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ĮVADAS 

Pasirinkau šią projektinio darbo temą, nes norėjau kuo daugiau suţinoti apie ţydus, jų 

gyvenimą Linkuvoje iki Antrojo pasaulinio karo. Ţydai tarpukario Linkuvoje sudarė vieną trečdalį 

gyventojų – apie 700 iš maţdaug 2000 linkuviečių. Jie vaidino svarbų vaidmenį to meto Linkuvos 

ekonominiame ir socialiniame  gyvenime, buvo viena iš labiausiai išsilavinusių ir turtingiausių 

miestelio gyventojų grupių. Holokausto metais ši bendruomenė buvo išţudyta – ţuvo 614 miestelio 

ţydų. Šiuo metu Linkuvoje ţydai nebegyvena, bet juos primena likę jų namai, juos prisimena 

senieji miestelio gyventojai. 

Gaila, kad čia gyvenę ţydai yra nepelnytai pamiršti, Linkuvos miestelyje iki šiol nėra minima 

Lietuvos ţydų genocido diena, rugsėjo 23 d., nes nėra surinkta konkrečios medţiagos – ţydų, 

gyvenusių Linkuvoje, vardų ir pavardţių. Todėl aš ir nusprendţiau šią spragą uţpildyti: surinkti 

kiek įmanoma daugiau ţinių apie čia gyvenusius ţydus ir jų tragišką likimą holokausto metais, nes 

gyvų tų laikų liudininkų belikę labai maţai. 

Darbo tikslas. Surinkti informaciją apie ţydus, gyvenusius Linkuvoje, ir ją panaudoti 

kiekvienais metais minint Lietuvos ţydų genocido dieną rugsėjo 23 dieną. 

Darbo uţdaviniai: 

1. Susipaţinti su medţiaga gimnazijos muziejuje ir bibliokţtekoje apie ţydus, kurie 

tarpukariu gyveno Linkuvoje. 

2. Surasti ir apklausti senuosius Linkuvos gyventojus apie ţydus, gyvenusius miestelyje 

prieš Antrąjį pasaulinį karą. 

3. Aplankyti Paguliankos ţydų kapines ir susipaţinti su įrašais antkapiuose. 

4. Surinkti informaciją apie Linkuvos sinagogą ir judaizmo religijos svarbiausius 

simbolius. 
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ŢYDŲ ATSIRADIMAS LINKUVOJE 

Pasak A. Miškinio knygos „Linkuva. Istorinė urbanistinė raida“, „Linkuvos ţydų 

bendruomenė kūrėsi nuo 1721 m. iki 1752 m., kuomet ji jau neabejotinai egzistavo. Ji kūrėsi 

palaipsniui, telkiantis apylinkėse gyvenusiems ir vis gausėjusiems ţydams. Kaip matyti, apie pusę 

miestelio gyventojų sudarė ţydai, jie turėjo savo maldos namus ir buvo įsitvirtinę miestelio ūkinėje 

erdvėje. Linkuvoje ţydai turėjo sinagogą, pirtį ir kapines“ (1999, p. 22). Šiuos tris objektus taip pat 

patvirtino beveik visi pateikėjai. XVIII a. pab. Linkuvoje sumaţėjo krikščionių gyventojų skaičius, 

tačiau jį kompensavo padidėjęs ţydų skaičius. 

Internetinėje svetainėje www.zydai.lt rašoma, kad 1856 m. neaišku, dėl kokios prieţasties 

Linkuvoje buvo uţdraustas turgus. Tuo laikotarpiu pateikiami dvejopi duomenys dėl ţydų skaičiaus 

miestelyje: vieni duomenys rodo, kad jų skaičius radikaliai sumaţėjo – 130 ţydų, kiti duomenys 

teigia, kad 1858 m. ţydų bendruomenę sudarė 125 šeimos (469 ţmonės). Tikėtina, kad ţydai 

tebesudarė virš 50 % visų miestelio gyventojų, nors draudimas rinktis turguj galėjo inspiruoti ţydų 

emigraciją iš Linkuvos. Ţydų skaičius Linkuvoje nuolat svyravo, tačiau beveik visą XIX a. II p. 

laikotarpį jie sudarė miestelio gyventojų daugumą. 

Nuo XX a. pradţios Linkuvoje ėmė maţėti ţydų. Emigraciją skatino prasidėjęs Pirmas 

Pasaulinis karas, kuris sąlygojo nepriteklius ir nesaugumą. Kai kurie jų emigravo į uţsienį 

(pavyzdţiui, į Pietų Afriką), o kiti, ieškodami geresnio pragyvenimo, kėlėsi į Palestiną. 

1 lentelė. Ţydų skaičiaus Linkuvos miestelyje kaita (LVIA. F. 526. Ap. 8. B. 1814.) 

Metai Ţydai Kiti Iš viso 

1752 27 dūmai 29 dūmai 56 dūmai 

1784 70 % gyventojų 30 % gyventojų - 

1790 49 dūmai 35 dūmai 84 (9 laisvi) dūmai 

1820 50 dūmai 44 dūmai 94 dūmai 

1856 130 asmenys (?) 688 asmenys 818 asmenys 

1858 469 asmenys DN DN 

1868 1070 asmenų 283 asmenys 1353 asmenys 

1883-1887 212 šeimų (1248 asmenys) 70 katalikų šeimų 1650-1700 asmenų 

1897 1213 asmenų 779 asmenys 1992 gyventojai 

1908 588 šeimos (2450 asmenų) DN DN 

Prieš I Pasaulinį karą 300 šeimų (1200 asmenų) DN DN 

1923 625 asmenys DN DN 

Prieš Holokaustą Apie 700 asmenų DN DN 

DN – duomenys nepateikti 

http://www.zydai.lt/
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ŢYDAI TARPUKARIO LINKUVOJE 

2.1. Gyvenamoji vieta ir gyvenimo būdas 

Ţydų bendruomenė gyveno labai uţdarą gyvenimą. Ši bendruomenė buvo labai religinga, 

disciplinuota, aukšto moralinio lygio, grieţtai laikėsi savo religinių dogmų. Jie buvo labai uţdari ir 

neleisdavo kitiems kišti nosies į jų gyvenimą. Švęsdami ţydai uţsidarydavo langines, 

uţsidangstydavo langus, kad jiems pašaliniai netrukdytų melstis ir nematytų degančių ţvakių. 

Pradėjusį slysti iš doros kelio ţydą labai pasmerkdavo jų bendruomenė, o linkuviai niekada nematė 

girtuoklio, plėšiko, valkatos ar kitokio nedorėlio ţydo. Jeigu ţydai sukurdavo šeimą su kito tikėjimo 

ţmogumi, jie būdavo išmetami iš ţydų bendruomenės. 

Ţydai skirdavosi apranga nuo lietuvių. Poilsio dienomis jie dėvėdavo juodus kitelius ir juodas 

skrybėles. Senesnio amţiaus ţydai daţniausiai būdavo su ţandenomis. Šeštadienį ţydės su vaikais 

ar visa šeima bei giminėmis išeidavo pasivaikščioti labai pasipuošusios. Taip jos reprezentuodavo 

savo šeimos turtą. 

Linkuviams girdint, ţydai tarpusavyje kalbėdavosi tik ţydiškai, todėl ir sakydavo: „Ţydai 

marmaliuoj“. 

Tvarkant buvusį ţydo I. Kapulerio namą buvo rasta nemaţai su jo parduotuve susijusių 

dokumentų, kurie buvo parašyti rusų kalba ir asmeninio pobūdţio laiškai – jidiš kalba (8 priedas). 

Ţydai skyrėsi ir valgiu. Judaizmas jiems draudė valgyti kiaulieną ir jos gaminius. Jie turėjo 

valgyti košerinį maistą. Zalmanas Lurje buvo Linkuvos mėsininkas ir turėjo nuosavą mėsinę, 

kurioje prekiavo košerine ir nekošerine mėsa. Jis pats pirkdavo kaime paukščius ir galvijus ir tada 

veţdavo į „boinę“, kur rieznikas (skerdikas) paukštį ar galviją skersdavo pagal religijos nuostatus. 

Tik ţydas skerdikas galėjo paskirstyti mėsą į košerinę ir nekošerinę. Sveikąją – košerinę mėsą 

valgydavo patys, o nekošerinę parduodavo pigiau arba išnešiodavo linkuviams į namus. Ţydai 

maitindavosi sveikai ir higieniškai, o tai juos apsaugodavo nuo baisių ligų. 

