas 76
Barčikienė 76
Barilienė Chana 92
Barkmanas Leiba 92
Baronas /7
Barsčius Dovydas 92
Bartosevičius Motiejus 33
Basas Chaimas 9/
Bastomskienė Sonė 90
Bavarskienė Malka 87
Bavarskis Chaimas 39 88
Beila 76
'
Belevičius Stanislovas 63
Belickienė Gitlė
(Bielickienė Glita) 91

Beišiekis Dovidas 94
Benesevičius Benjaminas 28
Beraleiba 32
Berčikas 77, 80
Bereikas Gensas 35
Berezauskas Jokūbas 3 l' 92
Berezovskis 33
Berilienė Chana 92
Berkmanai 79
Bialomickas lrša 88
B!elovicckas Šlioma 88
Birgericnė Frumė 90
Blecheraitė 35
Blecheris Jokūbas 37

Blindcris Bcn;c lts_91
Bliumcnkrac Smu_ila 94
Bliumcntalis Joclls 98
Bliumkinienė 95
Bolkovičius 76
Braiman .,Birutė "

78
Brakauskas P. 12, 38
Braunsas Jakovas 67
Bril Motelis 87
Brylicnė Šeina 88
Bubnys A. 13
Bunivavičius Boruchas 39
Burlandas Chaim a 43
Butrimavičicnė E. 70
Butrimavičius 70
Butrimavičius Abroma s 88
Butrimavičius Šimas 88
Butrimavičius Šrolis 88
Chaimas 77
Chavkinas Aronas 89
Chazanavičius Chona 35
Chenochas Abroma s 25, 92
Chenochas Samuelis 92
Chumolas 62, 65
Cvi Nochimas 87
Cvi Simonas
(Cvi Šimona s) 39, 87, 88
Cvi Šimonas
žr. Cvi Sim onas
Cvikas Zelikas 88
Cviling Chaim 98
Cijūnaitis Mata s 26, 52, 76
Cilė žr. Tofkwė

Čaplikas Kazys
(Čaplikas K.) 34, 35, 38

Čepanonienė-Karalevičifltė Elena 76
Čereška 32
Čercška Vincas 31, 74
Dalinkevičius 32

Dancigas Abromas 89
Dancigicnė Basė 89

Daugauskas Bcrc lis 9/
Daugauskas Jankclis 91

Dau gauskas R. J . 91
Daugauskas Rubina s 43
Dauga uskas Šlioma 91
Davidavičius Dovydas 89
Davidavičius Jose lis 35
Delingas 62, 64, 66, 74
Didikai Juo zas ir Leosė
(Didikai J. ir L.) 76
Didikaitė Kat rė 76
Dimanas Ickus 89
Distel Henri kas 99
Distel Reiza 99
Dloševickis Hilelis 87
Dobkė (Dvoira?) 77
Domereckas Pra nas l 7, 21
Dona itė Sora 92
Donas 17
Donas Efroimas 92
Donas Icikas 92
Donienė Šeina 92
Dora [Goldštei11ie11ėj 36
Dovidovičius

32
Dovydavičius Šimelis 3 l , 92
Druskovičienė Eide lė

92
Druzgenickait~ Rivka 91
Druzgenickas Slioma 9 l
Dunimavičius Braina 88
Dvarkinas lrša 94
Dvorcanas lrša 43
Dvorce nienė Rochė 91
Dzena Juozas (Dzena J.) 35, 36, 62,
64. 65, 66, 74
Eidukevičiu

Ant anas
l 7, 2 l , 73
Elijar Albertas 77
Elikas 76
Emilis80
Epšteinas Jankelis 94
Epšteinas Zelmanas 25
(Eid11keviči11s A. )

Epšteinienė Esterė

93

Epšteinienė

Lipa 93
Evenskis Mcndclis 45, 47
Fabrauskas Leiba 89
Fabra uskas Šimelis 89
Fabrauskienė Šifra 18

114

115

Faivušovičius

lchok as 94
Fajan s Fe iga 87
Farb eris Efro imas 37
Farb er is Mauša 89
Fec ht Chaimas 94
Federavičiai Al fonsas
i~ Rachel ė (Federavičiai) 76
Fe1ga „Verutė" 79
Feige lmaitė Vichnė

96

Feldm an Fi še l 99
Feldm an Vulf 98
Feldmana s 17
Feldmanas Zelika s 18
Feliksa s 77
Fichčenialer Judit a 78
Fichendlerienė Lip a 92
Fing eris Y. 43
Fingerbrė maitė Šeina 89
Fl e išeris 17
Flei šer is Boru cha s 18
Flei šer is Ici za 43
Flei šer is Ick a 9l
Fortmanas I. Mau ša ?8
Freilich Dob ra 98 Frei lich Izrael 98
Fr!dbergas G ercona s 89
Fndm anas 17
Fridmanas Joselis 94
Fridmanienė Beilė 94
Gabė

