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Alicija Žukauskaitė: Labą dieną. 
Juzefa Treiderienė: Labą dieną. 
Alicija Žukauskaitė: Pirmiausia norėjau padėkoti, kad sutikote su mumis pasišnekėt, ir 
noriu paprašyti, kad prisistatytumėte, koks jūsų vardas, pavardė? 
Juzefa Treiderienė: Juzefa Treiderienė. 
Alicija Žukauskaitė: O kuriais metais gimusi? 
Juzefa Treiderienė: 1927. 
Alicija Žukauskaitė: Ir kur? 
Juzefa Treiderienė: Kudirkos Naumiestyje. 
Alicija Žukauskaitė: Ir dabar gyvenate? 
Juzefa Treiderienė: Ir dabar gyvenu, ir visą gyvenimą gyvenau. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, ar prieš karą Kudirkos Naumiestyje buvo daug žydų? 
Juzefa Treiderienė: Labai daug. Labai daug. Kiek mano vaikystės prisiminimai, tai apie 
aikštę, čia visur centrinėse gatvėse – visur buvo žydų parduotuvės. Lietuvių tai kokios dvi 
ar trys parduotuvės, o taip žydai visur buvo. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs bendravot su žydais? 
Juzefa Treiderienė: Aš asmeniškai – mes kaimynai su žydais buvom, bendraamžiai, tai 
mes tik tiek bendravom. Jie krautuvėlę turėjo. Mes gyvenom Karolio Požėlos, dabar 
Mašioto gatvė, ant kampo, prie turgaus, ir jų ant kito kampo buvo parduotuvė, tai mes su 
tais vaikais bendravom. O mieste, tai žinot, mes tokie vaikai, dar nelakstydavom po tą 
miestą, jau mes tik kur artimi kaimynai. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jums teko matyti, kas atsitiko su tais žydais, kai prasidėjo karas? 
Juzefa Treiderienė: Nu, matyt tai matėm visi, bėgom žiūrėt. Pirmiausia tai suvarė į getą. 
Pirmiausia tai vyrus suėmė, vyrus nuo šešiolikos metų. Visus vyrus surinko ir sušaudė čia 
žydų kapuose. Sušaudė. Liko moterys ir vaikai. O paskui moteris ir vaikus suvarė į dvi 
gatves, padarė getus. Šičia buvo Sinagogos gatvė, kur dabar Kudirkos, ir ten buvo Pirties 
gatvė, kur Dariaus ir Girėno dabar. Tai ten buvo kaip getas koks, tas dvi gatves ir 
apgyvendino. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, ar jūs matėt, kaip vyrus rinko? 
Juzefa Treiderienė: Ne, nemačiau. Tik mano tėtė ir mano vyro tėtė, mes vienam name 
gyvenom, mes antram aukšte, o jie pirmam aukšte. Tai jo tėtė, mano vyro, išėjęs per 
langą šaukė, Šabaniauskai, Šabaniauskai, tas iškišo galvą. Sako, klausyk, klausyk, kas 
darosi. Tai vakare šaudė tuos vyrus. Ne tik vien žydus, bet ir komunistus. Tai mes visi 
išsigandę klausėm, kaip šaudė juos, buvo girdėt labai. 
Alicija Žukauskaitė: O moterys? 
Juzefa Treiderienė: Moterys gete gyveno, jos nelabai kur vaikščiojo, o paskui kada jau jas 
vežė, tai suvežė čia ant aikštės. Aikštė tai buvo turgavietė, baisiai didelė turgavietė. 
Privežė ūkininkus su arkliais, su vežimais suvarė, ir moteris suvarė iš tų gatvių, sodino į 
tuos vežimus ir vežė. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs buvot tada toj aikštėj? 
Juzefa Treiderienė: Taip, mes visi bėgom žiūrėt, buvo toks neeilinis įvykis. 
Alicija Žukauskaitė: Kaip atrodė ta aikštė, papasakokit. 
Juzefa Treiderienė: Aikštė buvo akmenimis grįsta, paprastų  paprasčiausia aikštė, didelė, 
labai didelė. Pilna ta turgavietė buvo vežimų, ir moteris, ir vaikus tuos sodino į vežimus. 
