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Alicija Žukauskaitė: Labą dieną. 
Valentina Staugaitienė: Labą dieną. 
Alicija Žukauskaitė: Norėjau paprašyti, kad prisistatytumėte, koks jūsų vardas, pavardė? 
Valentina Staugaitienė: Valentina Staugaitienė. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, kuriais metais esate gimusi? 
Valentina Staugaitienė: 1932. 
Alicija Žukauskaitė: Vilkaviškio rajone, Žaliosios valsčiuje, Vladiškių kaime. 
Alicija Žukauskaitė: Koks buvo arčiausias miestas ar miestelis nuo jūsų kaimo? 
Valentina Staugaitienė: Kudirkos Naumiestis. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, ten jūs gyvenote ir prieš karą, ir karo pradžioje? 
Valentina Staugaitienė: Taip, ir prieš karą. Karas prasidėjo 1941 metais, o mes ten 
atsikėlėme gyventi 1939. O paskui po karo visą laiką gyvenom iki 1958 metų, paskui 
persikėlėme. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykite, ar jūsų kaime buvo žydų? 
Valentina Staugaitienė: Ne. Tikrai neatsimenu.  
Alicija Žukauskaitė: O Kudirkos Naumiestyje? 
Valentina Staugaitienė: Naumiestyje buvo. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jums teko matyti, kas atsitiko su tais žydais, kai prasidėjo karas? 
Valentina Staugaitienė: Tą dieną, kai vežė šaudyti, tai teko matyti viską. 
Alicija Žukauskaitė: Papasakokite, ką matėte. 
Valentina Staugaitienė: Rugsėjo 14-tą dieną pastebėjom nuo Naumiesčio atvažiuojančius 
kelis vežimus, vadinamus ilgvežimiais. Prisėdę senesnių žmonių, moterų, vyrų, dar iš 
paskos sekė vorelė. Ir tada mes jau vaikai visi kieme iš smalsumo stovėjom, laukėm, 
žiūrėjom, nes kadangi tėvai kalbėjo jau, kad ruošiamasi žydų šaudymui. Neišėjom iš 
kiemo. Mes gyvenime prie kryžkelės, ten du keliai šakojasi. Vienas Šūklių kryptim, o 
kitas į Paražnius. O atveda iki tos kryžkelės vienas kelias nuo Naumiesčio. Mes visiškai 
prie tos kryžkelės, prie to kelio gyvenom. Taigi matyti buvo viskas tikrai labai aiškiai, 
kadangi važiavo pro mūsų trobesius. Na, vaizdas buvo tikrai kraupus. Tie žmonės, 
pamatę, kad pasuko Paražnių miškelio link, pradėjo ašaroti, nerimti, be abejo jautė, kad 
su jais bus susidorota. Na, ir kada privažiavo prie mūsų, prie mūsų sodybos stovėjo 
pastatytas žmogus su baltu raiščiu ant rankovės, baltaraištis. Viena moteriškė, pagriebusi 
mažą vaikelį, tiesė mano mamai prašydama, kad ji paimtų. Bet ji pasakė – negaliu, savo 
būrelį vaikų turiu, mūsų buvo devyni vaikai šeimoje, o be to, kitaip ir negalėjo pasakyti, 
kadangi stovėjo tas žmogus sargybinis. Jis suriko, kad atsisėst (į vežimą), atsisėdo ta 
moteriškė su tuo vaikeliu raudodama, na, nuvažiavo tolyn. O paskui, ten buvo atstumas 
gal pusantro kilometro iki to miškelio, netrukus išgirdom šūvius. 
Alicija Žukauskaitė: Kiek laiko šaudė? 
Valentina Staugaitienė: Sunku dabar pasakyt. Neilgai ten truko. Tiesa, iš paskos važiavo 
viliukais vadinami, atviri tokie (mašinos), ir ten susėdę tie, kurie buvo pasiruošę tam 
šaudymui. 
Alicija Žukauskaitė: Kas tokie ten sėdėjo? 
Valentina Staugaitienė: Civiliai apsirengę. Vokiečių ten buvo irgi. O civiliai, tikriausiai, 
čia kokie vietiniai, gal atvežti. Tų pavardžių aš negaliu pasakyt. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jie turėjo baltus raiščius ant rankovių? 
Valentina Staugaitienė: Neturėjo. 