Povila s

(~abė P.) 17, 20, 2 1, 74
G~1dukevič Vladislavas

ir Jadvyg a 76
Galpera s Jo se lis 93
Galperienė Ri vka 93
Galperienė Ro za 93
G a lp er!na s Izakas -Nochim as 39
G a lpens Jud elis 93
G alp ern as Benjamina s 87
Gansa s C haima 18
Garberas Jankeli s 94
Gau sa i 77
Gausas _Abraoma s 77
Gauza Slioma s 43
G:gu ži nska s Rachmilius
zr. Gegužinskas Rak lnl •,lllS
·

Gegužinskas R ak rniliu s
(G_eg11ž i11s~as Ra ch miliu s) 3 l 92
Gersonas R1tva 89
'
Geršveldicnė Gi ta 87 88
Gervickas 30
'
G~ leravičius Lcizeris 41
G~lm a na i Šcina ir Le iba 78
Gilmanaitė Sara 79
Gilm ovsk is lankelis 94
Gilo vas 68
Ginsbergas 76
G~nsbergas Abrom as 76, 92
G1scras Levas
(Gi se ris L evas) 8 7, 88
G~sera s Levas žr. Gis eras L evas
Gita [Šulmanaitėj 76
G itmul Abrom 98
Gitmu l It a 98
Gi tmul Me naš 72, 98
Glašteinienė N ac he ma 92
G lazas Ir ša 88
G laz m a na s Normana s 35
Gl az manai Samuelis
Kunė, Bori sas, Frid a 76
Gl eze neri s Hir šas 41
Gl~zeravičius Borucha s 41 , 88
Gh aud e lis Vaclova s 20
Gluchas Ber e lis 87, 88
Glucha s Joselis 88
Gobičius Te fe lis 92
Godrovas Vulfa s 35
Go ld lzrael 98
G a idas 32
Goldb a um as Icika s 94
G oldb e rgas Vulfa s 87
Goldovtas Kac kcli s 3l
Gold šmida s Dovida s 37
Goldšmidi en ė Oob a 8 9
Go ld štein H e ršlig 99
Gold šte in as C ha im as
(Go /d fteinas CJ,.) 35 , 36
Goldšteinienė Dora 78 79
Gordona s Mau ša 93 '
Gordonie nė C haja 93
Gordovta s Vulfa s
Go rtm anas 53
Grande Lei ze ris 41

Grigaravičius 32

Grybauskas Andriu s
(G 1y bau skas A.) 76
Grobmanas Mau ša 89
Grodzenski Sa lamon 98
Gruckas Šlioma 88
Grudckis Šlioma 41
Gružovik is lank e lis 87
Gru žov iki s Šrnui la 87
Gurdus Abram 99
G ur skas Juoza s 76
Gurvič Es te ra 98
Gurvič Le iba 98
Gurvič Luba 98
Gurvičius 17
Gurvičius Benj a min as
Gurvičius Ber e lis 88

Ja kubau skas 24
J ak ub auskas Antana s 74
lakubauskas Leo nas 79
Jančevičius Sem ionas 33
J a nči kas Te vje 80
lanke lis 32
J a nu ška Jon as (Jon uška) 43, 76
Jaspė lser is 91
Jofanas Aron as 18
J offe Le iba 93
Jon as Ka zimi era s 27
Jonu ška žr. Janu ška Jonas
Judel evičius Elij as 18
Judelevičius Elijasas 91
Judelevičiūtė Sorė

91

Gurvičius Šime lis 93
Gurvičius Zorukas
(Gurvičius Z.) 80
Gurvičiūtė Reizė 93
Gutmanavičius C hai mas 96
Hagana s Icika s 31
H ammana s Joa chim as
(Hammanas l.) 8, 22, 26, JO
Hermana s Gustava s 68
Hilderbranta s Jeruchima s 93
Hing stas Han sas 64
Hin sberga s Abroma s 31
Hitl e ris l l
Ilijo nskis Or e lis 28
Ingermanienė Basė

92
ln ze lis Arija 88
lpp as Israe lis 77
lr ša 77
lva nskis Michae lis 34
lvcmnaitė Rožė 92
lvenskaitė Cipė 93
lve nski s Jank e lis 92
Ypa s 78