Verkė, klykė tos... Dar žinau viena tokia Šimbergienė, dabar biblioteka yra tam name, 
mano sesuo dar nueidavo patarnaut pas tuos Šimbergus, tai ta Šimbergienė mano mamai 
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sakė, oj, Šabaniauskiene, ką aš kaltas, kad aš žydas. Bet jie negalvojo, kad juos šaudyt 
veža, sakė, veža pas vyrus į darbus. Tai kas ką turėjo geresnio, pasiėmė viską ir „važiavo 
pas tuos vyrus į darbus“. Nu, susitiksim, kitos tokios optimistės buvo, susitiksim su 
vyrais, ir bus gerai. Kada išvežė iš Kudirkos Naumiesčio ir pasuko ne ant Vilkaviškio, o 
link miško, mes nematėm, negirdėjom, bet žmonės, kurie toliau gyveno, prie miško, tai 
sakė – baisu buvo. Vieną mergaitę tai tikrai motina išstūmė iš vežimo. Šamisaitę. Žinot, 
kaip griovys apžėlęs karklais, tai tą mergaitę įstūmė į tą griovį. O Rozenfeldo Liuba, 
baisiai gražios buvo abi mergaitės, kaip ta išbėgo, mažu motina liepė, tos dvi mergaitės 
pabėgo. O tas nuvežė į mišką. O tai, žinot, ten, sakė, tragedija buvo. Viską atėmė, viską 
apžiūrėjo, nuogas išrengė. O mano močiutė, tėtės mama, tai buvo išėjusi uogaut į mišką. 
Tai kai atvežė, tai ji baisiai išsigando, įlindo į krūmus, bijojo, kad ją, kaip žydelką, 
nenušautų. Tai ji nesirodė, bet ji visą tą vaizdą matė. Ji susirgo tiesiog. Sakė, čia toks 
Grajauskas policininkas buvo, koks jis žiaurus buvo, sakė, mažiukus vaikus už kojų ir į 
medį davė. Sakė, tiesiog baisu, kas buvo. O mūsų gatvėj Leibai gyveno, tokia graži ta 
Leibaitė buvo, šviesi, kasos tokios ilgos. Draugavo su lietuviu. Ir tas ją šaudė. Jis dabar ar 
ne Australijoj. 
Alicija Žukauskaitė: Kokia jo pavardė? 
Juzefa Treiderienė: Jo pavardė... šitas... prisiminsiu. 
Alicija Žukauskaitė: Norėjau grįžti prie to epizodo apie turgaus aikštę. Jas sodino į 
vežimus. Kas jas sodino į vežimus? 
Juzefa Treiderienė: Nu, kas buvo? Policininkai buvo, buvo prijaučiantys policijai. 
Alicija Žukauskaitė: Kaip jie buvo apsirengę? 
Juzefa Treiderienė: Vieni su uniformom, kiti civiliai, civilių daug buvo. 
Alicija Žukauskaitė: O kokia kalba jie kalbėjo? 
Juzefa Treiderienė: Lietuviškai. Vokiečiai tik komandavo, tik komandą davė. O darė 
viską, žinokit, mūsų žmonės. Svarbiausia, sakė, kad jie buvo prigirdyti. Sakė, samagono 
(naminės degtinės) atvežė bidoną ir jiems davė prieš tai išgert. Tai galbūt jie visi girti 
buvo. Taip visi žmonės suaugę šnekėjo. Aš tik girdėjau pasakojant, aš negaliu patvirtinti. 
Alicija Žukauskaitė: Ar tie lietuviai ginklus turėjo kokius nors? 
Juzefa Treiderienė: Žinokit, net neprisimenu, šito neprisimenu. Daug pažystamų buvo, 
daug naumiestiečių buvo, ir aš pažinojau. 
Alicija Žukauskaitė: Kurie dalyvavo? 
Juzefa Treiderienė: Kurie dalyvavo. 
Alicija Žukauskaitė: Gal pavardes prisimenate? 
Juzefa Treiderienė: Prisimenu ne tiek daug, bet prisimenu. Jurkšaitį, Laurinaitį prisimenu, 
paskui prisimenu Kuncaitį, paskui prisimenu Grajauską, tas, kuris mušė vaikus tuos. 
Skaisgirys... Paskiau Bubilas toks. Dar tas Bubilas buvo parvažiavęs, tai čia jį kaip 
užpuolė, tai išvažiavo ir nesirodė daugiau. Skaisgirys irgi buvo parvažiavęs. 
Alicija Žukauskaitė: Kas tą Bubilą užpuolė? 
