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Šiame pokalbyje, Ona Bečelienė, gimus 1924 m. liepos 7d., Paražinuose, pasakoja apie 
prieškarinius santykius su žydais Kudirkos Naumiestyje. Jinai išsamiai pakalba apie žydų 
parduotuves ir savininkus, pateikia kelis pažįstamų žydų vardus. Bečelienė atpasakoja masines 
žydų moterų ir vaikų žudynes miške prie Kudirkos Naumiesčio. Nors jinai pati nematė kaip 
aukas transportavo ir sušaudė, ji girdėjo šūvius ir klyksmą, Jinai atskleidžia kad nuėjo pasižiūrėti 
į šaudymo vietą po žudynių, pateikia siaubingų detalių tiek iš savo patyrimų, tiek iš kitų 
pasakojimų. Trumpai pakalba apie žydų turto plėšikavimą ir pardavimą varžytinėse, ir apie žydų 
namų rekvizicijas. Jinai mini kad kunigai per pamokslus uždraudė žmonėms pirkti žydų aukų 
rūbus ir daiktus ir smerkė masines žudynes; vardija du kunigus. Bečelienė pasakoja apie du žydų 
išgelbėjimo epizodus: pasakoja kaip miestelyje žmonės pasirašė kunigo inicijuotą peticiją ir 
pateikė vokiečių Komendantui kad išgelbėtų seną žydų daktarą vardu Griausmonas 
[Griauzmonas]; peticija nepavyko ir jis buvo sušaudytas. Toliau pasakoja apie žydę kuri perėjo į 
katalikus kurios žmonės neišdavė ir jinai kartu su vyru išsilaikė per Holokaustą. Bečelienė irgi 
mini kelių nusikaltėlių vardus.  
 
 

Dėžė 1, Kasetė 1 
 
 
[01:] 00:41:16 – [01:] 06:10:25 
00:35 – 06:17 
 
Jinai prisistato, Ona Bečelienė, mergautinė pavardė Petrauckaitė, gimus 1924 m. liepos 7d., 
Paražinuose, prie Kudirkos Naumiesčio Trumpai papasakoja apie šeimą: šeimoje septyni vaikai, 
trys broliai, keturios seserys, šeima turėjo aštuonis hektarus, ėjo į dvarą užsidirbti. Jos paprašo 
pasakoti apie žydus. Jinai pasako kad jai buvo 17 metų kai žydus šaudė; vardija pažįstamus 
žydus: Zybermonas- turėjo vežiminę, Žalarskis [Šalarskis, Šalaskis]- turėjo medžiagų 
krautuvę, Tabijankė [Tabiankė]- turėjo pramonės krautuvę; pasako kad žydai buvo geri ir 
duodavo magaryčių. Jinai diskutuoja žydų papročius ir valgius: apie macus ir laiduotuvių 
apeigas.  
 
[01:] 06:11:00 – [01:] 09:57:25 
06:18 – 10:13 
 
Jos prašo papasakoti apie karo pradžią: kaimynai pasakojo kad matė kareivius pasienyje, kad 
netoli kaimo buvo kareivinė, kad jinai matė kaip parašutais leidžiasi kareiviai, kad vokiečiai 
pasieniečius suėmė ir atėjo pasiprašyti maisto. Jinai pasako kad mokėdavo vokiečių kalbą nes 
tarnavo pas vokiečius nuo keturiolikos metų; kad vokiečiai gaudė Lietuvos jaunimą ir siuntė į 
darbą Vokietijoje.  
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[01:] 09:58:00 – [01:] 14:56:07 
10:14 – 15:24 
 
Jinai pasakoja apie žydų padėtį kai karas prasidėjo: žydai turėjo nešioti geltonus lopus, jinai šitą 
matė kai nueidavo į turgų; pasako kad pirma žydai vyrai buvo suvaryti į sinagogą, kad moteris 
paliko, žydėms buvo pasakyta kad jas veža pas vyrus, bet kai užsuko keliu į mišką jos susiprato 
kad jas veža šaudyti; pasako kad girdėjo kad žydai vyrai buvo nuvežti į Žynius ir sušaudyti, kad 
moterys buvo paliktos namuose su vaikais. Ji paaiškina kad kelyje po šaudymo matė žydų 
moterų išmėtytus daiktus; kad matė sudraskytus rūbus, smegenis ant medžių, kad medžiai buvo 
aptaškyti krauju. Jinai atskleidžia kad nuėjo pasižiūrėti į žudynių vietą, kad nebuvo sargybos, kad 
turėjo užpilti kalkių ir vėl užkasti lavonus. Jinai neatsimena tiksliai kada vyko šaudymas 
Paražniuose, bet sako kad tą dieną rovė linus pas Žemaitį; pasakoja kad „Šauliai“ su baltais 
raiščiais atėjo ir nusikirto rykštes, lazdas, kad po to girdėjosi riksmai; pasako kad kaimynė nuėjo 
prie šaudymo vietos, viską stebėjo ir papasakojo; kaimynė pasakė kad kai šoviniai baigėsi, 
žudikai daužė vaikus į medžius. 
 