Jadvyga {Šimelie11ė/ 79
Jaffe Dovid Aron 17
Jagėla Stasys 76

91

Juzuk onis Augu stas
(Juzuko nis A.) 31, 32
J ageris K arlas (Jiigeris K) 22, 34
Ka c Izaokas 99
Kac M ania 99
Ka c O vsiej 99
Kacaitė Chaja 93
Kacaitė Fa iba 93
Kacas 35
Kacas Dovydas 93
Kacas Elijo šius 105
Kacas Grigorijus (Kacas G.) 63, 66
Kacas Jokūbas 25
Kaca s Leiba 93
Kacas Lipmana s 25
Kacas Vu lfas 87
Kacienė C hana 93
Kacienė Cizė 93
Kacienė Malk a 93
Kačėnas Jonas 20
Kaga n Estera 98
Ka hanas Joselis 90
Ka lamickas lcik as 78
Ka lamicka i Jakobas ir Davyda s 77
Ka laušis Ad omas 21, 74
Ka lend ra K. 18, 38
Kalmanovičius Zeligas
(Kalmanovičius Z.) 40
Kalmonas 17
Kamen eck is šmulia 94
Ka menma cheri s Chaima s 90

116

117

Ka n aitė Estera 98
Kapačiūnas Bonifaca s 32, 74
Kapačiūnas Vidmanta s 23

Kaplanas Bereli s 94
Kaplana s lankelis 89
Kaplanienė Rachelė

37

Kaplanskas Dovyda s 92
Kaplanskis Nehemj a 31
Kaplinskis Judėlis-M auša 94
Kara belnikas Izrae lis 37
Karab e lnikas Jo se lis 87
Karab elnikas Oreli s 89
Karalcvičiai Pranci škus ir Stasė 76
Karalevičius P. 76
Karnaševičienė Jadvyga 80
Kasperavičiai Izidoriu s
Mo tieju s, Marijona 77
Kastrikienė 76
Kazlauskienė

Barlišauskaitė Irena 75
Kazo be lnikas Ejbri š 47
Kelbauskas Teofilis

Krystal Jo ska 94
Kronikaitė C han a 92
Kronika s Benj a mina s 92
Kucas Mau ša 87
Kucas Šimelis 87, 88
Kucas Šimona s 38
Kulak Kazimi ež 77
Kulik auskas Antana s 29
Kure Abram 99
Kur ga nas Cha ima s 35
Kurganas Mejera s

žr. K11r
ga11as Meje ris
Kur ga na s M eje ris

(K11r
ga11as Mejeras) 35 95
Kurskin Mirj a m 29
'
Kuzinevičiai 32
Kuzko Abroma s-Icik as 94
Lan cmanai
Lancmana s
Lancmana s
Lancmanas

(Kelbauskas T.) 28 29
Kelier šte in Juda-Lic ,ib 94
Kile ris lankeli s 89
Kivovič Morduch 98
Klausmerienė Estera 88
Klaušneris Nochima s 4l
Klauzn e ris Gedeona s 39
Klota s Rafaeli s 88
Kodratovičius Liud vikas
(Vladislal'as Sirokomlė)

Kriviči us St a nislavas
(K1friči11s S.) 77

36

Kona s Ju ozas 94
Koren as Mejeris 77
Korėnas Mejeri s 35
Komas 79
Kostecka s Juo zas 21, 73
Kot as Moruchas 93
Kotkisienė Bliuma 8 9
Kotton Liza 98
Kovalskis Mot e lis
(Koval~kis M.) 43, 76, 79, 95
Kov~rsk1enė Fe iga 8li
Ko z1o las Notelis 41
Krameris Han sas 71
Kra snauska s Doma s 22
Krečmeris 66

75

32
Jo se lis 31, 92
Samu e lis 32
Lančinsk ienė Zofija 28
Lapin ska s 32
Laugau ska s 9J
Lazau skai Marijo na ir Ju ozas 77
Lazau skas J. 77
Leiba 79
Le!b a ['!'ra~ida s] žr. Trapidas L.
Le1zara 1tyles Sonia ir Musė 79
Lereri s Moišė
žr. Lerer Moizeš-Boruch
Lerer Moizeš-Boruch
(Lereris Maišė) 72, 98
Levas Mejeri s 68
Leveterienė Lėja 87
Levin Berel 99
Lev in David 99
Le vin Movša 99
Levin Soni a 99
Lev in Zalman 99
Lev inas Abrah a mas 76
Levina s Be reli s 93
Levina s Gir šas 88
Levin as Jos e lis 91