Juzefa Treiderienė: Moterys, miestiečiai, žinot. Juk tos (kalbama ne apie tas, kurios 
užpuolė) moterys paskui pardavinėjo tuos rūbus, tai parvežė labai gražių rūbų iš to miško, 
nes kas geriausia, jos buvo pasiėmusios viską. 
Alicija Žukauskaitė: Moterys - tai kokios? 
Juzefa Treiderienė: Nu, tų ten policininkų moterys ir kitos, kurios draugės. Pardavinėjo... 
Alicija Žukauskaitė: Tas Bubilas, kai buvo atvažiavęs, tai jį užpuolė... 
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Juzefa Treiderienė: Naumiestietės. Kaip tu drįsti, sako, dar čia rodytis. Tu, sako, esi 
žmogžudys, vaikų žudikas, kaip tu čia drįsti rodytis. Jis paskui daugiau... Nežinau, gal 
miręs jau dabar. 
Alicija Žukauskaitė: O jūs buvot, kai buvo tas užpuolimas? 
Juzefa Treiderienė: Ne. 
Alicija Žukauskaitė: O katros čia naumiestietės taip užpuolė? 
Juzefa Treiderienė: Nepasakysiu aš, bet visas miestas šnekėjo, kad sako, nešė kudašių 
Bubilas iš Naumiesčio, va taip. 
Alicija Žukauskaitė: Iš tų pavardžių, kurias jūs paminėjote, kuris buvo Australijoje? 
Juzefa Treiderienė: Šitas buvo... Australijoj buvo... 
Alicija Žukauskaitė: Tas, kuris su ta žydelkaite draugavo. 
Juzefa Treiderienė: Palaukit, kaip jo ta pavardė?.. Neprisimenu tos pavardės, kur su ta 
žydelkaite draugavo. Bet aš prisiminsiu jį. Kaip jis, tas?.. Užkrito. 
Alicija Žukauskaitė: Gerai, nieko, jei prisiminsite, tai pasakysite. Sakykit, ar jūs buvote 
nuėjusi į tą vietą, kur buvo moterys sušaudytos? 
Juzefa Treiderienė: Buvom, buvom. Vaikai nubėgom. 
Alicija Žukauskaitė: Kada? 
Juzefa Treiderienė: O jau po kokių dviejų trijų savaičių, žinokit. Mano mama labai 
griežta buvo, mūsų niekur neleisdavo, bet vaikai kaip vaikai, vis tiek reikėjo matyt. Nu, 
tai žinot, vaizdas buvo baisus. Ta duobė įsmukus, tai aplinkui putos baisios tokios išėję su 
krauju, nešvarios tokios. Baisios putos, ta duobė buvo baisi. Kiti dar eidavo uogaut į tą 
mišką, aš niekad neidavau, aš labai bijojau. 
Alicija Žukauskaitė: Kokio didumo galėjo būti ta duobė? 
Juzefa Treiderienė: Nu, žinokit, neprisimenu, bet didelė. 
Alicija Žukauskaitė: Gal matėt kokių daiktų aplink tą duobę? 
Juzefa Treiderienė: Ne, ne, ne. Nieko nebuvo. Aš nieko nemačiau. Gal aš iš baimės nieko 
nemačiau, aš labai bijojau. O paskui, kai tas moteris surinko, gerus daiktus, baldus 
išsivežė jau tie parankiniai. O paskui vaikai landė per langus, per visur landė (landžiojo), 
viską nešė, indus, smulkmenas. Mudvi su seseria įėjom į vieną butą Pirties gatvėj, tai 
labai gavom nuo mamos, kai parėjom. 
Alicija Žukauskaitė: Už ką gavot nuo mamos? 
Juzefa Treiderienė: Kad ėjom, kad lindom. 
Alicija Žukauskaitė: O ką parsinešėte? 
Juzefa Treiderienė: Nieko neparsinešėme, bet svarbu, kad ėjom. 
Alicija Žukauskaitė: Ką jūs pamatėt, kai įėjot? 
Juzefa Treiderienė: Ką pamatėm? Viskas išdaužyta, išvartyta, vaikai renkasi viską, indus, 
tik jau ten nieko gero nebuvo. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs matėt, kaip tuos daiktus iš miško parvežė? 
Juzefa Treiderienė: Ne, aš tai nemačiau, bet sakė, kad pilni vežimai parvažiavo tų daiktų 
sukrautų.  
