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Alicija Žukauskaitė: Pirmiausia norėjau paprašyti, kad prisistatytumėte, pasakytumėte, 
koks jūsų vardas, pavardė, kur gimėte, kada gimėte. 
Elena Zalogaitė: Elena Zalogaitė, obelietė, gimusi Obelių stotyje. Tėveliai buvo 
gelžkeliečiai (geležinkelio darbuotojai). Visą laiką mes gyvenome Obeliuose, gal tiktai 
keitėsi butai, o gimtinė ta pati liko. 
Alicija Žukauskaitė: Kuriais metais gimusi? 
Elena Zalogaitė: 1928. Tai jau va dabar 76 metus tuoj švęsiu, spalio mėnesį. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, ar daug prieš karą Obeliuose gyveno žydų? 
Elena Zalogaitė: Daug gyveno žydų, tikrai daug. Vytauto gatvėj, jei skaičiuot namus, tai 
pusė. Čia pagrindinė gatvė buvo. Čia buvo labai daug jų parduotuvių, ūkinių prekių, 
maisto prekių, mėsos. Skaičiuojant pagal namus, tai vienas kitas buvo lietuvių, o 
daugiausia žydų. Centras, Vytauto gatvė bei Dariaus ir Girėno gatvė. Kaimuose jų 
nebuvo, ten jau buvo Lietuva, bet čia, Vytauto gatvėje, tai labai daug buvo. Tai mes 
bendravom su rusais, ir rusų buvo, ir su žydais, ir mokyklon ėjom su žydais. Mama 
mokėsi siuvimo, irgi pas žydę, kuri labai gera siuvėja buvo. Dar turėjo vieną tokią 
pažystamą Slopaitę Vytauto gatvėj, jos draugavo, nueidavo, pabendraudavo. Palaikėm 
ryšį su žydais. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, kas atsitiko po to? 
Elena Zalogaitė: Visas baisumas prasidėjo, kai užėjo vokiečiai. Užėjo vokiečiai nei iš šio, 
nei iš to. Tada jau buvo partizanų (kalbama apie sukilėlius, baltaraiščius). Mes ir 
sužinojom, mamytė pasakė... Mes kaimynystėje gyvenom, mes Vytauto 46, o jie Vytauto 
44. Ten seneliukas (žydas) buvo, mama ir dukra. Mums, sako, jau liepia išeiti iš namų, 
pasitraukti iš namų, išvaro mus. Mes, sako, žinom, kad vokiečiai ateina, iškasa kanalus ir 
sušaudo. Ir mus sušaudys. Mes išsigandom, kaip čia taip? Sako, mes žinom, kad mums 
jau mirtis. Mums taip pasakė, iš karto mes jau žinojom. Ir tikrai išvarė visus. Kiti važiavo 
su arkliais, savo mantą, savo turtą vežė. Paskui čia netoli įsteigė, Antanašės dvaras ten 
buvo, tai įsteigė jų getą tenai. Ir visus tenai išvarė. Pradžioj viskas buvo ramu, niekas 
nieko nekalbėjo, žydai gete, ir viskas. /techninė pauzė/ 
Alicija Žukauskaitė: Aš norėjau paklausti, kada pradėjo žydus varyti iš namų? 
Elena Zalogaitė: Tik užėjo vokiečiai, ir tą pačią... Net galiu pasakyti – birželio mėnuo. 
Įsivaizduokite, jie jau buvo pasėję daržus 1942 metų gegužį (?..). Mama kalbėjo, va, 
žydai daržus pasėjo, jau ir agurkų užaugo, mama kalbėjo. Sako, kokie baisūs jų daržai 
liko. 
Alicija Žukauskaitė: Minutėlę, jūs pasakėt 1942-rų gegužį? 
Elena Zalogaitė: 1942-rų gegužį... 
Alicija Žukauskaitė: Tai vokiečiai užėjo 1941-ais? 
Elena Zalogaitė: 1942-ais gal? 
Alicija Žukauskaitė: 1941-ais užėjo. 
Elena Zalogaitė: 1941-ais užėjo? 
Alicija Žukauskaitė: Taip. 
Elena Zalogaitė: Datų negaliu pasakyt, tik žinau, vokiečių okupacija... 
Alicija Žukauskaitė: Tai jūs man pasakykit, kaip greitai po to, kai užėjo vokiečiai? 
Elena Zalogaitė: Tai jie ir šaudė gal tais pačiais metais rudenį, šitaip buvo. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs matėt, kaip juos varė iš namų? 