Alicija Žukauskaitė: O kokius jie turėjo ginklus, gal prisimenate? 
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Valentina Staugaitienė: Matėm kažkokį ginklą, žinot, jie tikriausiai ant nugaros jų 
nelaikė, buvo žemai pasidėję, buvo ir užsidėjusių tuos ginklus. 
Alicija Žukauskaitė: Tai ten šautuvai ar automatai? 
Valentina Staugaitienė: Šautuvai tokie ilgi. 
Alicija Žukauskaitė: Kaip jūs įsivaizduotumėte, kiek galėjo būti tų žmonių, kaip jūs 
sakėte, pasirengusių šaudyti? 
Valentina Staugaitienė: Aš nežinau, ką dabar mes vaikai, mes nesuskaitėme, matėm tik 
kelis tuos viliukus. Prisėdę jų ten buvo. Daug labai nebuvo, tikriausiai. Kiek ten į viliuką 
gali tilpti, keli vyrai. 
Alicija Žukauskaitė: O vokiečiai? 
Valentina Staugaitienė: Kiekvienam (vežime) buvo ir vokietis. 
Alicija Žukauskaitė: Su uniformom? 
Valentina Staugaitienė: Su uniformom. 
Alicija Žukauskaitė: Kokios spalvos buvo jų uniformos? 
Valentina Staugaitienė: Žalios. 
Alicija Žukauskaitė: O kiek galėjo būti maždaug žydų? 
Valentina Staugaitienė: Nemažai, tie vežimai pilnai prisėdę, o dar iš paskos po vorelę už 
kiekvieno vežimo. O ką gi ten, nesuskaičiuosi. Nemažai, nes duobė buvo ilga iškasta. 
Alicija Žukauskaitė: Ar ta moteris, kuri prašė, kad vaikelį paimtų, ar ji buvo jūsų mamos 
pažystama? 
Valentina Staugaitienė: Buvo pažystama, nes mama bendravo su Naumiesčio žydais. Mes 
ten uogaudavom, tą miškelį labai gerai žinojom, ten tokie dideli aviečių plotai buvo. 
Paskui tai nėjom (uogauti), neidavom. Ir labai gerai žinojom tą vietą. Tai tas uogas 
parnešdavom, prigrybaudavom, nešdavom kartu su mama į miestelį žydams. Vieną namą 
gerai prisimenu, čia pradžioj miesto. Bijomkė - kažkokia žydų pavardė buvo. Tai su šita 
(šeima) labai bendravo. Nuolat eidavo mama pas juos. 
Alicija Žukauskaitė: Ar tarp tų žmonių, kuriuos varė, ar jūs matėt savo pažystamų? 
Valentina Staugaitienė: Ne, nemačiau. Žinot, kad labai greitai, ten ir nespėsi pastebėt. 
Alicija Žukauskaitė: O jūs sakėt, kad tai buvo rugsėjo 14-ta. Iš kur jūs žinot, kad tai buvo 
rugsėjo 14-ta? 
Valentina Staugaitienė: Aš pati tai nežinau, bet aš pasiklausiau istorikės mūsų, mokykloj 
dirba, ji ruošė kažkokį darbą, rinko šitą medžiagą. Ir ji iš kažkur sužinojo, kad rugsėjo 14-
tą. O aš tik prisimenu, kad buvo šilta diena. Man atrodė, kad rugpjūčio mėnesį. 
Alicija Žukauskaitė: O koks dienos laikas tai galėjo būti? 
Valentina Staugaitienė: Nu, tai vidurys dienos. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, po to, kai juos nuvarė į mišką ir jūs išgirdote šūvius, kas 
buvo po to? 
Valentina Staugaitienė: Nu, paskui jau jie grįžo, visus tuos rūbus sumetę į tuos vežimus, 
pundus tokius. Dar vieną pundą numetė mums, kadangi mes kieme buvom, ir nuvažiavo 
link Naumiesčio. O mes paskui po kokios valandos nieko mamai nesakę bėgom pažiūrėti 
į tą vietą. Mama paskui stipriai barė mus. 
Valentina Staugaitienė: Barė ar mušė? 
Valentina Staugaitienė: Barė, tiktai barė. Parbėgom ir pasakojam, ką mes ten matėm. 