Alicija Žukauskaitė: Ir paskui kur tie daiktai buvo dedami? 
Juzefa Treiderienė: Kas geriausia, išsidalino, o kas jau ne taip gera buvo, pardavinėjo, 
pirko žmonės. 
Alicija Žukauskaitė: Ar matėt kokią nors tokią parduotuvėlę? 
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Juzefa Treiderienė: Taip, taip, ir dar žinau, kas pardavinėjo. Orintienė pardavinėjo. 
Išvažiavo į Kaliningrado sritį, ji negyveno Naumiestyje jau po karo. Irgi nenorėjo. Žinot, 
kokių yra moterų, kur akis kabina, tai ji Kaliningrado srity gyveno. Tai ta tai pardavinėjo. 
Alicija Žukauskaitė: Ar galėtumėte papasakoti, kokius jūs daiktus matėt, ką ji 
pardavinėjo? 
Juzefa Treiderienė: Apatinius rūbus, viršutinius rūbus. Rūbus. 
Alicija Žukauskaitė: Ar gražūs tie rūbai buvo? 
Juzefa Treiderienė: Aš tokį epizodą papasakosiu. Žinot, prie vokiečių aš turėjau tokią 
draugę. Ta draugė gyveno pas savo tetą čia Naumiestyje, ji ne naumiestietė. Nu, ir ta teta 
ir ta Orintienė turėjo po karininką vokiečių. Nors abidvi su vyrais gyveno, turėjo 
restoraną tokį. Ir ta moteris, ta teta sako, eikit, pakvieskit Orintienę. Pasakykit, kad yra 
Juodis, slapyvardis (buvo vokiečio). Tai mudvi nuėjome su ta drauge pas tą Orintienę, jie 
gulėjo, prisibeldėm, tai ji jau tiek prašė, tiek bučiavo tą savo vyrą, kad ją išleistų. Nu, ir 
išleido. Tai aš, žinot, niekad buvau nemačius ir niekad negirdėjus, kad tokių rūbų  yra ant 
svieto (pasaulyje). Tai ji rengėsi. Komplektukai buvo vienos spalvos (kalbama apie 
apatinius rūbus), šilkiniai, gražiausi. Tai kai rengėsi, aš išvertusi akis žiūrėjau, galvojau, 
Dieve, Dieve, kiek tie žydai gražių rūbų turėjo. Tai va, mano tokia buvo mintis. 
Alicija Žukauskaitė: O kodėl jūs manėt, kad ji būtinai žydų rūbais apsirengusi? 
Juzefa Treiderienė: Už tai, kad ji kupčiavo jais (prekiavo) ir ji net negalėjo turėti tokių, 
nes ji buvo niekas, eilinė moteris, ir viskas. 
Alicija Žukauskaitė: Tai ji rengėsi tais rūbais, norėdama eiti į susitikimą su... 
Juzefa Treiderienė: Vokiečių karininku. Nu, ir paskui mes visos išėjom, jau aš paskui 
ėjau namo palydėjus. Žinot, aš tokia mergiška buvau, tai šitoks daiktas man liko iki 
grabo. Šitokie gražūs, šilkiniai, vienos spalvos, nu, vienu žodžiu, visas komplektėlis... 
Kai pradėjo rengtis, aš daugiau nieko neatsimenu, tik tą komplektėlį. Atsimenu ir dabar. 
Gi aš tokių rūbų nebuvau mačius. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, kai šitie žydų namai liko tušti, kas po to su jais buvo? 
Juzefa Treiderienė: Nu, apgyvendino vokiečius. Repatriantai, kurie grįžo. 
Alicija Žukauskaitė: Repatriantus? 
Juzefa Treiderienė: Taip, daugiausiai repatriantai užėmė tuos butus, nu, ir kai koks 
policininkas apsigyveno. Grajauskas, - toks gražus namukas buvo prie pirties, tas įsikėlė į 
tą namuką. Bet tam Grajauskui nepasisekė gyvenime, sakau, Dievas vis tiek yra, žinokit. 
Jis turėjo tris mergaites, ir mes vienam name gyvenom su jo seserims, dvi seserys buvo. 