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Elena Zalogaitė: Mačiau, mes netgi atsisveikinom. Važiuoja, pamoja, kiti važiavo su 
arkliais, - visi važiavo į tą pusę, į Antanašę. Tušti butai tada liko. Jų net ligoninė buvo jų, 
ten už tilto namas vienas, jeigu kas susirgdavo, tai ten veždavo. Paskui susirgo šiltine, tai 
paskui, žinau, vienas partizanas saugojo juos ir užsikrėtė. Pavardės to partizano ir 
nežinau. Jį irgi palaidojo čia kažkur. 
Alicija Žukauskaitė: Jie visi važiavo į tą getą vieną dieną ar kelias dienas iš eilės? 
Elena Zalogaitė: Negaliu pasakyt. Ne, ne vieną dieną, kelias dienas važiavo. Vaikščiojo 
partizanai, juos varė iš namų. Civiliai vaikščiojo. Per dvidešimt keturias valandas kad 
jūsų čia nebūtų. 
Alicija Žukauskaitė: Kaip atrodė tie partizanai? 
Elena Zalogaitė: Nu, tai čia vietiniai, bet aš jų nepažinau. 
Alicija Žukauskaitė: Kaip jie buvo apsirengę? 
Elena Zalogaitė: Paprastai, civiliai. Partizano nebuvo nė vieno uniformuoto, jie visi 
civiliai buvo. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jie turėjo kokį nors skiriamąjį ženklą? 
Elena Zalogaitė: Nieko, nieko neturėjo. 
Alicija Žukauskaitė: Baltų raiščių irgi neturėjo? 
Elena Zalogaitė: Nieko, nieko nenešiojo. 
Alicija Žukauskaitė: O ginklai? 
Elena Zalogaitė: Su ginklais ar vaikščiojo, sunku pasakyt, tik kai važiavo šaudyt. Mašina 
maža tokia buvo, polutorka vadinama. Tai jie girti važiavo. Nu, kiek jų ten buvo? 
Nedaug, žinot, penkiolika. Ir šaukė, rėkė, ir šautuvus aukštyn kėlė. Tų žydšaudžių nedaug 
buvo. 
Alicija Žukauskaitė: O kai juos išvarė į getą? 
Elena Zalogaitė: Nu, tai ten tie partizanai, tie žydšaudžiai saugojo. Aš juos partizanais 
nevadinu, aš juos vadinu žydšaudžiais. Aš jų kitaip vadinti negaliu. Tai ten saugojo juos. 
Ten miškas toks yra, toks miškelis, pušynas. Tai paskui matėm, kaip juos iš geto išvarė, 
vaikai, lakstėm, žiūrėjom, kas ten vyksta. 
Alicija Žukauskaitė: Kiek laiko jie buvo, tie žmonės, tam gete? 
Elena Zalogaitė: Ar kitais metais juos šaudė, ar tais pačiais, negaliu pasakyt, bet juos 
greit labai sušaudė. 
Alicija Žukauskaitė: O jūs buvote nuėję į tą getą jau po šaudymo? 
Elena Zalogaitė: Po šaudymo. Pranešė, kad tą dieną negalima vaikščioti, jei kas paklius, 
nušaus, reiškia, visi turi sėdėti savo namuose. 
Alicija Žukauskaitė: Kas pranešė? 
Elena Zalogaitė: Nu, tai kažkas pakalbėjo, kad negalima. O mes, vaikai, mums rūpi, 
žinot, vaikai, kaip vaikai. Susidarė mūsų grupė, berniukų, mergaičių, sakom, einam 
pažiūrėt, kas ten vyksta. Žiūrim, kad važiuoja su arkliais, su tokiais vežimais, kur šieną 
veža. Reiškia, veš jau šituos drabužius. Tokia Ališauskienė važiavo, pavardę tą tai 
atsimenu. Jos, sako, sūnus dalyvavo tam šaudyme. Ar jis ten šaudė, ar jis saugojo, bet 
dalyvavo. Labai buvo keista, ten didelė aikštė tam dvare, ir ten didelė krūva drabužių 
kieme. Reiškia, kai šaudė, tai nurengė juos, tai visus drabužius vežė ir vertė tenai. Tai jau 
dalinsis visi, ir šeimos tų žydšaudžių. Tai mes žiūrim, mums gi labai įdomu, mes jau nuo 
tų drabužių toli stovim. Žiūrim, kad barasi kažkas. Žiūrim, partizanas Valiukas, tas jau 
žydšaudys buvo baisus, su šita Ališauskiene tampo pagalvę, niekaip pagalvės negali 
pasidalinti. Vienas į save, kitas į save traukia. O ta jau turi vežimą su arkliu, laukia, jau 
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kraus drabužius tuos. Tai tada Valiukas iššovė į viršų. Kai iššovė, mes kaip išsigandom, 
pradėjom bėgt, nežinojom net, kur bėgt. Paskui sakom, nueikim, pažiūrėkim į tuos 
kambarius, kaip ten atrodo. Kažkuris vienas nubėgo, oi, ten baisu, sako, nešvaru, koks 
chaosas ten, sako. Nu, va, ir viskas, kaip aš atsiradau, neatsimenu. Mes nėjom per kelią, 
mes ėjom paežere, kada mes jau atsiradom čia namie. Tai va, man getą teko matyti, bet 
jau po visko, po visko. 
