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Šiame pokalbyje, Adelė Urbelienė, gimus 1929 metais, Veliuonos gyventoja, diskutuoja žydų 
persekiojimą ir žudynes Veliuonoje. Jinai prisimena gyvenimą Veliuonoje prieš karą, įskaitant 
santykius su žydais ir žydų parduotuvių savininkais. Jinai pasakoja kad matė kaip žydus surinko 
ir varė su kastuvais prie šaudymo vietos. Urbelienė paaiškina kaip vietiniai gyventojai išgelbėjo 
vieną žydę mergaitę, kuri išsilaikė per Holokaustą. Šiame pokalbyje, Urbelienė trumpai aptaria 
vietinių gyventojų, ypač baltaraiščių, kolaboravimą ir dalyvavimą žydų žudynėse, ir mini žydų 
turto plėšikavimą.  
 
[01:] 00:30:15 – [01:] 05:33:21 
00:27 – 05:43 
 
Jinai prisistato, Adelė Urbelienė, gimus 1929 metais Veliuonoje. Jinai apskaičiuoja kad 
Veliuonoje gyveno 60 žydų šeimų; mini kelias žydų vardus: Motkė, Leiba, Dabskis; pasako kad 
daug žydų dirbo prekyboje: kepykla, mėsinė, siuvėjos, batsiuviai, daktaras; pasakoja kad p. 
Leibienė, kuri turėjo mėsinę ir kepyklą, atveždavo prekes į namus, kad žydai parduodavo ant 
skolos, kad jinai bendraudavo su žydais, bet artimai nedraugaudavo; paaiškina kad žydai turėjo 
savo pradinę mokyklą, bet tada visi kartu lankė bendrą mokyklą.  
 
[01:] 05:34:22 – [01:] 10:00:25 
05:44 – 10:20 
 
Apklausytoja klausia apie žydų padėtį po Antro pasaulinio karo pradžios. Jinai aiškina kad žydai 
buvo suvaržyti, izoliuoti, ir kad jiems buvo užkabintos geltonos (Dovydo) žvaigždės, kad žydai 
mažiau vaikščiodavo po miestą, kad prekyba sustojo. Jinai pasako kad Veliuonoje nebuvo žydų 
getas, kad vyrai buvo atskirti nuo nuo moterų, vaikų, ir paguvenusių žmonių ir išvesti, moterys ir 
vaikai laikinai pasiliko namuose. Jinai pasakoja kad matė kaip „baltaraiščiai“ vedė žydus gatve; 
patikslina kad žydai buvo surinkti iš namų, kad jiems liepė neštis kastuvus nes jiems buvo 
pasakyti kad juos veda į darbą; patikslina kad žydai turėjo patys išsikasti duobes, kad žydai buvo 
sušaudyti pušyne, kuris buvo vieno kilometro atstumo nuo jos namų; jinai mano kad matė kaip 
„baltaraiščiai“ varė apie 10-12 žydų. Jinai teigia kad žydai turbūt žinojo kad juos sušaudys; 
patikslina kad vyrai kurie varė žydus bbuvo vadinami „baltaraščiais“ nes jie nešiojo baltus 
raiščius ant rankovių, kad per varymą jinai mate apie keturis „baltaraiščius.“ Jinai patikslina kad 
jin stovėjo apie 30 metrų nuo kelio kai žydus varė; tvirtina kad „baltaraiščiai“ buvo ginkluoti.  
 
[01:] 10:01:00 – [01:] 14:35:12 
10:21 – 15:06 
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Jinai patikslina kad matė mažą grupę žydų varoma sušaudymui, kad tik stipriausi vyrai buvo 
surinkti, kad moterys ir vaikai buvo suvaryti į singogą ir sulaikyti kelias dienas po kurių moteris 
ir vaikus sušaudė Jaučikų pušyne; pripažįsta kad nematė kaip moteris varė, kad neėjo prie 
sinagogos kur žydės moterys ir vaikai buvo sulaikyti. Jinai patikslina kad Veliuonoje buvo dvi 
sinagogos, viena ant kalno, viena pakalnėje. Toliau ji pasakoja kaip karo pradžioje vieną naktį 
žydai pasiėmė religines knygas iš singagogos ir užkasė žydų kapinėse, kad po karo išlikę žydai 
atvažiavo ir atkasė knygas. Jinai pasakoja kaip jos mama nešdavo žydams maisto prieš 
sušaudymą, kad „baltaraiščiai“ stovėdavo sargyboje prie žydų namų ir neleisdavo praeiti, kad jos 
mama slaptai nuėjo perduoti maistą; jinai pripažįsta kad pati nematė sargybos, kad mama apie tai 
pasakojo. Jinai paaiškina kad žydai buvo suvaryti į sinagogą ant kalno, kad sinagogos pastate 
dabar veikia Kultūros namai, kad kita sinagoga sudegė.  
 