Levinas Le iba 93
Levina s Ma uša 25
Lc vinas Miche lis 89
Lcvinas Mo telis 93
Lcvina s Ovsieju s 39
Levinas Samue lis 94
Lc vina s Šolomas 93
Levinas Šncli s 93
Levinas Zelmanas 91
Levinienė Basė 94
Levinienė Peisė 91
Levinienė Riva 89
Levini e nė Sorė 91
Levinskis Edmund as 39
Le vinskis Mau ša 41
Levitas Lei zer is 90
Leviti enė Sonė 90
Liba Girša 89
Liba ir Rocha [Evenskaitėsj 47
Lichtmacheri s 72
Liermanas Judko 94
Lifšicas Izrae lis
(Lip.ficas Izraelis) 43, 91
Linik Zlata 98
Lion skis Elijas 87
Liorencienė Jad vyga 91
Lipmana s Knebeli s 94
Lipšicas Izraeli s žr. Lifšicas Izraelis
Livšicas Šmuėlis-Leizeris 94
Lub oc kis 72
Lučiūnas Antana s 77
Lukoševičius B. 24
Luskevičius Pe tra s 77
Macijau skas Kazys 77
Mackevičius Alek sas
(Mackel'iči11s A. ) 26, 29, 32, 73
Mackevičius Be ncc lis 90
Mackievičius Be nul 41
Mačinskas P. 12, 38, 41
Maj eravičius lcika s 37
Mala kins kienė Riva 90
Mal cmanas Davi das 88
Malcmana s Feifeli s 91
Malcmanas Me nde lis 43
Malcmanienė Beilė 91
Malcvič Dovydas (Malel'i,' D.) 77

Malinovskis 32
Mali ša uskai Henr ikas ir Marij a
(Mališauskai H. ir M. ) 77
Mališauska s 1-1
. 77
Malc ma nas Ben ce lis 90
Malcm a nas D avidas 87
M anusevičius Saliamona s 93
Margo lis Šim elis 89
Mase lka 35
Mašev icka Cipa 99
Mašev icka Lehra 99
Mašev icki Viktor 99
Maton ienė-Jaskutytė Monika 33
Matulevsk is 22
Mazurkevičienė 17
Med zianskis Jokūbas 25
Melc as Mauša 87
Mi chelman as Šliom a 90
Mikal auskienė A. 78
Miklašauskaitė Sorė 91
Mikla ševsk iai Nochumas ir Min a 76
Mile ris 68
Mi leris Ja nkelis 89
Mile r is Ošeri s 37
Milik ovsk is Cemachas 39
Milneri s Chon onas 87
Miln eras lcik as 88
Minkina s Jo selis 88
Min cas He rmanes-Ma melis 94
Minsienė Šeina 93
Misevičius Marijanas 40
Miuleri s 17
Monusevičius Saliamo nas 25
Morge lis 77
Moricas Smuila 43
Moricas Šnejeris 43, 91
Morkū nai Bron islava ir Vaclovas
(Morkr111ai
B. ir V) 78
Mošcvičienė Gi ta 88
Mun ikas Arona s 90
Mu selis M. 79
Muskiai 90
Musnickytė Cilė 78
N achimavičienė Feige

Nachimovai 77
Nachimovas 77

91

•

118

119
Plašev ič Piotr

Naftolka 77
Naginės Stasė

ir Vytautas
(Naginės S. ir V.) 78
Narbutas 22, 73
Narevičius

18

Narulianskas Judelis 95
Narulianskis 76
Naučicelis Abromas 94
Naučicelis Šaja 94
Naudžiūnas

32

Navikas J. 12, 38
Nechama 25
Nisenbaumas Mejer 94
Nisenbaumas Venjaminas 95
Nudleris Izraelis 87
Ogužienė

Mina 88
Osinskiai Juozas ir Pranciškus78
Ozechovskis Moisejus 64
Padarevskis Nisenas 41
Palionis 31
Pankuch 70, 7l , 74
Parolis Jonas 78
Paškauskai Vaclovas ir Ona
(Paškauskai V. ir O.) 78
Paškauskas Antanas 17 32 73
Patašnikas Joselis 87 ' '
Patašnikas Leizeris 37 89
Patašnykas Berelis 92'
Patašnykas Kastrelius
(P~tašny kas Kastrelius) 31, 92
Patasnykas Kastrilius
žr. Patašnykas Kastrelius
Paulauskai Valerijonas ir Teki. 78
Paulauskienė Uršulė 21
e
Percovičius Leiba 39
Perelšteinienė Liuba 88
Petkevičius Bronius 24
Petrikanskienė Basė 95

Petrikanskis Zavelis 95
Pėzeliukas Joselis 95
Pikas Motelis 35
Pikštaras 24
Piliponis Justinas 22
P!neris /Šmuilovičiusj 76
Pllumas Berelis 37, 89