T. Katilienė savo knygoje rašo, kad „ţydų atstovai dalyvaudavo bendruose pasitarimuose 

svarstant Linkuvos miestelio ir valsčiaus reikalus ir specialioje audiencijoje pas prezidentą – 

aptariant ţydų problemas. Į Linkuvos valsčiaus savivaldybę buvo renkami iš pradţių vienas, o 

paskui – du ţydų atstovai. Kelias kadencijas atstovavo energingas, sumanus Celis Baras. Nešiojant 

1930 m. Vytauto Didţiojo paveikslą po Lietuvą, ţydai negailėjo nei energijos, nei pinigų, kad 

Linkuvoje iškilmės būtų įspūdingiausiai švenčiamos. Linkuvos valstybinės gimnazijos priestatui 

statyti komitete buvo iš dvylikos asmenų trys ţydai: Blecheris Bencijonas, Girša Saulius ir rangovas 

iš Pakruojo (pavardė neţinoma)“ (2012, p. 611). 

Ţydai daţnai garsiai ir grieţtai ginčydavosi, o ypač prekybininkai dėl konkurencijos, bet kad 

muštųsi – negirdėta. Jie buvo labai rūpestingi savo bendruomenės nariams. Negirdėta, kad ţydas 
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gyventų iš savivaldybės pinigų. Jie taip pat nesibylinėjo teismuose ir niekada nebūdavo sunkiai 

nubausti. Jų geriausia savybė buvo vieningumas, nes patekusį į bėdą ţydą tuoj pat puldavo gelbėti. 

Ţydų gyvenamoji erdvė Linkuvoje koncentravosi apie Turgaus aikštę bei sinagogą. Visi 

ţmonės, kuriuos kalbinau, man tai patvirtino. Ţinoma, tai nereiškia, kad ţydai gyveno tik šiose 

vietose. Jie gyveno ir nuošalesnėse miestelio vietose. Ţydų statinius galima atpaţinti iš raudonų 

plytų stačiakampio formos pastatų, tačiau nemaţai ţydų namų miestelyje buvo mediniai. Pateikėja 

B. Kriščiūnienė teigia, kad ji gyvena name, kurį pastatė ţydas, o šis namas dviaukštis medinis, 

pilkos spalvos, turintis rūsį. Pateikėja G. Rakauskienė nurodė, kad ţydas Šliosbergas taip pat 

gyveno mediniame name. 

 

1 pav. Ţydų namas Gimnazijos g-vė 3/4 

 

2 pav. Ţydų namas Vienybės a. 3 
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2.2. Verslai 

Iš pateiktos ţmonių informacijos galima teigti, jog didţioji Linkuvos ţydų dalis uţsiėmė 

prekyba. Sąlygos prekybai buvo idealios: Linkuvos karmelitų iniciatyva pradėti švęsti Škaplierinės 

atlaidai, kurie, pasak rastos medţiagos svetainėje www.zydai.lt, priviliodavo daug uţsienio pirklių 

iš Rygos, Karaliaučiaus, Lodzės, Maskvos bei Polocko. Pateikėja A. Bajalienė tai patvirtino, nes 

atsimena, kad per šiuos atlaidus buvo labai daug prekybininkų palapinių. Ţydų pirkliai čia rado 

palankią dirvą, kuri subrandino jų veiklos vaisius. Kalbėjusieji tvirtino, kad ţydai taip pat 

vaţinėdavo su arkliais po kaimus, siūlydami savo prekes. Pasak A. Bajalienės, viena ţydė 

pardavinėdavo lučkas, o lučkos yra labai minkšti siūlai, iš kurių megzdavo labai graţias pirštines. 

Pateikėjas K. Ţandaris pasakoja, kad kiekvienoje krautuvėje būdavo viena silkių statinė, miltų 

valcavų dviejų rūšių: aukščiausios ir ţemesnės, muilo, druskos, ţibalo, cigaretų, papirosų, tabako, 

kruopų visokių ir kitokių įvairiausių prekių (informacija iš atsiminimo, esančio mokyklos 

muziejuje). 

Ţydai supirkdavo mėsą iš ūkininkų ir ją perparduodavo, aprūpindami ja miestelėnus. Vieno iš 

garsiausių supirkėjų pavardė buvo Girša. Tokią informaciją išgirdau iš daugumos pateikėjų. P. 

Sargūnas tvirtino, kad vienas iš daugelio prekybininkų buvo Frankas. Linkuvoje taip pat buvo ir 

supirkinėtojų. Pasak A. Bajalienės, Zelmonas supirkdavo kiaulių šerius. Iš A. Janicko suţinojau, 

kad ţydas Calkis supirkdavo grūdus, lentas. 

Miestelio ţydai vertėsi ir kitais verslais. Iš Blinkevičienės suţinojome, kad ţydas Šliosbergas 

gamindavo ir dėdavo langus. 

Daugiau informacijos apie ţydus verslininkus Linkuvoje galima rasti 1939 metais Lietuvoje 

išleistoje telefonų knygoje. Baras Leiba, Baras Šmuelis, J. Chazenas, Giršas Saulis ir Kanas Abelis 

buvo javų ir linų pirkliai. G. Joffė turėjo geleţies krautuvę, o D. Davidzonas turėjo kolonialinių 

prekių parduotuvę. Ţydas Baras Judelis buvo agronomas. Dar iš šios telefonų knygos suţinojau, kad 

Linkuvoje veikė ţydų liaudies bankas, kuris turėjo 167 klientus. (2 priedas) 

Peteikėjas Janickas teigė, kad Linkuvoje buvo ţydas veterinaras, pavarde Kapuleris, kuris 

gydydavo miestelėnų ir aplinkinių ūkininkų gyvulius. 

Kaip ir daugelyje kitų miestelių, taip ir  į Linkuvą, elektra atkeliavo ţydų iniciatyva. 

Pateikėjas V. Uţubalis pasakė, kad iš ţydų pirties perstatė „magaziną“, iš kurio ţydas pardavinėjo 

elektrą.. Internetinėje svetainėje radau informacijos, kad energetikos verslu čia uţsiėmė 

Peresmanas, kuris pats rūpinosi instaliacijomis ir turtingesniems miestiečiams įvedė elektrą. 

Kadangi skaitiklių nebuvo, kaina buvo skaičiuojama nuo elektros lempučių skaičiaus ir jų 

galingumo. 

http://www.zydai.lt/
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Internetinėje svetainėje www.zydai.lt dar pavyko suţinoti, kad specifinė Linkuvos ţydų verslo 

šaka buvo ţemės nuoma. Iš garsesnių ţydų – ţemės nuomininkų buvo Davidsonas ir Barai. 

Ţydai taip pat buvo amatininkai. Senesni ţydai keliaudavo po aplinkinius kaimus ir taisydavo 

apavą. Tarp moterų buvo garsių siuvėjų. Ţinomos siuvėjos buvo seserys Šochinaitės, didelės 

brangininkės, pas kurias siūdindavosi tik ponios. Dantų gydytoja Kleinienė dar turėjo viešbutėlį ir 

stadelą, o pianistė Kleinaitė privačiai mokė vaikus muzikos.  

Pasak Teodoros Katilienės, „Blecheris buvo skardininkas. Jis iš cinkuotos skardos pats 

gamino ir pardavinėjo cinkinius kibirus, voneles, pienui nešioti indelius, įvarius kaušus ir kt. 

Linkuvoje taip pat buvo ţydas kepurninkas, bet jo pavardės ir vardo niekas neţinojo. Jis pats 

siūdavo kepures, taisydavo skrybėles, bet daug prekių atsivešdavo iš kitur. Gimnazistams ir 

šauliams jis parūpindavo uniforminių kepurių. Baţnyčios ir Sodo gatvių kampe buvo Davidsono 

didelė įvairių vertingų, daugiausia ūkinių prekių parduotuvė, apie kurią ţmonės kalbėdavo, kad joje 

galima rasti visko: nuo bliūdo iki plūgo“ (2012, p. 614). 

G. J. Janušonis pasakoja, kad „Lukošiūnas, Repečka, Jonaitis, Imenavičius turėjo 

parduotuves, bet bankrutavo dėl abejingumo pirkėjui ir kad neduodavo prekių skolon. Dar šis 

ţmogus teigė, kad ţydų elgetų nebuvo. Susirinkę ţydai sudėdavo pinigus ir tokiam vargšui 

nupirkdavo arklį su veţimu, duodavo prekių ir šis vaţinėdavo per kaimus jas pardavinėdamas. 