Alicija Žukauskaitė: O jūs ėjot, žinodami, kad jau sušaudė? 
Elena Zalogaitė: Žinodami, kad jau sušaudė. 
Alicija Žukauskaitė: O jūs girdėjot šūvius? 
Elena Zalogaitė: Pirmą kartą, kai norėjo šaudyti, į mūsų pusę ėjo garsas. Pasigirdo šūviai. 
Mama sako, jau šaudo. Mamai pasidarydavo bloga, valerijoną gėrė, negalėjo pernešti. 
Paskui po kiek laiko nustojo, nustojo šaudyti, labai nedaug šaudė. Tada pamatėm vežimą, 
važiavo šitie žydšaudžiai, ir ten sutrukdė šaudyt raudoni partizanai. Sutrukdė jiems 
šaudyt. Atsimenu, vieną peršovė, vežė ant malkų kruviną, aš jau ten negalėjau žūrėti, aš 
nusisukau. Po to dar negreit šaudė. Gal ruošėsi ar kaip ten buvo. Kitą kartą kai šaudė, jau 
nebesigirdėjo šūvių. Šūviai buvo labai stiprūs, paskui buvom nuvažiavę prie tų duobių 
žiūrėt. Ten buvo tokios didelės gilzės, kalbėjo, iš kulkosvaidžių. Tai tada šūvių 
nesigirdėjo. 
Alicija Žukauskaitė: Pirmą kartą kai šaudė, kai partizanai sutrukdė, tai buvo žydų grupė? 
Juos sušaudė, tą žydų grupę? 
Elena Zalogaitė: Ne, tada nešaudė, nes partizanai puolė, susirėmimas kažkoks buvo, jeigu 
neišėjo šaudymas, tai vis tiek kažkas buvo. 
Alicija Žukauskaitė: Bet jūs nematėt, jūs tik girdėjot? 
Elena Zalogaitė: Girdėjom. O kai vežė tą sužeistą, tai matėm visi, kad vežė vežime tą 
sužeistą, partizaną šitą (kalbama apie sukilėlį-baltaraištį). 
Alicija Žukauskaitė: O jūs matėt, kaip vedė tuos likusius į šaudymo vietą? 
Elena Zalogaitė: Mes matėm tokį dalyką. Šitaip suskirstė šaudymą: Rokišky vyrai, 
Obeliuose – moterys, vaikai ir seneliai ( buvo sušaudyti). Kadangi į tą pusę šaudymas, tai 
mes nematėm tų vietinių, bet kada varė iš Rokiškio, tai mes matėm. Važiavo su vežimais, 
prikrautais tų žydų, sėdėjo. Dabar mes gyvenam 44 numeris (namo), o tada kokiam 48-
tam, reiškia, už dviejų namų. Mes žiūrim – visiems gi įdomu šita baisybė. Ir iš vieno 
vežimo iškrito senelis. Tam seneliui davė su (šautuvo) buože, sukruvino ir įmetė į 
vežimą. Tada viena žydė, o čia lietus lijo, pasisėmė iš to griovelio, kur šiukšlės, vandens 
ir gėrė. Tada baisybė buvo. Tai va toks vaizdas buvo baisus. 
Alicija Žukauskaitė: O tuos iš Rokiškio su vežimais? 
Elena Zalogaitė: Tuos iš Rokiškio irgi į Antanašę nuvarė. Bet tą dieną juos nešaudė, kitą 
dieną gal tik šaudė. Jų vežė nemažai tų vežimų. Irgi lydėjo šitie žydšaudžiai, civiliai. O 
vyrus irgi matėm, kaip išvežė į Rokiškį. Ten, Rokiškyje, šaudė vyrus. Tai va. O pas mus 
moteris, vaikus ir senelius. 