78
Plikšnys J urgis 18, 21, 73
Plis 77
Podgur kis Simonas 4 /
Podolinskas Mcndelis 87
Pogože lskas Pra nas 79
Poleki cnė Choda 87
Poli anska itė 95
Polianskas 17
Potapavičius Chaimas 88
Prcsm anienė Bcilė 90
Prundzenas Enechas 9 J
Pučka rnikas Dobė 90
Pučka rnikas Notclis 90
Pučkarnikicn ė Be il ė 90
Purvaitė M. 76

Purvas Genachas 77
Putnikas Olesius 21
Putnikienė-Butrim avičiūtė Gen ė 2 l
Rabinavičius Abromas 92
Radunskis Aronas 47
Radzevičius Vladas 18, 21, 73
Ragauskas J9
Ragavičius Jonas 31, 32
Ramanauskas Jokimas 28 29
Raman auskas Šimcha 93 '
Raudanskiai 71
Raudanskis B. 70, 71
Renė (Renata?) 76
Reznikas Hiršas 99
Reznikas Salamonas 99
Ribakienė Jenta 87
Richlinas 62
Rikas Motkė 35
Rybnikovas Vladimira s
(Rybnikovas V.) 79
Rymleris Berelis 95
Robertas 80
Robinovičius 32

Rolnyk Šyja 99
Romanovskis 22
Romas Faivas 93
Rozenbergas A. 40
Rozenbergas Elijas 28
Rozenštain Vera 78
Rozinas Samuelis 78

Rubinštcinas Mauša- Le iba 95
Rudn ick ic nė G ita 88
Ruzgys 22
Sach arovičienė Chasė

87
Sadauskai Elena ir Jonas 79
Sakas Abro mas 95
Samo novas Icakas 35
Sand le rie nė Dveirė 93
San<llericnė Freda 88

Savickas Jose lis 90
Sedleckas 35
Sedleckas Juozas 33
Segalauskas Ch. 17
Sega lienė Eda
Sinajevas Vaclovas 21, 73
Sindera uskas Meje ris
(Sinderovskij Mejeris) 76, 91
Sinderauski enė Fcige 91
Sinderovskij Meje ris
žr. Sinderauskas Mejeris
Skorup skis 79
Skrandienė Asnė

91
B. 91
Smetona Antanas 44
Smolis Osifas 35
Skra ndienė

95
Sokolovičius Abromas 95
Stan kūn as 22
Strašūni enė Rivka 93
Strazienė Zlata 95
Stražas Dovidas 28
Stražas Icikas 88
Stypinokis Aronas 41
Surelis Šmuila 79
Sokalovičius Jokūbas

Šaftal 40
Šaderie nė-Benjamina itė Šonė 78
§adcrienė-Berkmanaitė Šon ė 19, 79
Saltuperis J okūbas 89
Šamesaitė Rocha 93
Šapira Hirša 25
Šapira Joselis 9/
Šapiras Kastrielis J5
Šapiric nė Mina 88
Šapiro Chaimas 35
Šapiršleinas J okūbas 37

Šapyras Mošė 90
Šarke 70, 74
Šatas J ankelis 28
Šavrcika 35
Šermanas Chaimas 35
Šeškeviči us Martynas 79
Šcškinas Šaja 31
Šilkis 79
Š i melevičienė Bei lė 91
Šimel evičie nė Chasė 91

Š i melev ičien ė Šima 91
Ši m elcviči us Hileris 91
Šimelis Mykolas 75, 79
Š im koviča i tė Lėja 93
Šimkovičius Chaimas 93
Šim kovičius Šmuilas 93

Šinkelis 32
Škyras Yulfas 93
Šl ei feraitė Nachama 95
Šliomaviči ū tė Ilta 93
Šlomas Emanuelis 77
Šmid tas Morduchas 93
Šmitas Mote lis 25
Šmui lovičien ė 76

Šneideris Chavonas 39
Šneide ris la nkelis 87
Šneider is Kalmanas 87
Šochatas Danilas 90
Šo nė

žr. Šaderienė-Berkmanaitė Šonė
Šteinbergas Jokūbas-Geršas 95
Šulman aitė Gita 76
Šulmanas 76
Šubas Abramas žr. Šubas Abromas
Šubas Abromas
(Šubas Abramas) 39, 88
Šubas Mejeris 9
Šulginas 17
Šuperšteinas Jokūbas 89
Švaila 31, 32
Švarbordienė K. 91
Švarcaitė Žen ia 95
Švarcas Anatolijus 95
Švarcas Maksas 95
Šva rcienė Sofija 95
Švo,gžlys Nikodemas-Milžinas
(SvogžlysN.) 43. 52, 79