Ţmonės buvo beraščiai ar maţaraščiai, be to, patiklūs, tad ţydams lengvai sekėsi juos įtikinti skolos 

dydţiu. Ţydai šaipydavosi iš lietuvių, sakydami, kad jie nemoka gyventi, nes, anot jų, kiekviena 

dešimties centų moneta turi atnešti litą“ (2002, p. 204-205). 

Iš Juozo Janušonio knygos „Nuo Linkuvos į pietus ir į vakarus“ suţinojau, kad Kalpokuose 

ţydai turėjo savo malūną. Šioje knygoje rašoma, kad „jį pastatė ţydai Abraomas ir Enkė. 

Arbraomas buvo senojo malūnininko Šerio sūnus, o Enkė jo duktė. Šis malūnas stovėjo ant kalvos 

prie pat Linkuvos, šalia kelio į Pakruojį. Jis iš pradţių buvo medinis, bet po malūno supleškėjimo, 

vietoj medinio malūno buvo pastatytas mūrinis, kuris stovi ir šiandien. J. Janušonio knygoje yra 

rašoma, kad šis padegimas buvo suplanuotas, o valdininkai nustatė, kad jį uţdegė ţaibas“ (2002, p. 

21). 

Pasak A. Miškinio, 1940 metų pabaigoje, kai Lietuva buvo okupuota SSRS, „nacionalizuotos 

didesnės krautuvės, kai kurios verslovės; nacionalizuotuose namuose įsikūrė sovietų valdţios ir 

gyventojų aptarnavimų įstaigos: Iciko Kapulerio name – milicija, Libės Jofienės ir Gitės Davnienės 

name Laisvės gatvėje – vaistinė ir sveikatos punktas, Michlės Gilevičienės name Gimnazijos 

gatvėje – biblioteka“ (1999, p. 56). 

http://www.zydai.lt/
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2.3. Ţydai Linkuvos gimnazijoje 

1918 metais Linkuvoje buvo įsteigta „Saulės“ progimnazija, o 1923 metais jai buvo suteiktos 

gimnazijos teisės. 

Teodora Katilienė pasakoja, kad „ţydai savo vaikus leisdavo į lietuvišką Linkuvos mokyklą, 

nors nuo 1930 m. Linkuvoje veikė ţydų pradţios mokykla. Vedėju dirbo valdţios apmokamas 

mokytojas Moišė Cibulinas, kurį visi vadino Cibuliskiu. Per ţydų metines šventes gimnazijoje 

ţydukai buvo atleidţiami nuo pamokų. Šeštadieniais ţydų pradţios mokykla nedirbo. 

Pasitaikydavo, kad vienas kitas ţydas šeštadieniais savo vaikų ir į gimnaziją neleisdavo. Mokiniai 

ţydai, kad ir dalyvaudavo tą dieną pamokose, bet nieko nerašydavo“ (2012, p. 612). 

Dauguma pateikėjų teigė, kad pradinėje mokykloje ţydų vaikai kartu su lietuvių vaikais 

nesimokė. Pateikėjas P. Ţėkas pasakojo, kad ţydų vaikai pagrindinėje mokykloje turėjo atskirą 

klasę su mokytoju ţydu. Gimnazijoje lietuvių vaikai mokėsi kartu su ţydų vaikais vienoje klasėje (7 

priedas). Pateikėja F. Beleckienė mokėsi kartu Blecheryte ir Vaicinaite, o jos buvo ţydės. 

Pasakojusieji teigė, kad lietuvių vaikai su ţydų vaikais nekonfliktuodavo. Jie kartu ţaisdavo 

ţaidimus, kalbėdavosi. 

Mokyklos muziejuje pavyko rasti 21 mokinio ţydų bylas (3 priedas). Jose yra nurodyta 

mokinio vardas ir pavardė, amţius, gyvenamoji vieta, kada buvo priimtas mokytis į gimnaziją, kada 

išstojo iš gimnazijos, šeimos sudėtis. Ţinoma, ne visos ţydų šeimos buvo turtingos. Kas negalėjo 

mokėti mokesčių uţ mokslą, turėjo rašyti prašymą, kad būtų nuo jų atleistas (4 priedas), bet buvo 

atleidţiami tik patys neturtingiausi ir gabiausi. Šis mokestis svyruodavo nuo 18 iki 75 litų. Klasėse 

ţydų mokinių skaičius svyruodavo nuo vieno iki dešimt. Beveik nepasitaikydavo klasių, kuriose 

nebūtų nė vieno ţydo. Mokyklą baigdavo tik patys gabiausi. 

Teodoros Katilienės knygoje radau informacijos apie mokinius, kurie baigė Linkuvos 

gimnaziją tarpukario metu. „1918-1941m. Linkuvos gimnaziją baigė apie 300 abiturientų, o iš jų 

buvo 24 ţydai: Malkė Beraitė, Jeta Zagorskaitė (1928 m., IV laida); Mozė Kleinas, Chazė 

Šochinaitė, Julija ir Jadvyga Plejerytės (1930 m., VI laida); Zelmanas Borkumas, Benjaminas 

Kleinas (1932 m., VIII laida); Dora Girnūnaitė, Etė-Rechė Sulataitė (1933 m., IX laida); Leizeras 

Arembandas, Chaimas Reznikovičius, Mirjam Kleinaitė (1934 m., X laida); Mirijam Joffaitė (1935 

m., XI laida); Sara Kapulerytė, Jakobas Kleinas (1936 m., XII laida); Liuba Kanaitė (1937 m., XIII 

laida); Simonas Civjanas (1938 m., XIV laida); Bencelis Blecheris, Leonidas Chrolavičius (1939 

m., XV laida); Aronas Kanas, Judis Šajevičiūtė, Jankelis Blecheris, Gavrielius Frankas (1941 m., 

XVII laida)“ (2012, p. 612). 

Dauguma mokinių ţydų buvo išbraukti iš mokinių sąrašo 1941 metais rugpjūčio 13 dieną, nes 

jie buvo sušaudyti Atkočiūno miške. 
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2.4. Sinagoga 

Sinagoga – judėjų maldos namai. Joje laikomos pamaldos, skaitomas ir aiškinamas Tanachas 

(judėjų biblija). Ši sinagoga ţydams buvo ne tik jų kulto ir pasitarimų vieta, bet ir mokykla, kurioje 

vaikus mokydavo skaityti Šv. Raštą, kuris buvo parašytas senovės hebrajų kalba. Ţydai šioje 

sinagogoje spręsdavo visus savo bendruomenės reikalus. Per sinagogą buvo vykdoma ţydų 

savišalpa, kuriai jie periodiškai mokėjo rabino vadovaujamos ţydų tarybos nustatytą duoklę. 

Pateikėjas V. Uţubalis teigė, kad iš pradţių ţydai Linkuvoje turėjo medinę sinagogą, kuri per 

1883 m. miestelį nusiaubusį gaisrą, sudeginusį apie 100 ţydų namų, sudegė. Be pastogės liko apie 

150 ţydų šeimų. 

Vėliau apdegusią sinagogą nuvertė ir pastatė mūrinę. Pastato vakarinėje pusėje, viršuje, 

įamţinta 5650 m. data, kada buvo pastatyta ši sinagoga (pagal ţydų kalendorių). Sinagoga yra 

dviejų aukštų, mūrinė, pastatyta iš plytų ir tinkuota. Šie ţydų maldos namai yra stačiakampio 

formos. Pastato interjeras neišlikęs. 

Sinagogoje dirbdavo ţydų dvasininkai rabinai. Rabinas – judaizmo religijos mokytojas. 

Internetinėje svetainėje www.zydai.lt radau informacijos, kad Linkuvos miestelio sinagogoje 

rabinais dirbo kelių dinastijų atstovai: Kacenelenbogenai, Rabinovičiai, Reveliai. Paskutinis rabinas 

buvo Jekutielis Zalmanas Levitas, kuris buvo nuţudytas 1941 metais. 

Dabar ši sinagoga beveik nepriţiūrima. Pastatas yra pradėjęs po truputį griūti, bet beveik po 

126 metų galime sakyti, kad ši sinagoga yra pastatyta tikrai kokybiškai, nes pastatas gana neblogai 

išsilaikęs. 