[01:] 14:56:08 – [01:] 20:34:04 
15:25 – 21:16 
 
Jinai mini kad kelias dienas šaudė aukas. Jinai pasakoja kad šaudymo dieną jinai rovė linus, bet 
tada parėjo namo, girdėjo aukas šaukiant „Gevalt“ [Gevald], šaudydavo aukas grupėmis; 
patvirtina kad viskas girdėjosi nes šaudė aukas miške. Jinai pareiškia baimę kai nuėjo pasižiūrėti 
į duobes po šaudymo; pasako kad dvi ilgos duobės buvo iš anksto iškastos, kad jos mama matė 
duobes jau iškastas grybaudama žudynių dieną; pasakoja kaip tarybų laikais mirusių žydų sūnus 
atvažiavo ir iškasė savo tėvų palaikus. Jinai sako kad žmonės iš Naumiesčio atėjo ir atkasė 
duobes ieškodami aukso. Patvirtina kad jos mama matė kad duobės buvo iš anksto iškastos, kad 
pati nematė kai kasė duobes. Trumpai pakalba apie vokiečių karevius kurie buvo palaidoti 
Naumiestyje.  
 
[01:] 20:34:05 – [01:] 26:56:07 
21:17 – 27:54 
 
Jinai patvirtina kad žudynių dieną iš ryto ėjo rauti linus, kad šaudymai prasidėjo apie pietus. 
Mini kad gailėjosi žydės Juditos kuri kartu su jos sese mokinosi siūti; pasako kad žydai kartu 
nesilinksmindavo apart viena žydė kuri perėjo į katalikus – Legotienė, nežino mergautinės 
pavardės; atskleidžia kad niekas jos su vyru nepaskundė ir kad jie išliko. Prašo jos papasakoti 
apie žudynių dieną: pasako kad pirma matė „Šaulius“ su lazdomis vaikštant, kad aukas 
nurengdavo ir jeigu nesirengė, nupjaudavo rūbus nežiūrint ar kūną perpjauna; mini kad girdėjo 
kad žudikai – „Šauliai“ ir kareiviai – buvo girti. Pasako kad Andrukaitis, vardo neatsimena, 
šaudė ir pabėgo į Ameriką ir paliko žmoną su keturiais vaikais Lietuvoje. 
 
[01:] 26:56:08 – [01:] 32:28:06 
27:55 – 33:41 
 
Jinai pasako kad žmonės išsinešė žydų turtą, kad vyko varžytinės, kad jos šeima nieko nepirko, 
kad jinai matė varžytines Kybartuose ir daiktus suvežtus Naumiestyje ant turgaus. Pasako kad 
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varžytinėse parduodavo lovas ir kitus baldus, kad vežimu atvežė pardavinėti. Jinai atskleidžia 
kad kunigas Dubrovolskis [Dabravolskis, Dubravolskis] per pamokslą pasakė „nepirkiti krauju 
sulaistytų drabužių;“ jinai patvirtina kad pati girdėjo bažnyčioje kaip kunigas draudė žmonėms 
pirkti žydų rūbus. Atskleidžia kad kunigai irgi sakė žmonėms nežudyti žmonių; mini kad kunigas 
Damijonaitis kovojo prieš žudymą. 
 
[01:] 32:28:07 – [01:] 36:19:06 
33:42 – 37:42 
 
Jinai pasakoja kaip kunigai rinko parašus kad nesušaudytų seną likusį žydą, daktarą 
Griausmoną, kad rinko parašus prie bažnyčios paduoti vokiečiui komendantui jį išgelbėti; 
pasako kad Griausmonas buvo sušaudytas žydų kapinėse, kad buvo jauna žydė pasislėpus pas jį 
ir ją sykiu sušaudė; sako kad jis buvo geras vaistininkas ir daktaras. Jinai pasakoja kaip 14 jaunus 
lietuvius kaip komunistus vokiečiai sušaudė prie Naumiesčio; pasako kad jos šeima neprisidėjo 
prie nieko, kad jinai jauna apsivedė kad jos neišvežtų. 
 
 

Box 1, Tape 2 
 
 

[02:] 00:42:13 – [02:] 06:40:17 
00:45 – 06:57 
 
Jinai patikslina informaciją apie daktarą Griausmoną: jo nesušaudė nes paliko kaip miestelio 
daktarą, jo šeimą iš kart sušaudė, nežino ar jis po šaudymo gydė žmones, Kriaučiūnas buvo 
kitas lietuvis daktaras Naumiestyje. Jinai toliau pasakoja apie pažįstamus žydus: žydai 
dvarininkai kurių sūnūs buvo veterinarai ir gydydavo žmonių gyvulius; pasako kad Kudirkos 
Naumiestis buvo žydų miestas, ilgai pakalba apie žydų parduotuves, kad jos tėvas gerai 
nusidėrėdavo.  
 
