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Šiame pokalbį, Elena Zalogaitė, Obelių vietinė, kalba apie Žydų gyvenimą mieste prieš karą, ir 
kaip viskas pasikeitė per vokiečių okupaciją 1941-ais metais kada jie turėjo išsikraustyti į getą 
Antanašėse ir tada buvo sušaudyti. Apibūdina kaip girdėjo šaudymus ir kad jie buvo pertraukti 
nes žydų partizanai užpuolė žydšaudžius. Išaiškina kaip žydai buvo suskirstyti palei lytį ir amžių 
sušaudymui arba Antanašėse arba Rokiškį ir apibūdina kaip vežė žydų moteris, vaikus ir senelius 
sušaudymui per miestą. Taip pat prisimena kaip nuėjo į tuščia getą apsidairyti su kitais vaikais tą 
dieną kai žydus šaudė. Jinai smulkmeniškai išaiškina likimą žydų daiktų ir namų. Pateikia 
informacijos apie žydšaudžius ir jų šeimas, ir kaip jų gyvenimo lygis pagerėjo po žydų 
sušaudymo. Taip pat aiškina kaip kiti Obelių gyventojai įsikraustė į žydų namus ir pasisavino 
daiktus. Smulkmeniškai pasakoja kaip matė kaip grupė vokiečių kareivių siaubė sinagogą kuris 
nebestovi. Diskutuoja gandus kad šaudymai buvo nufilmuoti ir tos kastės užkastos ir pasakoja 
kaip žydų kapinių vieta buvo pakavota.  
 
 [01]:44:20:10 – [01]:53:33:01 
 
Jinai prisistato savę kaip Obelių vietinę; kalba apie savo šeima ir mini kad gimus 1928-ais 
metais; diskutuoja kiek žydų buvo Obeliuose prieš karą; išvardina pagrindines gatves kur žydai 
mieste gyveno, kokias parduotuves turėjo, ir kaip dauguma namų priklausė žydams; patikslina 
kad žydai gyveno tik miesto centruose o ne kaimuose; mini kaip jinai lankė mokykla kartu su 
rusais ir žydais; pasakoja kaip jos mama mokėsi pas žydę kaip siūti; mini mamos žydę drauge 
Slepaitė; kalba apie savo šeimos ryšius su žydais; aiškina kas atsitiko kai vokiečiai atėjo; kalba 
apie partizanus (vietiniai lietuviai kurie prisidėjo prie žydų sušaudymo, kuriuos jinai taip pat 
vadina žydšaudžiais); prisimena pokalbį kuriame kaimynai žydai jos mamai skundėsi kad jie 
buvo varomi iš namų ir žinojo kad juos tuojau sušaudys; patvirtina kad taip ir buvo; apibūdina 
kaip žydai kraustėsi į Antanašes – buves dvaras kur įkūrė getą—ir kaip po to, viskas pasirodė vėl 
ramu; [baladojimas į duris, pokalbis nutrauktas kol durys užsidaro]; bando prisiminti metus 
kada žydus varė iš miesto; ginčyjasi su apklausinėtoja apie datą vokiečių okupacijos; prisipažysta 
kad nelabai žino datas ir spėliojia katrais metais žydai buvo sušaudyti.  
 
[01]:53:33:02 – [01]:58:00:00 
 
Jinai pasakoja kaip jinai matė žydus paliekančius savo namus; aiškina kaip jos šeima stovėjo 
gatvėja atsisveikinant su jaiskai kraustėsi į Antanašes, ir kad žydų namai mieste liko tušti; mini 
ligoninę gete; mini pažystama partizaną kuris ten slėpėsi ir užsikrėtė šiltine; aiškina kad žydai 
kraustėsi ilgiau nei vieną dieną ir kad partizanai juos varė iš namų; apibūdina partizanų civilinę 
aprangą; spėlioja ar jie buvo ginkluoti; prisimena epizodą kai maža grupė žydšaudžių važiavo 
mašinoj ir rėkaudami kėlė savo ginklus; aiškina kaip šie partizanai saugojo geta kai žydai ten 
gyveno, ir kaip jinai budama vaiku įlindo į getą po to kai žydus sušaudė; neprisimena katrais 
metais žydus šaudė ar kiek laiko žydai gete gyveno; pasakoja kaip jinai kartu su kitais vaikais 
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eijo apžiurėti getą po sušaudymų; prisimena pranešima kad niekas negalėjo lauke vaikščioti tą 
dieną, nes bus nušauti; prisimena didelę krūvą drabužių vidurį kiemo, ir paaiškina kad tai buvo 
nurengtų žydų drabužiai skirti pasidalinimui tarp žydšaudžių šeimų; prisimena epizodą kuriame 
žydšaudis Valiūkas ir tokia Ališauskienė ginčijasi dėl pagalvės kol Valiūkas supyksta ir šauna į 
orą; apibūdina betvarkę geto pastatuose.  
 