Tai po karo jie išbėgo, išbėgo į kitą kraštą Lietuvos. Tai vis tiek susekė jį, bėgant per 
laukus jį nušovė, o mergaitės paskui viena kitą visos trys numirė. O ji išvažiavo į 
Kazachstaną. Ir dabar ji ten gyvena. Įsivaizduojate, kokia šeima, kokia nelaimė? Tai taip 
visi kalbėjo, kad Dievas vis tiek yra. Atkeršijo jam už tų mažų vaikų daužymą į medį, 
reiškia, jo visos trys mergaitės numirė. 
Alicija Žukauskaitė: Na, o sakykit, be Orintienės, ar jūs pastebėjot kokių kitų moterų, 
kurios pradėjo puoštis gražiau? 
Juzefa Treiderienė: Nu, ir ta Kubilienė labai gražiai (rengėsi), ir ta Skaigirienė labai 
gražiai. Turėjo vaikus mažus, tie vaikai labai išpuošti, gražūs buvo. Ir ta Orintaitė baisiai 
gražiai išpuošta buvo, į mokyklą eidavo. Tai tie, kurie priklausė, tai jų ir vaikai buvo 
gražūs. Kas ten žino, kaip ten buvo, tų smulkmenų niekas nežino... 
Alicija Žukauskaitė: Dar norėjau patikslinti tokį dalyką. Jūs minėjot, kad moterys buvo 
surinktos į getą. Ar jūs matėt tą getą? Gal jūs galėtumėte papasakoti, kaip jis atrodė? 
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Juzefa Treiderienė: Paprasčiausiai namuose gyveno suvarytos, ir viskas. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jums yra tekę būti viduj gete? 
Juzefa Treiderienė: Viduj – ne. Į kambarius aš niekad nėjau, o gatve praeidavom. Mano 
teta gyveno visai šalia. Gatvėtom eidavom, leisdavo mus vaikščiot. Mes vaikščiodavom. 
Alicija Žukauskaitė: Ta prasme, vidinėm geto gatvėm jūs galėdavote praeiti? 
Juzefa Treiderienė: Galėdavom, galėdavom. 
Alicija Žukauskaitė: O jūs eidami galėdavot bendraut su tom žydėm? 
Juzefa Treiderienė: Kas pažystami, galėjom, bendravom. Aš tai neturėjau pažinčių, dar 
per jauna buvau. 
Alicija Žukauskaitė: Gal dar prisimenate kokių nors epizodų, susijusių su žydų tragedija? 
Juzefa Treiderienė: Vis galvoju apie tą pavardę, visą laiką žinojau tą pavardę, kaip aš ją 
dabar pamiršau... kur tą Leibutę nušovė, tokia graži buvo. Suku galvą ir... ir... 
Alicija Žukauskaitė: Dar norėjau paklausti, kai jūs eidavot per getą, ką jūs ten matėt, kaip 
gyveno tos moterys? 
Juzefa Treiderienė: Žinokit, nežinau, kaip jos ten gyveno. Žinot, kaip gyveno, be vyrų, 
vienos. Ką jos galvojo? Jos optimistės buvo, jos negalvojo, kad jas ten šaudys ar ką 
darys. Jos net netikėjo, kad vyrus tuos sušaudė. Išvežė į darbus, ir viskas. Daug kas 
pasakė joms, kad jau viskas, nėra jūsų vyrų. Mums sakė, kad išvežė į darbus. Gal ir buvo 
kokios protingesnės. Kaip tas mergaites (išstūmė). Vieną mergaitę įsidukrino tokie 
Tamašauskai, čia kaime gyveno. Įsidukrino, pakrikštino, ji pas juos augo taip gražiai, 
atsivesdavo į bažnyčią. Aš, rodos, dar dabar matau tą Tamašauskienę, tą mergaitę 
vesdavosi į bažnyčią vis. O Liuba tai gyveno pas Grosmanus. Grosmano dar ilgai 
nesušaudė. Jis buvo garsus gydytojas, jo sesuo buvo dantų gydytoja, du vaikučiai buvo 
atvežti giminių iš Kauno, ir ta Liuba buvo. Na, ir vieną kartą, kažin, ar ne kitą vasarą ar 
pavasarį juos surinko, paėmė ir Tamašauskų mergaitę apkrikštytą, ir juos visus nuvežė į 
Kataučiznos miškelį ir sušaudė. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs matėt, kaip tą Grosmaną vežė? 
Juzefa Treiderienė: Aš nemačiau, bet tėvai mano, visi matė, visi žinojo. Sušaudė pačioj 
pradžioj miške. 
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