120

Talenta lrša 43
Tarcienė

79

Taršisas !lijus 93
Taršisas Mauša 93
Tautvydas 79
TenenholcasGeršas-Mordko 95
Tiškevičiai 72
Toc 65
Tofkus 76
Tofkutė Cilė

Tomkūnai

76

32

ToryAvrahamas (Tory A.) 67, 68
Trakinskas 17
Trapidas Jevelis 95
Trapidas L. / LeibaJ 76, 77
Trapidie nė žr. T,·apidienė Riva
Trapidie nė Riva
(Trapidienė) 76, 77, 95
Truškys Antanas 79
Turčil a Leonas 22
Tureckie nė Sora 93
Urmilevičius

Benediktas 22

Utian Calelis 99
Utian Elijas 99
Utian Sara 99
Vadišanas Dovidas 95
Vaicekauskai Vladislava ir Jonas
(VaicekauskaiV. ir l. ) 79
Vaičte inas Šmerelis 25
Vainšteinas Motelis 3 1
Vaišnoras Jonas 79
Valantavičiai Zofija ir Adomas 80
Valantavičienė Z. 80
Vamerman Jankei 95
Vasilevskis Kazimieras 33, 39
Vasilevskis Viktoras 35, 63, 74
Veinbergas Šmėlis-lcikas 95
Veišteinas Šmuelis 93
Venskus Motiejus 74
Verbliauskienė Beilė

93

Verblinskas Šmuila 93
Verlauskas Leizeris 93

Videckas Abromas 88
Vigderchauzas Vigderas
(Vigder/rauzas Vykd eris) 25, 94
Vigderhau zas Vykderis
žr. Vigderc/rauzas Vigdems
Viljamauskas Zuša 95
Vilkovickas Abromas 9/
Vinikas Moricas 9 1
Vitkauskas Viktoras 80
Vlasovas 7/
Voleršteinas Sabsai 95
Volkoviskis Joselis 43
Vulfavičius Lazaris 28
Vulfovičius Hiršas 98
Zakienė Estė

94

Zaksai 79
Za luckaitė

Chyva 9/
9/
Zaluckas Chaimas 9/
Zasai tė Sora 95
Zasas Chanas 94
Zasas Šmuelis 18
Zelcer is Leivi 95
Zelikevičius Nechamas 79
Zeli kevičiiitė Seva 79
Zelikovičiū tė Malka 94
Zelmanas 79
Zelmana s Galperas 94
Zilberiai 49
Zilberis 17
Zilberkveitas
žr. Zilberkveitas Aro11as
Zilberkveitas Aro nas 17, 89
Zilberkveitas Berelis 41, 88
Zilbermanas Mendelis 96
Zilbertas 17
Zyngeras Davidas 4 l

Zaluckai tė Mevė

Žideliai Ona ir Stasys 80
Žilionis Petras 43
Žilys 80
Žirniauskas 76
Žitkus Jurgis l 7, 21, 22, 73
Žygimantas Augustas 23

Verlauskienė G itė

93
Veišteinas Šmuelis 93

Wulffas Horstas 12, 70

GEOGRAFINĖ RODYKLĖ
Alcksan driškės,

k. (Vievio vlsč.) 76
Alytus, m. 42
Amerika 27, 76
Argentina 37
Ašmena (Baltarusija), m. 65, 68,
71, 77, 78
Aukštadvar is, mstl. 9, 36-40 , 42 ,
43, 60 , 78, 89 ; vlsč. 8, 89

Baltarusija 9, 15, 64, 99
Baranoviči ai (Baltarusija), m. 3 1
Baubonys, k. 76
Berlynas m. l l
Bernardi nų ežeras (Trakai) 39
Butrimonys, mstl. 42
Cineikiai, miškas 25
Daugai, mstl. 42
Dno (prie Pskovo) , gyve nvietė 68 , 69
Eišiškės, mstl. 22
Elekt rėnai , saviva ldybės

ter itor ija 8

Europa / l
Ga ižiūnai,

poligonas 20

G iluči ai , k. (Žaslitt vlsč.) 76
Gorlicė

(Galicija, Lenkija) 98
Gorškovicai (Lenkija) 98
Grujecas (VarŠllvos gub., Lenkija) 99

lnt a, lageris 74
Izraelis 24, 77, 78, 79, 80
Jankovicai, viensėd is
(01111
.fkio vlsč.) 77
Jat konys, k. 19
Joniškis, mstl. 67
Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)
37, 78

Kaišiadotys, dv. 69; girininkija 17;
m. (mstl.) 7, 8, 10, / 6- 24, 28, 29,

44-49 , 53,55,56
89 , 95, 97 ;

, 59 , 60,69 - 74,

ga tvės:

Elektros 59, 71;
Kapitono Gudyno (Ged imino) / 9;
Vilniaus 18, 19, 56, 97 ;
Vytauto (Vytauto Didžiojo) 18 , 19,
46, 56 , 97;
par. 17; r. 8;
tarybinis ūkis 17, l 8;
vlsč.