Alicija Žukauskaitė: O ką jūs ten matėt? 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

The following transcript is the result of a recorded interview. The recording is the primary source document, not this transcript.  It has 
not been checked for spelling nor verified for accuracy.  This document should not be quoted or used without first checking it against  
the interview. 
 
The interview is part of the United States Holocaust Memorial Museum's collection of oral testimonies.  Information about access and 
usage rights can be found in the catalog record.



Valentina Staugaitienė: Nu, tai vaizdas nekoks. Visokio kraujo pritiškę, užžerta ten taip 
nedaug, dar, atrodo, pusgyvių ten, judėjimas, juda tos žemės, ant medžių smegenų tokių 
nutiškusių buvo, ir bėgom greit iš to miško. 
Alicija Žukauskaitė: Ar ta duobė didelė buvo? 
Valentina Staugaitienė: Ilgoka ji buvo, ilgoka. Nežinau, kiek ten galėjo būt... Mes ir 
anksčiau matėm, kai ji iškasta buvo, paruošta. Kadangi mes, vaikai, nuolat į tą mišką 
(bėgom), tai matėm, kad gilokai buvo iškasta. Giloka buvo. 
Alicija Žukauskaitė: Jeigu jūs ją matėt iškastą, kai matėt, ar jūs žinojot, kam ji yra 
iškasta? 
Valentina Staugaitienė: Nu, tik žmonės kalbėjo kaime, kad yra iškasta duobė, kažin, ar 
čia nebus žydams. Žmonės, žinot, vieni nuo kitų... 
Alicija Žukauskaitė: Pabandykit man papasakoti, kadangi jūs ją ir iškastą matėt, kokio 
didumo ji buvo? 
Valentina Staugaitienė: Ką dabar, matuot nepamatavom, bet aš nežinau, gal per mūsų 
namą taip ilgis. Gal buvo panašiai tokia. 
Alicija Žukauskaitė: O gylis? Kaip žmogus ar gilesnė? 
Valentina Staugaitienė: Gilesnė truputį. 
Alicija Žukauskaitė: Kai atėjot prie tos duobės jau po sušaudymo, ar matėt kokių daiktų, 
kokių nors detalių? 
Valentina Staugaitienė: Kažkokių smulkių drabužėlių, viskas nebuvo surinkta taip 
švariai, buvo ir palikta tokių, bet stambesnių daiktų nebuvo, tik tokių smulkių. Dar vaikų 
koks žaisliukas nukritęs, va taip. 
Alicija Žukauskaitė: O ta duobė kruvina buvo? 
Valentina Staugaitienė: Nu, kraujo dėmių tai buvo aplinkui. O paskui pas mus mergaitė 
žydų atbėgo kitu keliu, ne tuo, kur jie važiavo, o per tą mišką, kur ji pabėgo, matyt, per tą 
sumaištį nuo duobės. Tai ji per tą mišką jau vėlokai, jau pavakariais visiškai. Tas 
baltaraištis, jis dar ilgai stovėjo. Matyt, jautė, kad dar kas nors iš pabėgusių gali eit. Nu, ir 
ji atėjo pas mus, užsuko, nes paskui daugiau gyventojų nebuvo iki Naumiesčio. 
Alicija Žukauskaitė: Kiek jai metų buvo? 
Valentina Staugaitienė: Nu, panašiai dvylikos gal, vienuolikos. Tiksliai metus tai negaliu 
pasakyt. Ji pasiliko pas mus. Tas sargybinis tuoj pat užėjo pas mus, paklausė, kas čia 
tokia, mama sako, čia Jurgelaičių mergaitė. Nes tikrai kaime buvo tamsios tokios 
mergaitės Jurgelaičių, ir mes bendravom. Tai jis nieko nesakė ir išėjo. Nu, ir ji pasiliko, 
tai buvo panašiai dvi savaites pas mus. Bet ji labai veržėsi į Naumiestį, į namus. Ašarojo 
ir vis prašė, maldavo, kad ją pavestų iki Naumiesčio. Tai paskui mama taip ir padarė. 