[02:] 06:40:18 – [02:] 12:25:12 
06:58 – 12:56 
 
Jinai pasako kad žyda gerai mokėjo įsiūlyti prekes; ilgai pakalba kaip patikdavo pirktis pas 
žydus, kad žydai parduodavo prekes ant skolos, kad žydai geriau skolindavo nei lietuviai. 
Apklausytojas grįžta paklausti apie Griausmoną. Jinai aiškina kad Naumiesčio žmonės 
suorganizavo peticiją, kad kunigas ragino žmones pasirašyti; pasako kad jinai su sese pasirašė, 
kad kunigas pasakė gelbėti Griausmoną. Jinai atskleidžia kad nežino kas ant peticijos buvo 
parašyta nes buvo tekstas buvo vokiškas su vokišku erelio antspaudu, kad nešė peticiją 
Naumiesčio komendantui.  
 
[02:] 12:25:13 – [02:] 22:05:01 
12:57 – 23:00 
 
Jinai aiškina kaip miesto žmonės užėme nužudytų žydų namus, pasako kad daugiausia žmonės 
kurie dirbdavo pas žydus įsikraustė į jų namus, kad kiti žmonės pirko žydų namus. Jinai trumpai 
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pakalba kaip vokiečiai kareiviai jiems sakydavo kad išveš juos į Sibirą. Apklausytojas jos klausia 
kaip jautėsi kai visi jos pažįstami žydai buvo nužudyti; jinai pasako kad buvo taip kaip šeimoje 
kas nors miršta; labai liūdi. Jinai pakalba apie pažįstamą žydą kuris užeidavo į šeimos namus, 
kad iš jo vis ką nors nusipirkdavo, neatsimena vardo; tęsia pasakojimą apie žydus, apie amatus ir 
žydo skerdyklą; pasasko kad vokiečiai užėję pirma atėmė visas parduotuves iš žydų ir iš lietuvių. 
Jinai vėl pasakoja apie žydą kuris apsistodavo pas šeimą.  
 
[02:] 22:05:02 – [02:] 27:04:18 
23:01 – 28:12 
 
Jinai aikškina kad žudymo dieną matė kaip atvežė žydes prie miško; pasako kad kelios pabėgo į 
laukus ir jas sugaudė ir sumušė; pripažįsta kad pati nematė kaip žydės pabėgo, kad p. Rudaitienė 
pasakojo apie tai, kad jinai pati tiktai matė kaip per kelis vežimus atvežė aukas; nežino kiek 
vežimų buvo. Pakartoja kad žydes atvežė prie miško, kad jom buvo pasakyta kad veža jas pas 
vyrus, kad išlaipino prie miško. Išsiaiškina kad jinai nematė kaip žydės iš vežimo išlipo; pasako 
kad tik matė kaip atvežė aukas iš Naumiesčio, kad girdėjo klyksmą ir riksmą, kad aukos šaukė 
„Gevalt“ [Gevald]. Jinai pasako kad jai dar dabar girdisi aukų klyksmai.  
 
[02:] 27:04:19 – [02:] 33:49:23 
28:13 – 35:14 
 
Jinai pasakoja ką girdėjo apie šaudymą: aukas išrengė, jos stovėjo prie duobės su nulenktom 
galvom, šūvius taikė į pakaušį, girdėjo kad kelios aukos išlindo iš duobių, kad vaikus šaudė kartu 
su motinom, kad motinas pirma nušovė. Jinai pasako kad išsiaiškino kaip smegenys atsidūrė ant 
medžių, kad šaudė į pakaušius ir viskas iššlakstė. Jinai bando atsiminti žudikų vardus kuriuos 
pažinojo iš matymo: Andrukaitis, du ūkininkai; pasako kad jie pabėgo į Ameriką: toliau vardija: 
Jukšaitis, Čipaila, neatsimena jo vardo; sako kad Čipaila turbūt sėdėjo kalėjime ir pasako kad jį 
matė neseniai diriguojantį muzikos grupę; toliau pasako kad du Jurkšaitukai broliai šaudė ir po 
to išbėgo; kad du broliai Jakelevičiukai irgi šaudė ir pabėgo į Ameriką. Pasako kad kitų 
neatsimena ar šiaip nepažinojo.  
 
[02:] 33:49:24 – [02:] 36:16:23 
35:15 – 37:48 
 
Apklausytojas klausia apie vokiečius; jinai pasako kad matė tik vieną vokietį kareivį. Pasako kad 
„baltaraiščiai“ buvo miliciškai ar „Šauliškai“ apsirengę. Kalba apie nuovargį, apklausytojas 
prašo papasakoti daugiau. Jinai pamena dar vieno nusikaltėlio vardą: Jonas Grigas, kuris irgi 
pabėgo į Ameriką. Pokalbis eina prie galo, jinai mini darbarties padėtį Kudirkos Naumiestyje. 
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