8, 16, 18

Kanada 37
Kaunas, aps. 8; m. 7, l 2, 15, 20, 23,
26, 34- 36 , 62,64-69, 71, 77, 79;
Miškinio gatvė 69 ; IX fortas 15, 72
Kauno Vokė, k.88
Kelcai (Lenkija) m. 98; gub. 99
Kena, darbo stovykla 7 /
Kęstuči ai , k. (Onuškio vlsč. ) 76
Kiemeliai, darbo stovykla
žr. Kiem eliai (Kaišiadorys),
darbo stovykla
Kiemeliai, k. 20, 2 l, 69, 70, 71
Kiemeliai (Kaišiado,ys, Žasliai) , darbo
stovykla 9, 19, 59, 69, 70- 72, 74
Kiemeliu ežeras 70
Kl ėriškė;, k. (Ži ežmaritt vlsč. ) 77-7 9
Kloniniai Mijaugonys, k.
(Ž iežma ritt vlsč.) 79
Krasnopolis, k. (Seme liškitt 1•/sč.) 75
Kretinga, m. 74
Kriau čiškės, k. 70
Krokuva, vaiv. 98
Kruonis, mstl. 27; vlsč. 8
k. (Semeliškitt 1•/sč. ) 77
Lajus, k. (Sem eliškit/ vlsč.) 79
Lenkija 7, 16, 76, 98, 99
Lentvaris, mstl. 9, 23, 39-43 , 60, 77,
88; valsčius 8, 88
Liepoja, m. 7
Lietuva 7- 9, JI , 12, 14- 17, 21, 28,
Laiči ai ,

36,40,53 , 70, 73, 75

122
Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė
7, 27, 36
Lietuvos Respublika 44
Lietuvos generalinė sritis 8, 10
Mackūniškės,

k. (Semeliškiit vlsč.) 79

Respublika (Lietuvos-Lenkijos) 7
Romnai, m. 7
Rumšiškės, mstl. 9, 22, 30
Rusija 7, 16, 99
Rūdiškės, mstl. 9, 39--43, 60, 90;
vlsč. 8, 90

Meksika 37
Michališkės

(Baltarusija), mstl.
65, 68, 71
Miežūnai, k. 32
Mijaugonys (Miligan), darbo
stovykla 9, 58, 62, 65--67, 77
Mijaugonys, dv. 58, 65; k. 76, 78
Miligan žr. Mijaugonys
Mitkiškės, k. (Vievio vlsč.) 80
Mūro Strėvininkai, k.
(Žiežmarii1vlsč.) 21
Naujoji Vilnia, darbo stovykla 71
Nečiūnai, k. (Semeliškitt vlsč.) 32
Nemunas, upė 7
Neris, upė 7
Novoso ndčas

(Krokuvos vaiv., Lenkija) 98
Ober Ostas, žemė 7
Olandija 71
Onuškis, dv. 42; mstl. 9, 39, 40, 42,
43, 52,60, 76, 79,90, 91, 95;
par. 42, 43; vlsč. 8, 42, 90
Pakalniškiai, k. (Vievio vlsč.) 76-79
Palestina 37
Paneriai (prie Vilniaus) 15, 64, 65,
67, 68, 72, 77
Panošiškės, k. (Onuškio vlsč.) 91
Pastrėvys, k. (Semeliški11vlsč.) 79
Perk ū n k i e mis, k. (Vievio vlsč.) 77
Peterburgas 7, 23, 34, 41
Pravieniškės, priverčiamojo darbo
stovykla 28
Prienai, m. 36
Pskovas, apylinkės žr. Dno
Pskovas, m. žr. Dno
Punia, mstl. 42

-

-

,--~ ,

Seibutonys, k. (Vievio vlsč.) 77, 80
Sem e liškės, mstl. 9, 30- 34, 36, 45,
57, 58, 61, 76- 79, 92;
J. Basan avičiaus gatvė 45;
miškas 9, 33, 34, 36, 61;
vlsč. 8, 34, 94
Sibiras 77
Smurgainys (Baltarusija) 99
Sovietų Sąjun ga (SSRS) 8, ll , 28
Spindžius, k. (Onuškio vlsč.) 76
Sredninkai, k. (Aukštadvario vlsč.) 77
SSRS žr. Soviet11Sąjunga
Stasiūnai , k. 70
Strošiūnai, girininkija 75
Strošiūn ai (Vladikiškės),