[01]:58:00:01 – [02]:07:00:14 
 
Jinai smulkmeniškai išaiškina kaip jinai girdėjo šuvius kai žydus šaudė; pasakoja kad girdėjo 
vieną serią, o po to buvo pertrauka; išaiškina kad šaudymas buvo sutrukdytas nes žydų partizanai 
(stribai?) užpuolė žydšaudžius; pasakoja kad jinai matė sužeista kūna vieno žydšaudžio kaip 
buvo vežamas per miestą; išaiškina kad kai šaudymai vėl prasidėjo, jinai jau nebegalėjo girdėti 
nes šaudė su kitokiais ginklais; min kaip matė gilzes vėliau prie kapų; išaiškina kaip šaudymai 
buvo suskirstyti--kad vyrai buvo šaudomi Rokiškėje, o moterys, vaikai ir seneliai buvo šaudomi 
prie Antanašių; pasakoja kaip jinai nematė vietiniu moterų, vaikų ar senų žmonių, bet matė kaip 
kitus vežė iš Rokiškių per miesta; prisimena epizodą kaip senelis iškrito is vežimo, tai sargai jį 
sumušė ir vel įmetė į vežimą; pasakoja kitą epizodą kada matė kaip žydė prisisėmė ir gėrė 
vandens iš šiukšlių griovio; pasakoja kad ir matė kaip vietinius vyrus vežė į Rokiškes 
sušaudymui; patikslina kad vyrus šaudė Rokiškį o prie Obelių, moteris vaikus ir senelius; kalba 
apie vežimų apsaugą kaip palej šonus eijo civiliniai žydšaudžiai; patikslina kad vežė Rokiškio 
vaikus senelius ir moteris į Obelius sušaudymui; kalba kaip jinai eijo prie žydų kapinių 
tarybiniais laikas kada jie buvo atkasti įrodyti genocidą; apibūdina dilzes aplinkui kapą ir 
diskutuoja kokie ginklai buvo vartojami nušauši žydus; kalba apie šešes moteris kurios turėjo 
atkasti ir užkasti kapus; mini vardus Daužvardai, Valiūkas, ir Alešauskai, kad jie buvo 
žydšaudžiai; prisimena kaip vienas partizanas gyrėsi kaip nužudė žydą; kalba apie Valiūką, kad 
jis buvo ūkininkas iš Lukštų; pasakoja epizoda kuriam Valiūkas sugriebė motina ir dukra kurios 
gyveno su lietuviu, privertė jų kaimyna jias vežti savo vežime į miesto pakraštį kur Valiūkas jias 
kankino ir nušovė; aiškina kad sužinojo apie ta epizodą iš Garnelytės; komentuoja apie Valiūko 
žiaurumą.  
 
[02]:07:00:15 – [02]:14:52:08 
 
Jinai prisimena epizodą kada partizanas po to kai žydus jau sušaudė, įsibrovė į žydų namą, 
išrausė ji jieškodamas turto, ir rades Lietuvos vėliava, pats nustebo kad sušaudė žydus patriotus; 
paaiškina kaip partizanas išsivežė tą vęliava kartu su daugelį drabužių ir kad jisai pats buvo iš 
Stasiūnų; diskutuoja kaip žmonės galėjo atpažinti žydšaudžius; patikslina kad žmogus kuris vežė 
žydę motiną ir mergaitę kurias Valiūkas sušaudė, buvo vardu Sastrauskas; pasakoja kaip buvo 
žinoma kad Belanoškos buvo žydšaudžiai ir kaip jie vieną sekmadienį ateijo į bažnyčią 
pasipuoše nušautų žydų drabužiais; pamini kito žydšaudžio žmona kuri atėjo pasipuošusi į 
bažnyčią su nušautos žydės batais; mini varda Daužvardienė [Daužvadienė];[apklausinėtoja 
kosėja kol pokalbis vėl prasideda]; talks about the Daužvardas family, how they were poor and 
suddenly began to wear fancy clothing after the Jews were shot; išaiškina du tipus partizanų—tie 
kurie ne šaudė žydus, ir tie kurie šaudė ir pasisavino visus žydų dalykus; diskutuoja išdalinimą 
žydų namų ir daiktų po šaudymų; išaiškina kad jos šeima gavo buta žydo Slepo buvusiuos 
namuose 1944-ais metais; apibūdina kaip namas atrodė kai jie įsikraustė; pasakoja kaip Slepaitė, 
Slepo dukra kuri išliko gyva atėjo jieškoti savo turto kurį jau pasisavino kitas kaimynas 

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. 