 

3 pav. Ţydų sinagoga dabar 

http://www.zydai.lt/
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4 pav. Sinagogos pastatymo metai 

Pasak T. Katilienės, „nuo 1930 m. Linkuvos gimnazijoje imta dėstyti ţydų tikybą jos 

išpaţintojams. Ją ir ţydų kalba, kurį laiką dėstė Maušė Cibulinas. Buvo aktyvus visuomenininkas, 

inteligentiškas ţmogus, Vilniui vaduoti sąjungos Linkuvos skyriaus valdybos narys“ (2012 m. p. 

203). 
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2.5. Ţydų religijos simboliai 

Dovydo ţvaigţdė – Izraelio karaliaus Dovydo ir ţydų simbolis. Pagal judėjus, šis ţenklas 

simbolizuoja skaičių 7, tai yra 6 kampai ir 7 vidurys arba 6 pasaulio sukūrimo dienos ir septinta 

poilsio – Šabo. 1948 m. ši šešiakampė ţvaigţdė pavaizduota Izraelio vėliavoje. Izraelio armijos 

emblema irgi pagrįsta Dovydo ţvaigţde.  

 

5 pav. Dovydo ţvaigţdė 

Menora – septynţvakė ţvakidė. Šis simbolis yra siejamas su Jeruzalės šventyklos auksine 

ţvakide, kurią po Jeruzalės šventyklos sugriovimo romėnai pagrobė ir laikė Romoje iki VI amţiaus, 

tačiau vėliau ji buvo sugrąţinta į Jeruzalę. Ši ţvakidė privalėjo būti padaryta iš gryno aukso. 

 

6 pav. Menora 

Šie simboliai ţydams yra svarbūs. Per ţydų holokausto minėjimo dieną šie simboliai būna 

sudėti iš ţvakučių arba akmenukų. 
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2.6. Paguliankos kapinės 

Paguliankos kaime yra senosios ţydų kapinės. Nuo XIX amţiaus iki Antrojo pasaulinio karo 

čia buvo laidojami Linkuvos miestelio ir aplinkinių kaimų ţydai, tą liudija ir uţrašas ant lentos prie 

įėjimo į kapines: „Paguliankos senosios ţydų kapinės. Tebūna šventas mirusiųjų atminimas“. Virš 

šio uţrašo tas pats parašyta ţydų rašmenimis. 

T. Katilienė pasakoja, kad „ţydai mirusįjį stengdavosi labai greitai palaidoti. Jie nerengdavo 

jokių iškilmių, nebūdavo gėlių, papuošto veţimo su pakyla karstui padėti, o kuino traukiami 

vienkinkiai prasti ratai, kuriose ant dugno be jokio uţdangalo lyg įmesta nedaţytų lentų keturkampė 

dėţė, vartojama kiekvienam laidojamajam veţti į kapines. Moterims buvo draudţiama pasiţiūrėti į 

mirusiojo veidą. Ką tik mirusį ţydą ilgai dūmindavo įvairiausiais smilkalais“ (2012, p. 611). 

Šiuo metu kapinės yra uţmirštos ir beveik netvarkomos, ţydų paveldas nėra ypatingai 

saugomas. Uţrašai ant antkapių nebeįskaitomi, o dauguma antkapių jau nugriuvę. Ant vieno 

antkapio, geriau įsiţiūrėjusi, mačiau Dovydo ţvaigţdę. Visi uţrašai ant antkapių yra jidiš kalba, 

todėl nepavyko suţinoti daugiau čia palaidotų ţydų pavardţių. 

 

7 pav. Lenta prie ţydų kapinių 

 

8 pav. Ţydų kapų antkapiai 
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ŢYDAI HOLOKAUSTO METAIS 

Holokaustas – masinis ţydų genocidas, vykdytas Antrojo pasaulinio karo metais. Linkuvoje 

jis vyko 1941 metais, kai birţelio 28 dieną pirmieji vokiečiai, pasak pateikėjos E. Šnepetienės, 

įţengė į mūsų miestelį (iš atsiminimų, esančių mokyklos muziejuje). Jo metu, pasak A. Miškinio, 

buvo nuţudyta 614 miestelio ţydų. Pagrindinė ţudynių vieta – Atkočiūno miškas. 

Pateikėja A. Bajalienė teigė, kad ţydai buvo varomi sušaudyti per Švč. Mergelės Marijos 

atlaidus liepos mėnesį. 

Dauguma pateikėjų, kurie matė arba girdėjo iš aplinkinių, kaip ţydus varė šaudyti, teigė, kad 

juos per naktį laikė Valakų darţinėje, o kitą dieną sušaudė. Šaudė ne vokiečiai, bet lietuviai. 

Pateikėjas P. Ţėkas teigė, kad vieną grupelę ţydų sušaudė prie dabartinių Linkuvos kapinių, kitą 

grupelę sušaudė prie Eiguliuko miško, o pateikėja Z. Šilkaitė teigė, kad ţydus šaudė tarp Mašnių ir 

Miciškių, bet kurioje vietoje, tiksliai ji neţino. Mano kalbinti ţmonės sakė, kad jie nematė, kaip 

ţydus varė sušaudyti, nes bijojo išeiti iš namų arba tuo metu nebuvo Linkuvoje. 

Iš ţmonių pasakojimų galima susidaryti tokią nuomonę, kad tai buvo kraupus įvykis, kuris 

suvirpino visų ţmonių širdis, o kiti dar iki šiol prisimena gailius moterų, vaikų verksmus. 

Pateikėja B. Kriščiūnienė teigė mačiusi, kad viena moteris su savo vaikeliais bandė pabėgti iš 

Valakų darţinės pro skylę, bet ją pamatė sargybiniai ir su vaikais nušovė. 

Kiti ţmonės galvojo, kad jeigu ţydai būtų ţinoję, kad jie bus varomi sušaudyti, tai gal vienas 

kitas ţydas ar ţydų šeima būtų pasislėpusi ir išgyvenusi. 

Mokyklos muziejuje pavyko rasti ţmonių atsiminimų apie Holokaustą. Pateikėja Šnepetienė 

Emilija teigė, kad liepos 10 ar  12 dieną pradėjo kaukti pieninės sirena, skambinti varpais baţnyčia. 

Tą dieną banditai buvo paskelbę ţydų tautybės ţmonėms, jog, kai tik pradės skambinti varpai ir 

kaukti sirena, jie turi išeiti iš miestelio į Valakus. Nelaimingieji pradėjo eiti iš miestelio. Kiekvienas 

nešėsi, ką turėjo vertingiausio. Banditai ryšulius atiminėjo. Kurie nenorėjo eiti, tuos jie spardė 

kojomis, mušė. Taip iš miestelio buvo išvaryti ţydai. Kelioms dienoms praslinkus, iš suimtųjų tarpo 

atskirti vyrai ir paaugliai nuo 14 metų amţiaus. Šiuos ţmones suvarė vėl į Giršos klėtį. Maţesnius 

vaikus su moterimis paliko Valakuose. Kitą dieną vyrus išvarė į Mesčionmiškį kasti duobių. Tuo 

metu kaip tik buvo Škapliernos atlaidai. Paskutinę atlaidų dieną nacionalistai padėjo kunigams 

uţbaigti atlaidus. Dinevičius per procesiją apie baţnyčią nešė baldakimą, o Baniulis – smilkyklą. 

Tuoj po apeigų nacionalistai vėl pradėjo ţudyti ţmones, vėl liejosi kraujas, ašaros. Taip Linkuvoje 

nacionalistai iššaudė visus ţydų tautybės piliečius. 

Pateikėja Julija Rūtkevičiūtė teigė, kad vokiečiai varė ţydus ir jų vaikus į Atkočiūno mišką. 

Jiems sakė, kad reikės grėbti šieną prie Mūšos. Ţydės pradėjo eiti vilkdamos kojas, o vokiečių 

pakalikai jas mušė su šautuvais, o kurios nebegalėdavo paeiti, buvo uţmuštos arba leisgyvės, tai 
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sumesdavo į veţimą, kuris vaţiavo iš paskos. Atveţę prie duobės, juos išrengė iki apatinių rūbų. 

Visas moteris iššaudė, o vieną vaikutį šovė net tris kartus, bet ir trečią kartą nepataikė, tai vienas 

banditas paėmė jį uţ rankutės ir šovė iš brauningo. Vyrai ţydai buvo išvaryti į Dvariukus ir uţdaryti 

į darţinę. 