šilas (miškas) 8, 9, 20- 22, 26, 29,
30, 60, 70, 72
Surveliai, k. (Ž aslitt vlsč.) 78
Svyriai (Baltarusija), mstl. 65
Šiauliai, aps. 15
Šve nčionys, aps. 99; m. 68, 71, 98
Tarpumiškis, k.
(Kaišiadori11vlsč.) 70, 79
Telšiai, m. 79
Tomskas, m. (Sibiras, Rusija) 99
Trakai, aps. 7- 10, 12- 16, 18, 22, 23,
25,30,3 4,37, 38, 40--42, 73, 75, 96;
m. 7- 10, 12, 13, 16, 23, 27, 30, 31,
33,36--43,6 0, 76, 77, 79,87 , 88;
pavietas 7; r. 8; regionas 7, 9;
vaiv. 7; vlsč. 8, 88
Ukmergė,

m. 9; vlsč. 99
Užtrakis, darbo stovykla
(Trak11vlsč.) 9, 72
Užupis, k. 37

l

l
j'

Vareikonys, k. 24
Varnikai, k. 9; miškas 9, 38--40,
43,60,61
Varšuva 7, 23, 34, 41, 98
Vasiljcvo griovys 20
Vc rk nė, u pė 36
Vievis, darbo stovykla 9, 62-66, 74;
mstl. 9, JO, 31, 32, 34- 36, 58, 61,
64, 76- 78, 95; vlsč. 8
Vilnius, apygarda 8, JO, 14, 62;
apskr. / 5; kraštas 7, 8, 16;
m. 7, 10, 12, 15, 16, 20, 26, 30,
34- 36,38,42,53,62,64-68
, 72,
75- 79, 98, 99; srit is / 4, 18, 38, 71
Virbalis, geležinkelio sto tis 23, 34
Višnicai (Liublino gub.. L enk ija) 99
Vytautava, k. 79
Vladikiškės, šilas žr. Stroširlnai, šilas
Vladimiras (Volynės vaiv., Lenkija) 98
Vokė, darbo stovykla
(Lentvario vlsč.) 9, 72; dv. 72
Vokietija ll , 27, 28, 41
Volynė 98

l

ll

Zam oscė

(Liublino vaiv., Lenkija) 98i
Zapa lina, k. (Vievio vlsč.) 80
Zo li, geležinkelio sto tis (Lenkija ) 65
Žalioj i, k. (Onuškio vlsč.) 91
Žas lia i, darbo stovykla
žr. Kaišiadorys (Kiemeliai),
darbo stovykla
Žas liai, mstl. 9, JO, 16, 19, 22- 25 ,
30-3 4, 52, 54-57, 71, 73, 76, 79,
92, 95, 96; tu rgaus ai kštė 56 ;
gatvės: Vilniaus 57; Vytauto 55;
vlsč. 8, 24, 96
Žaslių geležinkelio stot is,
gyve nv ietė 23, 66
Žiežmariai, darbo stovykla
9, 66-69 , 71, 74;
miestelis 8- 10, 16, 19, 22, 23,
27- 31, 50- 54, 95;
&atvės: Kaun o 28i 29, 50 ;
Za lgirio (buvusi Zydų) 51;
Nepri klausomybės a ikštė 51;
par. 28; vlsč. 8
Zilinai, k. (Onuškio vlsč.) 80, 91
Zydkaim is, k. (Onuškio vlsč.) 9, 39,
40, 60,8 0

SUTR UMPI NIMAI

aps.
dv.

-

gub.

-

k.

m.
mstl. pw:
,:

sr.
vaiv. vlsč.
-

apskr itis
dvaras
gub ernija
kaimas
mies tas
miestelis
para pija
rajonas
sritis
vaivad ija
valsčius
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remdamasi nepublikuotais ša ltiniais , nagrinėja žydų genocido Trakų apskrityje
bandymas atkurti žydų gyYenimo raidą iki jų sunaikinimo ir siekis išs iaiškinti žudynių
procesą, žydų getų, laikinqjų izoliacijo s vietų ir darbo storyklų apskrities miestuose bei miesteliuose
steigimo ir lik\'ida, •imo eigą, o taip pat naikinimo akcijų dalyYiŲ ir aukų, asmenų, gelbėjusių bei
padėjusių žydams, išaiškinimas.
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