  Jeff and Toby Herr Collection 
  09/09/2004 

Mikhailovas; pasakoja kaip Slepaite pardavė namą valstybėj ir net neprašė savo daiktu iš 
Mikhailovo; komentuoja apie savo supratima kodėl Mikhailovas turėjo teisia pasisavinti Slepo 
paliktus dalykus; pasakoja kaip jos šeima išmetė bufetą kuris buvo paliktas bute nes tikėjo kad 
svetimų dalykai gali nešti nelaime; vėl kalba apie Mikhailovo pasisavinimą žydų dalykų; kalba 
apie Slepaitės likimą, kad susituokė su žydu ir išsikraustė į Vilnių.  
 
[02]:14:52:09 - [02]:19:32:06 
 
Jinai išaiškina kaip jos kieme karo metu stovėjo sinagogas; pasakoja kad jinai matė kaip vokiečių 
kareiviai įsibrovė į sinagogą ir išdraskė jį; apibūdina ką jinai matė būdama vidui sinagogo; 
aiškina kad kai vokiečiai buvo Sovietų varomi gale karo, jie daug ką sudegino ir pateikia 
galimybę kad ir sinagogą sudegino; pasakoja kaip darbininkai kurie remontavo nama rado 
plokštę kuria jie pardavė; apibūdina mažą grupę tų vokiečių kurie siaubė sinagogą, atkriepiant 
dėmesį į jų kalbą, uniformas ir elgesį; aiškina kad jos šeima išsikraustė į Barkiškienės kaimą 
gale karo kai girdėjo gandus kad vokiėčiai sudegins miestą; [tyla kol pokalbis vel prasideda]; 
aiškinasi kad daugiau nelabai prisimena; pasakoja kaip jinai galėjo atpažinti žydšaudžius kaip 
vaikas, bet neprisimena pavardžių; [tyla kol vel pradeda kalbėti]; mini politinius kalinius kurie 
buvo nuteisti ir ištremti į Sibirą Sovietmečiu ir svarsto ar jie turėjo ką bendro su žydais; mini 
pavardę Šauliai.  
 
[02]:19:32:07 - [02]:28:51:04  
 
Jinai prisimena kaip matė epizodą kuriam du girti žydšaudžiai nešdami pora vaikiškų batukų 
įteikė juos mažai mergaitėj kuri stovėjo prie Daužvardienės namo; prisimena jos mamos 
komentarus mačius tą įvykį, ir paaiškina kad jinai neatpažino tų žydšaudžių; [tyla kol kadras 
nutrauktas ir pokalbis vėl prasideda]; kalba apie plačiai paplitusį gandą kad lietuviai šaudė 
žydus kol vokiečiai tai filmavo ir tada užkasė kasetes kampe duobės kur lavonai buvo suversti 
kad pasaulis žinotų kad lietuviai patys buvo veikėjai ir ne tik vokiečių priversti; aiškina kaip 
vokiečių okupacijos metu buvo įsakinėta išlyginti kauburus ant duobių ir užsėti žemę kad 
pakavoti vietą; pasakoja apie likima tos žemės savininko kai sovietmečiu buvo nuteistas ir 
ištremtas į Sibirą 10 metų; gryžta prie epizodo kai matė mažą grupę girtų partizanų važiuojant 
pro miestą Vytauto gatve tą dieną kai sušaudė žydus; išaiškina kad prieš šaudymus matė kaip 
vežė pilną vežimą rusų belaisvių su kastuvais į sušaudymo vietą kad iškastu ir užkastu duobes; 
susimasto ar tik ne rusų kareiviai matė kaip žydus sušaudė; aiškina kad jos kaimynai atpažino 
kad tai buvo rusu belaisviai ir pasakojo gandus kad tie belaisviai gavo prisirinkti žydų drabužių 
po sušaudymo; [tyla kol pokalbis baigesi].  
 
      -- 0 -- 
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