Tačiau Linkuvoje buvo iššaudyti ne visi ţydai. Vienas iš išgyvenusių buvo Girša. B. 

Kriščiūnienė teigė, kad po karo jį matė Maskvoje, o P. Dzevečkienė pasakojo, kad Girša išliko 

gyvas, nes buvo išvaţiavęs verslo reikalais į Šiaulius, o kai jis sugrįţo po karo į Linkuvą, tai norėjo 

tame miške pastatyti paminklą savo dtukters ir ţmonos atminimui, bet jam niekas neleido to 

padaryti. Buvo ir daugiau ţmonių teigusių, kad jis išgyveno ir po visko atvaţiuodavo į Linkuvą 

supirkti gyvulių, nors ir gyveno Joniškyje. 

Taip pat gyvos, pasak pateikėjos G. Rakauskienės,  liko Šliosbergienė su dukra. 

Pasak pateikėjos P. Dzevečkienės, ţydų sušaudymo vietoje Atkočiūno miške iš pradţių buvo 

du dideli L formos kapai. Šiuo metu ţudynių vietoje yra suformuotas I formos kapas (5 priedas). 
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LINKUVOJE GYVENUSIŲ IR NUŢUDYTŲ ŢYDŲ VARDINIS SĄRAŠAS 

Sudarant šį sąrašą, man kilo sunkumų, nes pateikėjai įvardindavo tik vardą arba pavardę. 

Pasak Teodoros Katilienės, „ţydai pavardţių ilgai neturėjo. XVIII a. buvo ţydiškų pavardţių 

istorijos pradţia. Prancūzų revoliucijos metu daugelyje Europos šalių buvo priimti įstatymai, 

įpareigojantys ţydus turėti pavardes. Kiekvienas ţydas priklauso vienai iš trijų religinių 

bendruomenių: Koen, Levi ar Izrael. Šitą priklausomybę ţymintis ţodis daţnai pavirsdavo pavarde. 

Linkuvoje gyveno Kanas, Koganas, Levitas, Levinas ir kt. Daţnai ţydai pavardes pasidarydavo iš 

savo gyvenamųjų vietų pavadinimų. Taip atsirado Vilenčikas, Vilneris, Lygumai (miestelio 

pavadinimas). Ţydų pavardėmis pavirsdavo ir profesijų pavadinimai, kaip Zingeraitis, Girnūnas ir 

t.t. Linkuvoje ţydus šaukdavo daţniau profesijų pavadinimais negu pavardėmis, nors jas kartais ir 

ţinodavo, pvz.: dantistė – dantų gydytoja Kleinienė, melnikas – malūnininkas A. Podračikas, 

blekorius – skardininkas Blecheris, kurio sūnų Bencelį bardavo matematikos mokytojas J. Buoţis: 

„Tu ne Blecheris, bet kaip tavo tėvas blekorius (skardininkas) būsi, jei nesimokysi“. Tačiau 

daugelio ţydų pavardţių Linkuvoje gyventojai ir neţinojo. Sakydavo: fotografė, kepurninkas, 

stiklorius (stiklius), skerdikas – rieznikas – pagal ţydų religines apeigas skerdęs galvijus, paukščius 

košer mėsai; kantorius – giesmininkas sinagogoje, rabinas – ţydų religijos šventikas. Ţydus dar 

vadindavo iškraipytais jų vardais ar pavardėmis: Calkis-Celis Baras, Šimkė-Simonas Civjanas, 

Baskė – garsus ţemuoginėmis karamelėmis, gyv. Laisvės g., Gimnazijos g. gyv. gimnazistų draugas 

Maušiukas, kurio kiemas nuo seno taip vadinamas, nors kelių kartų šeimos galvos buvo skirtingais 

vardais, Šliomkienė (tikroji pavardė Bijomkienė) ir t.t. Apibendrintai bet kurį ţydą galėjo pavadinti 

sore, joške. Turtingas ţydas Jenkelis, neturtingas – Jankeliukas. Taip pat Leizeris ir Leizeriukas ir 

t.t“ (2012, p. 608). 

Sąrašas 

A 

Abraomas 

Aleksandrovičius 

Arembandas-Leizeris 

Aronas Kanas 

B 

Balmanas 

Baras Celis 

Baras Judelis  

Baras Leiba 
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Baras Šuelis 

Beila 

Bencelis Blecheris 

Benjaminas Kleinas 

Beraitė Malkė 

Bijomkienė 

Blecheris Bencelis 

Blecheris Bencijonas 

Blecheris Jankelis 

Blecheris Jankelis 

Blecherytė Ester 

Borkumas Zalmanas 

C 

Calkis 

Chaimas Reznikovičius 

Chazanas 

Chazė Šachinaitė 

Chazenas J. 

Chrolavičius Leonidas 

Cibulinas Maušė 

Cinemanas 

Civjanas Simonas 

Civjanas Simonas 

D 

Davidzonaitė Feigė 

Davidzonaitė Taibė 

Davidzonas Dovidas 

Davidzonas Judelis 

Davidzonas Leiba 

Davidzonienė Beilė 

Davnienė Gitė 

E 

Fakteraitė Fauba-Hinda 



18 

 

Fakteris Jachonanas 

Fleišmanas 

Frankaitė Foibė 

Frankaitė Toikė 

Frankas Gavrielius 

Frankas Jeikas 

Frankas Leizeris 

Frankienė Tėmė 

Frenkelis 

Fuksaitė Sirė-Mirjam 

Fuksas Chaimas 

Fuksas Išnos 

G 

Gavrielius Frankas 

Gilevičienė Michlė 

Girša Leizeris 

Girša Saulius 

Girša Simas 

Girša Šimoin 

Giršaitė Šulamit 

Giršienė Mania 

Giršienė Manie 

Gurvičius 

J 

Jankelis 

Jekutielis Zalmanas Levitas 

Jockis 

Joffaitė Mirijam 

Joffė 

Joffė G. 

Joffė Mileris 

Joffė Mirjam 

Jofienė Libė 

Jonaitis 
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K 

Kacenelenbogenai 

Kanaitė Tabė 

Kanas Abelis 

Kanas Aronas 

Kanas Bencelis 

Kanas Šloimė 

Kanienė Sitė 

Kaplanas 

Kapuleris Icikas 

Kapulerytė Sara 

Kibildos 

Kleinaitė 

Kleinas Benjaminas 

Kleinas Jakobas 

Kleinas Jakobas 

Kleinas Mozė 

Kleinienė Mirjam 

L 

Landsmanaitė Šeina-Zelda 

Landsmanas 

Landsmanas Israelis-Leiba 

Landsmanas Jekelis 

Landsmanas Jokūbas 

Landsmanienė Leja 

Landsmanienė Luiba 

Leizeras Arembandas 

Leonidas Chrolavičius 

Leveras Gavrielis 

Leveras Senderis 

Leveriukė 

Levitas-Rabi Jakutiel Zalman 

Lifšicas 

Liuba Kanaitė 
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Lukošiūnas 

Lurjė Zalmanas 

M 

Malkė Beraitė 

Maušiukas 

Mekrelis 

Mileris 

Mirijam Joffaitė  

Mirjam Kleinaitė 

Moišė Cibulinas 

Mordcholovičius 

Mozė Kleinas 

P 

Paktorius 

Peresmanas 

Pleinas 

Plejerytė  Jadvyga 

Plejerytė Julija 

Podračikas Abramas 

Polenas Nodelė 

R 

Rabinovičiai 

Rabinovičius Zvi-Hirš 

Rachilovičius 

Repečka 

Reveliai 

Reznikovičius Chaimas 

S 

Strolis 

Sulataitė Etė-Rechė 

Sulatas 

Sulatienė 
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Š 

Šajevičius Judis 

Šargis 

Šarkienė 

Šliosbergaitė Sorė-Gitė 

Šliosbergas Arbromas-Leiba 

Šliosbergas Icikas 

Šliosbergienė Ida 

Šochinaitė 

Švarcas 

T 

Tarucas 

U 

Urlovičius 

V 

Vaicinaitė 

Vaitkė 

Vilenčikas 

Z 

Zagorskaitė Jeta 

Zagorskas Jeta 

Zelmanas Borkumas 

Zingeraitis 
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IŠVADOS 

1. Paruošiau aplanką apie tarpukario Linkuvos ţydų gyvenimą ir holokaustą Antrojo pasaulinio 

karo metais. 