Pagalvojo, kad čia labai sunku išlaikyt, jokio rūsio, labai menka ta trobelė buvo, paslėpt 
tikrai nebuvo kur. Į žemę sulindusi tokia ta trobelė sena, ji kito ūkininko sodyboj buvo, 
mums ją tik išnuomavo, tai paskui mama įdėjo maisto, pavėdėjo ją tuo keliu, paskui 
nuvedė, kur posūkis link Vilkaviškio, į pagrindinį kelią, ir ji grįžo namo, o tą mergaitę 
paleido vieną. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs paskui dar matėt tą mergaitę? 
Valentina Staugaitienė: Ne, daugiau nematėm. 
Alicija Žukauskaitė: O koks jos likimas, gal žinot? 
Valentina Staugaitienė: Tai ją Paražnių, ne, Kataučiznos miškelyje sušaudė. Dar ten 
kažką, Grosmaną, dar kažką. 
Alicija Žukauskaitė: Kai jums įmetė ryšulį į kiemą, kas buvo tam ryšuly? 
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Valentina Staugaitienė: Mama net jo neatrišo. Greitai išvežė į sąvartyną ir išmetė, kur 
kaimas prie miško tokį savartynėlį turėjo. Išmetė ir sakė, tikrai nedėvėsit nė vieno rūbo, 
ką jūs turit, taip vaikščiosit, bet šito nedėvėsit. Ne toks didelis tas ryšulėlis buvo. 
Alicija Žukauskaitė: Kai grįžo ta kolona su rūbais, ar ten grįžo ir tie, kurie šaudė? 
Valentina Staugaitienė: Tie vėliau grįžo. Jie paskui nuvažiavo tie viliukai. Jie, matyt, ten 
dar pastovėjo kurį tai laiką. 
Alicija Žukauskaitė: Bet jūs matėt tuos viliukus? 
Valentina Staugaitienė: Matėm atgal grįžtančius, matėm. Ir paskui matydavom, dažnai 
pravažiuodavo dar kokį įsisodinę. Veždavo ir lietuvius komunistus ten sušaudyti. 
Išgirsdavom šūvį, ir vėl atgal važiuoja. 
Alicija Žukauskaitė: Su viliukais? 
Valentina Staugaitienė: Taip. 
Alicija Žukauskaitė: Tie vežimai buvo su daiktais, kažkas juos važnyčiojo, o ten kokių 
nors saugančių ar buvo, kurie ten prie tų vežimų būtų? 
Valentina Staugaitienė: Tai buvo. Buvo pastatyti tokie, raiščius užsirišę, sėdėjo vežime 
kiekvienam, tokie patys, kaip prie sodybos stovėjo. 
Alicija Žukauskaitė: Raiščiai balti? 
Valentina Staugaitienė: Balti ant rankovės, o kas ten užrašyta, tai mes neatkreipėm 
dėmesio. Tai baltaraiščiais ir vadindavo. 
Alicija Žukauskaitė: Kai ta žmonių kolona buvo varoma į miškelį, ar saugojo pačią 
koloną kas nors? 
Valentina Staugaitienė: Baltaraištis prie kiekvieno vežimo buvo. Tai kai kuriam vežime 
gale sėdėjo, kai kuriam vežime šalia ėjo, nes pamažu važiavo, kadangi iš paskos pėsčiųjų 
ėjo. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs pažinojote ką nors iš tų žmonių, kurie su baltais raiščiais ėjo? 
Valentina Staugaitienė: Nė vieno. 
Alicija Žukauskaitė: O tėvai? 
Valentina Staugaitienė: Nežinau, tėvai neįvardino kažkaip tai. Ir vėliau, kai kalbėjo, kad 
kokią pavardę pasakytų, tai ne. Mes neįsiminėm, kad taip tėvai konkrečiai kalbėtų, kas 
šaudė. 
Alicija Žukauskaitė: Norėčiau sugrįžti į tą epizodą, kai jūs matėte vežimus ir žmones, 
kurie buvo varomi į tą mišką. Sakykit, iš kur jūs žinojote, kad ten, tuose vežimuose, sėdi 
žydai? 
Valentina Staugaitienė: Tai jau iš išvaizdos atskiri (atpažįsti) vis tiek. Ir šnekėjo žmonės, 
kad šaudys žydus. Ir čia jau veža su sargybiniais, ir veža į mišką. Tai nusprendėm, kad 
žydus, nes Naumiesty jau šaudė vyrus, jau buvo pradėtas šaudymas. 
Alicija Žukauskaitė: O galėtumėte pasakyti, kuo skyrėsi tie žmonės, kurie sėdėjo 
vežimuose, ir kurie ėjo iš paskos? 