[01:] 14:35:13 – [01:] 22:17:09 
15:07 – 23:07 
 
Jinai atskleidžia kad girdėjo šūvius iš šaudymo vietos, kad šaudymas greitai vyko. Apklausytoja 
klausia apie vietinių gyventojų reakciją į žudynes; jinai teigia kad žmonės gailėjosi ir pergyveno 
žydų žudynes. Jinai apibūdina vietinius „baltaraiščius“: pasako kad iš pradžių visi „baltaraiščiai“ 
buvo vietiniai gyventojai; mini du vyrus- Jacinskas [Jesinskas] kuris buvo dvarininko sūnus, ir 
Antanas Štašaitis [Stašaitis, Stažaitis]. Jinai pasako kad dauguma gyvenotjų nepritarė ir 
pasmerkė „baltaraiščius.“ Jinai diskutuoja vietinių gyventojų santykius su žydais. Urbelienė 
pirma pasako kad nežino ar buvo atvėjų kai žydai išsigelbėjo Veliuonoje; paskui jinai pamena 
kad Veliuonoje išsilaikė viena mergaitė. Papaskoja išgelbėjimą: mokytojas Jonas Sadauskas iš 
Klaipėdos atvežė 9-10 metų žydę mergaitę, ją priėmė jo sesuo Bronė Sadauskaitė ir vadino 
mergaitę Zuzana, vesdavo ją į bažnyčią. Urbelienė komentuoja kad nors mergaitė atrodė kaip 
žydė ir kalbėjo žemaitiškai, žmonės nežinojo kad ji buvo žydė, pasakoja apie jų draugavimą; 
jinai paaiškina kad Zuzana išsilaikė per Holokaustą ir apsivedė; pasako kad jos po karo vėl 
susitiko. Jinai mini kad Zuzana buvo pakrikštyta, bet nežino ar kunigas žinojo kad jinai buvo 
žydė. (Pastaba: išgelbėtos mergaitės vardas – Rachilė Jaminaitė-Grigienė).  
 
[01:] 22:17:10 – [01:] 26:37:16 
23:08 – 27:38 
 
Jinai komentuoja kad vietiniai „baltaraiščiai“ nejaukiai jautėsi Veliuonoje, todėl pasikeitė 
pareigas su „baltaraiščiais“ iš Serėdžiaus, kad po šaudymų visi „baltaraiščiai grįžo atgal į savo 
miestelius. Apklausytoja klausia apie „baltaraiščių“ likimą po karo: jinai papasakoja kaip vienas 
žudikas, vardu Bronius, pavardės neatsimena, pasižymėjo darbais tarybinėje sąjungoje, kad jo 
nuotrauka buvo publikuota ir jį kas nors paskundė, po to jis sėdėjo kalėjime, grįžo į Veliuona ir 
mirė; mini kad žudikas Jacinskas [Jesinskas], kuris buvo dvarininko sūnus, pabėgo į JAV kartu 
su šeima. Jinai paaiškina kad žydų turtas buvo suvežtas į sinagogą ir kad per langus metė 
daiktus; jinai nežino ar pirko ar šiap duodavo žmonėms žydų turtą. Jinai pamena kaip vienas 
vyras gatve vaikščiojo su žydo paltu; jinai nežino vyro vardo ir kaip jisai gavo tą paltą. Jinai 
nežino kas tiksliai atsitiko su žydų namais, bet komentuoja kad žmonės apsigyveno namuose, 
kad valdžia nusisavino ir gal pardavė namus.  
 
[01:] 26:37:17 – [01:] 35:02:06 
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27:39 – 36:25 
 
Apklausytoja paklausia ar prieš karą Veliuonoje buvo lietuvių parduotuvių. Urbelienė atskleidžia 
kad jos mama 1920 metais atidarė parduotuvę, kad mama su žydais bendraudavo, kartu 
važiuodavo pasiimti prekių, kad Veliuonoje atsidarė daug žydų parduotuvių, kad žydai veždavo 
prekes į kaimus ir tuo pačiu pirkdavo prekes iš kaimo gyventojų; kad žydai iš jos šeimos 
pirkdavo obuolių; jinai patikslina kad jos mama atidarė parduotuvę namuose kur dabar gyvena, 
kad mama prekiaudavo smulkenybėmis; [demesį nukreipia už kadro, nusijuokia] jinai patikslina 
kad jos mamos parduotuvė bankrotavo kai žydai atidarė parduotuves arčiau prie miestelio centro, 
prie turgaus; pamena kaip žydės parduodavo ledus prie turgaus. [pauzė; naujas kadras] Jinai 
pripažįsta kad negali paliūdyti apie žydų persekiojimą Veliuonoje nes jinai pati nematė, tik 
girdėjo apie tai; jinai varžingai diskutuoja kaip jai asmeniškai gyvenimas Veliuonoje nepasikeitė 
po žydų žudynių. Jinai prideda kad girdėjo kad tarybiniais laikais kolūkiai nugriovė paminklus 
žydų kapinėse kurios buvo šalia jos namų; pasako kad paminklus naudojo pamatom statyboje. 
 
Vertėjos pastaba: Šiame pokalbyje Adelė Urbelienė pasakoja kaip Jonas Sadauskas Klaipėdoje 
gelbėjo vieną žydę mergaitę, nors jos pateikta informacija yra ribota. Preliminariniai tyrimai 
įrodo kad ši mergaitė yra Rachilė Jaminaitė. Pateikiu trumpą jos gyvenimo aprašymą: Rachilė 
Jaminaitė gime 1911 metais Plungėje. Antro Pasaulinio karo pradžioje, jos tėvas buvo nužudytas. 
Jaminaitei pasisekė pabėgti nuo žudymo vietos ir jinai slapstėsi miškuose kelias dienas. Jonas 
Sadauskas, buvęs jos mokytojas, ją rado, priglaudė, ir išgelbėjo. Vėžaičių klebonas Jonas 
Stasiulis išdavė Rachilei mirusios mergaitės Zuzanos Skuodaitės metrikus. Kaip Zuzana, ją 
nuvežė į Veliuona, kur jinai gyveno ir išsisaugojo Juoza Sadausko šeimoje. Jaminaitė dirbo 
gailestingoji sesuo ir 1953 metais vedė Stasy Grigaitį.  Papildoma informacija randama 
Valstybiniam Vilniaus Gaono žydų muziejaus tinklapyje: 
http://www.jmuseum.lt/index.aspx?Element=ViewArticle&TopicID=448 
 
 
 

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

 
This is a verbatim transcript of spoken word. It is not the primary source, and it has not been checked for spelling or accuracy. 