2. Sudariau Linkuvoje tarpukaryje gyvenusių ţydų abėcėlinį sąrašą iš 148 vardų ir pavardţių, kurį 

bus galima panaudoti, paţymint ţydų holokausto dieną Lietuvoje (rugsėjo 23 d.). 

3. Rašydama šį darbą susidūriau su problemomis, nes pavyko uţrašyti tik 15 asmenų atsiminimus, 

nes dalis apklaustųjų tarpukaryje negyveno Linkuvoje, o kita dalis ir šiandien nenori kalbėti apie 

ţydus ir vykdytą holokaustą. 

4. Pagilinau bendravimo su garbaus amţiaus ţmonėmis kompetencijas, nes atlikdama šį darbą 

aplankiau ir pakalbinau 35 asmenis. 
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1 priedas 

1. Pateikėja: Ona Birutė Lukošienė, gim. 1935 m., gyv. Rudens g-vė 4, Linkuva 

Iš tų laikų, kai prieš karą su tėvais gyvenau buvusiame vienuolyne, aš atsimenu porą ţydų 

pavardţių: Girša, Maušiukas. Jie abu turėjo savo parduotuves. Maušiuko parduotuvė buvo ten, kur 

dabar yra parduotuvė „Aibė“. Girša gyveno ten, kur dabar yra Dolgovienės parduotuvė, o 

Maušiukas gyveno ten, kur dabar gyvena Graţina Balašauskienė. 

Tuo metu aš turėjau tokį draugą, kurį vadinau Bereliuku. Jis buvo ţydų vaikas. Mama man 

neleisdavo eiti pas jį, sakydavo, kad negalima eiti pas ţydus, nes jie gaudo lietuvių vaikus. 

Bereliukas man atnešdavo macų, o jie buvo labai skanūs. Kartais ir pati paslapčia nueidavau į ţydų 

namus macų.  Ţydų vaikai su lietuvių vaikais kalbėdavo lietuviškai, o tarpusavyje savo kalba. Su 

ţydų vaikais mes ţaisdavom. Jie gyveno ten, kur dabar yra „Lino“ parduotuvė. Seniau čia buvo toks 

senas, ilgas Keniausio namas. 

Ţydai turėjo savo šiulę, arba kitaip sakant, sinagogą. Ji buvo ten, kur dabar yra apleistas, 

buvęs kino teatras. 

Tėvai bendraudavo su ţydais, nes eidavo į jų  parduotuves apsipirkti. Ţydai buvo labai geri, 

nes leisdavo atnešti pinigus uţ prekes vėliau. Jie buvo labai supratingi.  Dar buvo toks ţydas, kuris 

su arkliu vaţinėdavo po kiemus su savo prekėmis. Ţydai taip pat dalyvaudavo Škapliernoje. Jie 

turėdavo savo palapines, kuriose prekiaudavo. 

Mačiau, kaip lietuviai varė ţydelius sušaudyti į Valakus. Ten buvo toks didelis pastatas. Per 

naktį ţydai buvo laikomi jame, o ryte juos varė į Atkočiūno mišką. Ten jiems jau buvo iškastos 

duobės, kur juos ir sušaudė. Jie neţinojo, kad juos varo sušaudyti. Jeigu  būtų ţinoję, tai gal vienas 

kitas būtų pasislėpęs. Atsimenu, kai mes, vaikai, pro vienuolyno langus ţiūrėjom, kaip juos varė 

šaudyti, nors mama neleido. Girdėjome moterų ir vaikų riksmus, šūvius. Verkiau ir aš, ir mano 

mama, ir kiti. Buvo tikrai labai gaila. 

Seniau, kai eidavome pro Atkočiūno mišką, matydavome ţydų kapus. Dabar tai ten jau nieko 

nebėra. Ţydai buvo tikrai labai geri ţmones. 
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2. Pateikėjas: Povilas Ţėkas, gim. 1933 m., gyv. Kapų g-vė 19, Linkuva 

Vaikystėje gyvenau prie kapų, kaip ir dabar. 

Ţydai iš pradţių buvo neturtingi. Jie savo prekes nešiodavo kuprinėse ir vaikščiodavo po 

kiemus, siūlydami ką nors nusipirkti. Po truputį jie uţsidirbo pinigų ir pradėjo steigti savo 

parduotuves, statyti savo namus. Miestelio centre daugiausiai buvo ţydų parduotuvės ir namai. 

Lietuvių prekybininkų nebuvo. Dar atsimenu, kad Pašvitinio gatvėje buvo mūrinė ţydų pirtis. Visi 

miestelio ţydai eidavo ten maudytis. Prieš pirtį buvo toks namelis, kuriame gyveno ţydas. Jis 

prekiaudavo maisto prekėmis, nes atsimenu, kaip mama man liepdavo nueiti nupirkti, ko reikia. Jo 

pavardės ar vardo neatsimenu. Šis ţydas, kaip sakant, „duodavo ant bargo“. Daugiausia visi ţydai 

vertėsi prekyba. 

Ţydukus atsimenu pradinėje mokykloje, nes jie turėjo savo atskirą klasę su mokytoju ţydu. 

Mergaitės ir berniukai mokėsi kartu. Aš neţinau, ar juos mokė ţydų kalba ar ne. Jų klasėje ţydų 

buvo nemaţai, nes Linkuvoje gyveno daug ţydų šeimų. Mokykloje su ţydukais 

nekonfliktuodavom. Per pertraukas mes kalbėdavomės. Lietuvių ir ţydų santykiai buvo geri, nebent 

vienas kitas išgėręs lietuvis sakydavo, kad ţydas yra tinginys, nes fiziškai nieko nedirbo. 

Kai prasidėjo karas su vokiečiais, ţydus iššaudė. Ţydus sušaudyti varė lietuviai, o ne 

vokiečiai. Grupelė ţydų buvo sušaudyta uţ kapinių, kita grupelė buvo sušaudyta prie Eiguliuko 

miško. Mačiau, kaip juos šaudė prie šio miško, nes aš buvau piemuo ir čia buvo ganyklos, kuriose 

ganydavau savo karvę. Ţydai patys turėjo išsikasti sau duobes ir tada juos sušaudė. Kai juos 

sušaudė, mes nuėjome paţiūrėti, kas ten buvo. Ten buvo primėtyta ţydų drabuţių, daiktų. Visi kiti 

ţydai buvo sušaudyti Atkočiūno miške. Kaip juos varė ir sušaudė ten, aš nemačiau. 

3. Pateikėja: Felicija Beleckienė, gim. 1929 m., gyv. Kapų g-vė 1, Linkuva 

Atsimenu, kad mokykloje, penktoje ar šeštoje klasėje, mokiausi kartu su Blecheryte ir 

Vaicinaite. Jos buvo ţydukės. Mergaitės mokėsi vidutiniškai, stengėsi mokytis kaip ir kiti vaikai. 

Į miestelio centrą nenueidavau, tai negaliu pasakyti, ar ţydai turėjo kokių parduotuvių ar ne. 

Kai ţydus varė sušaudyti į Atkočiūno mišką, mums buvo atostogos, tai aš nemačiau, kaip 

šaudė ar varė, bet kai suţinojau, kad juos sušaudė, tai pradėjau verkti, nes sušaudė ir mano 

bendramoksles. Daugiau nieko negaliu pasakyti, nes nieko kaip ir nebeatsimenu. 
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4. Pateikėja: Felicija Blinkevičienė, gyv. Darbo g-vė 5, Linkuva 

Anapus, dabartinėje Gimnazijos gatvėje, gyveno ţydas Šliosbergas, kuris dėdavo langus. 

Atsiprašau, bet daugiau nieko nebepasakosiu. Tegul jie ilsisi ramybėje. 

5. Pateikėjas: Petras Sargūnas, gim. 1934 m., gyv. Taikos g-vė 11, Linkuva 

Mano tėtis buvo kalvis, tai ţydai ateidavo, kad arklius pakaustytų. Atsimenu kelias ţydų 

pavardes: Beila, Jockis, Vaitkė. Dabartinėje Kaupo parduotuvėje seniau gyveno toks ţydas Frankas. 

Jis turėjo krautuvę. Ţydai daugiausia uţsiiminėjo prekyba. Vėliau juos Valakuose iššaudė. Tiek ir 

teatsimenu. 