Valentina Staugaitienė: Kurie ėjo iš paskos, tie patys žydai ėjo, tie, kurie, matyt, biškį 
jaunesni, kurie netilpo į tuos vežimus, nesusėdo gi visi. Kurie pajėgesni, mes 
nusprendėm, šitie ėjo iš paskos. 
Alicija Žukauskaitė: O ten vyrų buvo, ar tik moterys su vaikais? 
Valentina Staugaitienė: Buvo, bet nedaug. Nedaug vyrų. Vyrus tai jau turbūt dieną 
anksčiau Naumiestyje šaudė. Čia, matyt, užsilikusius kokius dar. 
Alicija Žukauskaitė: Kai jūs nubėgot po to prie tos duobės, jūs sakėt, kad matėt ant 
medžių žmogaus smegenis, o iš kur jūs žinojot, kad tai yra žmogaus smegenys? 
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Valentina Staugaitienė: Nu, baltų tokių... Mes, kai tėvams papasakojom, tai sako, ko gera, 
mažus vaikus trenkė į medžius, ir viskas, ir ištiško smegenys. Mes tėvam parbėgusios ir 
pasakojom, kaip mes ten viską matėm. Tėvai taip nusprendė. 
Alicija Žukauskaitė: O tėvai paskui buvo nuėję? 
Valentina Staugaitienė: Ne, tėvai nėjo. Mama labai jautri, nėjo žiūrėt ir mums uždraudė 
griežtai. 
Alicija Žukauskaitė: Tie viliukai, kaip jūs sakot, važiuodavo, veždavo kažkokius 
pavienius žmones šaudyt... 
Valentina Staugaitienė: Taip, tikrai matydavom. 
Alicija Žukauskaitė: Kaip dažnai tas vykdavo? 
Valentina Staugaitienė: Nu, ne taip ypatingai dažnai, bet matėm kelis kartus, kaip nuvežė. 
O paskui spręsdavo tėvai, arba čia kokį užsilikusį žydą, kai kokį komunistą vokiečiai 
veždavo. 
Alicija Žukauskaitė: O tie važinėjimai tų viliukų tęsėsi per visą okupacijos laikotarpį? 
Valentina Staugaitienė: Ne, ne, čia tik tuoj po žydų šaudymo. Paskui jau buvo ramu. Tik 
neramu buvo, kai gaudydavo į tą Plechavičiaus armiją. Mano du broliai, už mane gerokai 
vyresni, jie jau vyrai buvo, vienas 1920 metų, kitas 1922 metų gimimo, tai jie turėjo 
slapstytis. Atvažiuoja iš valsčiaus naktį, jie ant viršaus namelio ant aukšto (palėpėj) 
miegojo, tai šokdavo. Mama ir kopėčias nuimdavo, kad nepajustų, kad kažkas miega. Tai 
nušokdavo be kopėčių ir bėgdavo, ten toks Raudonės dvaras buvo, į tą dvarą, ten tvarte 
nakvodavo, kad nepatektų į tą armiją. Labai neramu būdavo. Buvo brolis gimnazistas, 
parvažiuodavo per šventas dienas iš Vilkaviškio, tai vieną kartą tą vos nepaėmė, jis 
jaunas buvo, šiaip taip išsisuko. Paskui jis žuvo Vokietijoje. 
Alicija Žukauskaitė: O kaip jis atsirado Vokietijoje? 
Valentina Staugaitienė: O kai mus iševekuavo į Vokietiją. 
Alicija Žukauskaitė: O kada jus iševekuavo į Vokietiją? 
Valentina Staugaitienė: 1944 metais. 
Alicija Žukauskaitė: O dėl ko? 
Valentina Staugaitienė: Dėl to, kad vokiečius jau varė rusai, jie (vokiečiai) nepaliko 
civilių, pirmyn su vokiečių armija, ir viskas. Žandarai į kiemą, žandarais vadindavo, - 
kraukitės, ir važiuojat kartu su mumis, ir viskas. Reikėjo paklust. 
Alicija Žukauskaitė: Kiek laiko jūs praleidote Vokietijoje? 
Valentina Staugaitienė: Metus laiko. Rugsėjį išvežė, o grįžom kitą rugsėjį. 
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