6. Pateikėja: Zita Šilkaitė, gim. 1936 m., gyv. Taikos g-vė 18, Linkuva 

Mama man pasakojo apie tokią mokytoją, kuri buvo tokia plona, tamsi. Ji nebuvo ţydė, bet 

neţinodamas to, negalėtum pasakyti. Moteris taip bijojo, kad ji gali būti sušaudyta kartu su ţydais, 

kad per savaitę jos plaukai pasidarė ţili. 

Tiksliai pasakyti negaliu kur, bet ţinau, kad ţydus šaudė tarp Mašnių ir Miciškių. Aš ir mano 

šeima matėme, kaip ţydus varė sušaudyti pro mūsų namus, kur ir dabar gyvenu. Tėvai labai bijojo, 

nes pasakęs kokį nors ne tokį ţodį, galėjai būti kartu su ţydais sušaudytas. Daugiau nieko 

nebeatsimenu, nes buvau tik ketverių metukų.  

7. Pateikėja: Aldona Bajalienė, gim. 1927 m., gyv. Vaškų g-vė 13, Linkuva 

Nors prieš karą mes gyvenome Šikšnių kaime, daţnai atvaţiuodavome į Linkuvą, todėl 

atsimenu ţydus Paktorių ir Zelmoną, Calkį. Zelmonas uţsiiminėdavo gyvulių skerdimu, supirkdavo 

kiaulių šerius, o kuo vertėsi Calkis, aš neatsimenu. Dar atsimenu tokią senutę, kuri iš lučkų mezgė 

pirštines, kurios buvo labai minkštos, įvairių spalvų. Ten, kur dabar yra „Aibės“ parduotuvė, seniau 

ten ta senutė visiems siūlydavo pirkti lučkų. 

Vieną kartą Balmano sūnus atėjo pas mus sakydamas, kad jo tėtis paliko pas mus dėţę vinių, 

bet mano tėtis jam pasakė, kad jo tėtis prašė pasaugoti jo vinis, bet jis nesutiko. 

Mano tėvai buvo ūkininkai, o ţydai atvaţiuodavo supirkti derliaus. 

Per Škaplierną būdavo labai daug palapinių, kuriose prekiaudavo dešromis, kopūstais. Buvo 

ne vien ţydų palapinės. Prekiaudavo ir lietuviai. Visas centras buvo ţydų. Ţydai nedirbo fizinio 

darbo. Jie vertėsi prekyba, nes buvo verslūs, protingi. 

Per Švč. Mergelės Marijos atlaidus visus ţydus vedė į Valakus sušaudyti. Vaizdas buvo 

kraupus. Kiti stebėjo, kaip juos šaudė. Dalį ţydų vedė sušaudyti į Mesčionmiškį. 
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8. Pateikėjas: Vytautas Uţbalis, gim. 1930 m., gyv. Pašvitinio g-vė 25, Linkuva 

Atsimenu medinę ţydų šiulę, kurią nuvertė ir pastatė mūrinę. Jie išpirkdavo nuodėmes eidami 

aplink  netoliese buvusį prūdą. Šeštadienis ţydams būdavo ypatinga diena, nes tada nedirbdavo  

parduotuvės. Jie taip pat neidavo į šiulę, nekurdavo net ugnies. Šeštadieniais jie nieko negali dirbti. 

Kur seniau buvo miestelio elektrinė, buvo ţydų pirtis, į kurią eidavo ne tik ţydai, bet ir kiti 

miestelio gyventojai. Lietuviai turėjo mokėti pinigus, jeigu norėjo eiti į tą pirtį. Vėliau iš ţydų 

pirties perstatė „magaziną“, iš kurio ţydas pardavinėjo elektrą. Ţinoma, lietuviai turėjo mokėti uţ 

ją. Daugiausia ţydai turėjo parduotuves. Prekes jie atsiveţdavo siauruku. 

Jie turėjo vieną gerą savybę - vieningumą. 

Ţydų apranga karo metais  nuo lietuvių skyrėsi tuo, kad jie turėjo nešioti prisiūtą Dovydo 

ţvaigţdę. Taip pat jie tuo metu negalėdavo vaikščioti šaligatviais, o turėjo vaikščioti gatvėmis.  

Pagrindinėje mokykloje ţydai mokėsi atskirai vienoje klasėje, o vėliau, gimnazijoje, jau 

mokėsi su lietuviais. Niekas jų nebeatskyrė nuo lietuvių vaikų. 

Kaip ţydus varė sušaudyti, aš nemačiau, bet ţinau, kad juos varė sušaudyti į Valakus, nes tada 

Valakai priklausė ţydams. Ten buvo ţydų malūnas. Ir Kalpokuose buvo ţydų malūnas. Vaikus, 

moteris, senus ţmones sušaudė Valakuose, o vyrus išveţdavo į getus. Vienas ţydas išliko gyvas. Jo 

pavardė buvo Girša. Jis po karo supirkdavo gyvulius. Kiek ţinau, tuo metu, prie ruso, jis gyveno 

Joniškyje, bet vis tiek atvaţiuodavo į Linkuvą supirkti gyvulių. Girša buvo turtingiausias ţydas. 

9. Pateikėjas: Antanas Janickas, gim. 1933 m., gyv. Liepų alėja 5, Linkuva 

Atsimenu ţydą Giršą. Jis turėjo sandėlį, parduotuvių. Vaţinėdavo su arkliu po kaimus su 

prekėmis. Prieš karą jis susitikinėdavo su mano tėvu. Jo nesušaudė. Kaip jis išgyveno, aš neţinau. 

Po karo jis irgi supirkinėdavo gyvulius. Vėliau iš Linkuvos jis persikėlė į Joniškį. Dar prisimenu 

tokį ţydą Kapulerį. Jei neklystu, jis gyveno senojoje „Mūšoje“- buvusioje miestelio valgykloje. Jis 

buvo veterinaras. Atsimenu Calkį. Jis turėjo ţemės, ją dirbo, supirkinėdavo grūdus, lentas. 

Aš nemačiau, kaip šaudė ţydus, nes tuo metu ganiau avis Šikšniuose, o pro čia niekas nevarė 

ţydų sušaudyti. Kai šaudė ţydus, prisimenu , kad tuo metu skraidė lėktuvas. Galbūt jis fotografavo, 

o gal ir ne, bet tikrai mačiau, kad ţydų šaudymo dieną ţemai skraidė lėktuvas. 
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10. Pateikėja: Bernadeta Kriščiūnienė, gim. 1932 m., gyv. Gimnazijos g-vė 3/4, Linkuva 

Per vasarą aš ėjau į „Šiukšlių“ grupę. Ši grupė buvo parengiamoji. Kai pradėjau eiti į 

mokyklą, aš atsimenu, kad mano ir ţydų klasės buvo šalia viena prie kitos, lietuvių vaikai pradinėse 

klasėse su ţydais kartu nesimokė. Ţydų klasėje buvo ir vyresnių, ir maţesnių mokinių. Mes 

ţaisdavom, šokdavom. Daţnai ţaisdavom „Dvarą“, kvadratą. 

Atsimenu ţydę, kuriai patiko fotografija. Ji fotografavo mano mamą paso nuotraukai. Namas, 

kuriame gyvenu, taip pat buvo ţydų. Jis priklausė ţydui, kurį vadindavo Kiaušininku. Jį taip vadino, 

nes jis po kaimus vaţinėdavo ir supirkinėdavo kiaušinius. Jis buvo geras ţydas, šnekus, aukštas. 

Atsimenu, kaip jis pakalbindavo vaikus. Ţydai buvo prekybininkai. Iš viso buvo 13 ţydų 

parduotuvių ir 1 universali parduotuvė. 

Vasarą ţydai poilsiaudavo prie Mūšos. Mano mama man grieţtai neleisdavo eiti pas ţydus, o 

kiti lietuviai sakė, kad ţydai kankindavo vaikus. 

Aš vieną kartą ėjau su drauge pro senos ţydės namus. Ji mums siūlė macų, o mano draugė jų 

norėjo kaip ir aš. Aš jau norėjau eiti pasiimti macų, bet atsiminiau, kad mama neleido man eiti pas 

juos. Mamos ţodţiai man buvo įstrigę galvoje, kai ji sakė, kad nesvarbu ką ţydai besakytų, bet kad 

pas juos į namus neičiau, nes jie grobia lietuvių vaikus. 

Aš taip pat vos nebuvau sušaudyta su ţydais. Vaţiavome su tėčiu į Mūrdvarį pro Valakus. 

Mačiau daug ţmonių, einančius į Valakus, bet nesupratau, kas ten eina. Tėtis nesidairė, manęs 

nestebėjo, o aš, pamačiusi saldainių dėţutes prie Valakų darţinės, pabėgau pasirinkti tų dėţučių. 

Man renkant dėţutes, kaţkas sušaukė ir aš pamačiau, kad tarpduryje stovi vokietis. Aš išsigandau, 

numečiau visas dėţutes ir bėgau atgal pas tėtį. Vokiečiukas manęs nesivijo. Vien dėl to, kad norėjau 

pasirinkti dėţučių, galėjau būti sušaudyta kartu su ţydais, bet man pasisekė. Viena ţydė su savo 

dviem vaikais bandė pabėgti iš tos darţinės pro skylę, bet ją pastebėjo vokiečiai ir juos nušovė. Po 

karo Maskvoje mačiau ţydą Giršą. Atpaţinau jį, nes jis niekaip nepasikeitė. Koks buvo, toks ir liko. 

11. Pateikėja: Stasė Merkelytė, gim. 1932 m., gyv. Pašvitinio g-vė 21, Linkuva 

Iš pavardţių atsimenu, kad buvo tokie ţydai Urlovičius ir Girša. Jie visi  buvo  prekybininkai. 

Parduotuvės buvo ne tik centre, bet ir kitose gatvėse. Su ţydų vaikais aš nedraugaudavau. Mano 

kaimynas buvo ţydas ir jo sodybos gale buvo prūdas. Ten susirinkdavo rabinai ir kiti ţydai melstis, 

vaikščiodavo aplink jį. Nemačiau, kaip ţydus varė šaudyti, nes patys bijojome ir niekur neidavom iš 

namų. 
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12. Pateikėja: Genovaitė Rakauskienė, gim. 1936 m., gyv. Gimnazijos g-vė 11, Linkuva 

Buvo vienas toks ţydas, kurį vadindavo Kapuleriu. Jis siūdavo kepures. Dar buvo toks Šargis. 

Mes pas jį sustodavome palikti arklius, kai atvaţiuodavome į Linkuvą iš kaimo, o kuo jis vertėsi, aš 

neţinau. Priešais dabartinius mano namus gyveno Šliosbergienė. Ji ateidavo pas mano uošvienę 

kiaušinių, vištų. Ji su savo dukterimi išliko gyvos. Atsimenu taip pat ir Giršą. Kaip ir visi kiti, jis 

vertėsi prekyba. Jis taip pat išliko gyvas. Ţydai visada leisdavo atnešti pinigus uţ prekes vėliau. Jie 

buvo labai geri. 

13. Pateikėja: Petronėlė Dzevečkienė, gim. 1932 m., gyv. Ryto g-vė 1, Linkuva 

Mano močiutė man pasakojo, kad prie Megučionių gyveno tokie Kibildos. Jie labai 

draugaudavo su ţydo Frido Mejerio Jasau šeima (6 priedas). Buvo lyg giminės. Kviesdavo vieni 

kitus į savo šeimos šventes. Kibildos iš Megučionių vaţiuodavo pas juos į Linkuvą parduoti 

veršiukus, kiaušinius. 

Mano sesės klasėje mokėsi šešios ţydukės. Mano tėvai su ţydais kaip ir nedraugaudavo, bet 

jie atvaţiuodavo į namus pieno ar taip siūlydavo savo prekes: drabuţius, maisto prekes. Jeigu 

ţmonės negalėdavo atsiskaityti pinigais ţydams uţ prekes, tai būdavo galima atsiskaityti 

kiaušiniais, ţąsies sparnais, sėlenomis, miltais. Ţydai buvo mėgėjai derėtis. Jie niekada negerdavo, 

buvo padorūs, geri ţmonės. 

Atsimenu, kai mano mama grįţo iš miestelio apsiverkusi. Tada suţinojau, kad ţydus išvarė 

sušaudyti. Dar mano mama man pasakojo apie ţydą Kepurniką. Jis siūdavo kepures. Jis turėjo vieną 

dukterį. Jie gavo tokį raštelį, kad apsirengtų kasdieniniais drabuţiais ir įsidėtų maisto trims 

dienoms. Jis suprato, kad juos varys sušaudyti, bet turėjo viltį, kad jį paleis. Kepurelis paliko pas 

mus medţiagas kepurėms siūti, bet jis jų taip ir  nepasiėmė. Visus ţydus per naktį laikė Valakų 

darţinėje, o kitą dieną sušaudė. 

Po jų sušaudymo aš su savo drauge dar ėjome į Atkočiūnų mišką tvarkyti ţydų kapų. Girša 

išliko gyvas, nes buvo išvaţiavęs verslo reikalais į Šiaulius. Kai jis sugrįţo po karo į Linkuvą, tai 

norėjo tame miške pastatyti paminklą savo dukters ir ţmonos atminimui, bet jam niekas neleido to 

padaryti. Po holokausto Linkuvoje, Girša supirkinėjo gyvulius ir veţdavo į Rygą. Jis ateidavo pas 

mane, kad galėtų kaţkam paskambinti. Daugiau nieko kaip ir neatsimenu. Pasakiau viską, ką 

prisimenu. 
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14. Pateikėja: Genovaitė Jasiūnenė, gim. 1942 m., gyv. Vyšnių g-vė 2, Linkuva 

Kiek ţinau, prieš karą Linkuvoje buvo tokios Giršų ir Liverų šeimos. Jie buvo ţydai. Kai 

mūsų šeimą ištrėmė į Sibirą, mano mama mums leido paţaisti su kitomis mergaitėmis ir pasakė, kad 

jos yra apsirengusios su ţydaičių Liveriukių paltukais. Atsimenu tik tiek, kiek mano tėvai pasakojo. 

Pas mane buvo atvaţiavęs Giršos anūkas. Jis paprašė manęs parodyti jo tėviškę. Giršų namai buvo 

ten, kur yra dabartinė seniūnija. Tiek ir atsimenu. 

15. Pateikėja: Bertulienė, gim. 1927 m., gyv. Dariaus-Girėno g-vė 4, Linkuva 

Prieš karą gyvenau Kalpokuose. Eidavau į mokyklą pro ţydų sinagogą, o po mokyklos į ją 

uţeidavom į vidų pasiţiūrėti, bet negaliu pasakyti, ką aš ten mačiau, nes nebeatsimenu. Mano 

kaimynas buvo ţydas, pavarde Šarkis. Galima sakyti, kad visas miestelio centras buvo ţydų: jų 

namai, parduotuvės. Pati su ţydais nebendraudavau, bet mano tėtis bendraudavo su Šarkiu, Girša, 

nes jie turėjo savo parduotuves. 

Su ţydais man neteko eiti į mokyklą. Mano brolį ţydai norėjo nuţudyti. Jį uţdarė kaţkur 

rūsyje, nes jo reikėjo dėl krikščioniško kraujo, kurį naudodavo macams kepti, bet jis pabėgo 

pasakydamas, kad nori į tualetą. Taip jis išgyveno. 

Matyt nemačiau, kaip juos šaudė, bet mačiau, kaip varė didelį būrį ţydų. Kiek jų buvo, tiek ir 

išvarė per vieną dieną. Dabar neţinau, ar Šarkienė, ar Giršienė klausė vieno ţmogaus, kuris varė 

ţydus sušaudyti, ką jis jiems padarė. Vienas kaimynas ateidavo pas mus, o jo vaikas dalyvavo 

sargyboje tą dieną, kai šaudė ţydus. Jis pasakojo mano tėčiui apie tai, o mes klausydavomės. Kiek 

ţinau, tie banditai nemirė savo mirtimis. Vienas pasikorė, kitą išveţė į Angliją ir jis ten mirė 

kasyklose. Juos nubaudė Dievas. 
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2 priedas 
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3 priedas 

 



34 

 

4 priedas 
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5 priedas 
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9 pav. Atkočiūno miške esantis antkapis, skirtas holokausto aukoms 

 

10 pav. I formos kapas 
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6 priedas 

 

11 pav. Linkuvos prekybininko ţydo Frido Mejerio Jasau sutuoktuvės su Sora Izrael. 

Nuotrauka daryta apie 1930 metus. 
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7 priedas 

 

12 pav. Linkuvos gimnazijos VI skyriaus mokinės: lietuvės ir ţydaitės. 
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8 priedas 

 

13 pav. Atvirlaiškis su adresu 

 

14 pav. Atvirlaiškis I. Kapuleriui, parašytas jidiš kalba 