Alicija Žukauskaitė: Kai važiavo tie vežimai, ar daug apsaugos buvo, ar turėjo ginklų? 
Elena Zalogaitė: Su ginklais varė. Nedaug tų vyrų, bet ėjo šonuose, vidury tie vežimai, 
pakraščiuose eina vyrai. Kaip vaikas, žiūri kur svarbiau, kur įdomiau, į tuos vyrus nelabai 
žiūrėjom, į žydus (žiūrėjom), taigi vaikus veža, tai mes ir žiūrim ten, kur baisybė didesnė. 
Alicija Žukauskaitė: Tai čia buvo iš Rokiškio? 
Elena Zalogaitė: Rokiškio vaikai, seneliai ir motinos, moterys. 
Alicija Žukauskaitė: Aišku, supratau. Sakykit, po to jūs nuėjote į tą vietą, kur šaudė? 
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Elena Zalogaitė: Mes nuėjom tik į getą, o kur šaudė, mes nėjom. Ten niekas nėjo, ten 
baisybė, kurgi ten. 
Alicija Žukauskaitė: O kur jūs tas dideles gilzes matėt? 
Elena Zalogaitė: A, tai čia buvo tarybiniais laikais, va, kada mes buvom nuėję, kur žydų 
kanalai buvo iškasti, vienas didelis, kitas mažas. Tai mažąjį atkasė kanalą. Sako, kalkėm 
pylė, nes labai smarvė buvo. Ir tada smarvė buvo. Giliai buvo iškasta, panašiai, ne du 
metrai, trys tai tikrai. Vaikščiojo partizanų žmonos (?), užkasė. Sakė, lavonai buvo išimti. 
Mitingas buvo, iš Rokiškio buvo atvažiavusi valdžia įrodyti, kad čia tikrai žmogžudystė 
tokia baisi, terorizmas toks. Tai mes to nematėm, tik pamatėm gilzes visas šitas aplink, 
tiesiog prisėta didelių tokių. Sakė, čia ne šautuvų, čia kulkosvaidžių. Kiek prisimenu, 
vieną moterį mačiau, Daugžvardienę, kai kasė. Tų moterų, kai kasė, kokios šešios 
moterys buvo, bet nė vienos pavardės neatsimenu, labai baisu buvo. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, iš tų, kurie varinėjo, kurie galėjo šaudyti, kokias pavardes 
jūs žinote? 
Elena Zalogaitė: Sakau, tai tą Daugžvardį žinau, Valiuką šitą žinau, kur tampė pagalvę, ir 
jeigu motina buvo Ališauskienė, tai ir sūnus Ališauskas šaudė, taip išeina. Gyrėsi kiti, bet 
pavardžių nežinau. Vieną partizaną baisų mačiau, gyrėsi, sako, kaip dėjau žydelkai į 
galvą, tai ir ištiško smegenys. Išlakstėm mes visi. Revolverį pasiėmęs didelį ir vaizduoja, 
kaip jis ten šaudė. Pavardės neatsimenu. 
Alicija Žukauskaitė: Na, o tas Valiukas, kas jis toks buvo? 
Elena Zalogaitė: O Valiukas, jis nuo Lūkšto. Paprastas ūkininkas, pasirodo, labai žiaurus. 
Tokį epizodą dar kitą mačiau su Valiuku. Tada rinko žydus arba žydes, kurie gyveno su 
lietuviais. Ir ar iš Aleksandravės (?), ar iš Kriaunų, va, nepasakysiu, žydė gyveno su 
lietuviu. Net pavardę žinojau. Ir ją atvarė čia su dukra. 
Alicija Žukauskaitė: Kas ją atvarė? 
Elena Zalogaitė: Nu, tai tie žydšaudžiai, aišku. Tik tiek matau, kad mano kaimynas, - jį 
išvarė su pastote (vežimu), sako, tau reikia važiuot. Tas žmogus nežino, kur jį varo, jis 
turi važiuot. Jis arklį turi. Ir aš matau dabar: įsodina į tą vežimą ir veža tas Valiukas į tą 
pusę, ten, kur buvo getai. Kaimynas veža su arkliu, o tas Valiukas lydi su šautuvu. Bet jis 
girtas. Pro šalį eina kažkokia moteris, šaulė (šaulių sąjungos narė). Tai jis girtas rėkia – 
šauliams garbė, Lietuvai garbė. O šitą žydę ir šitą mergaitę veža. Dar dabar atsimenu, ta 
mergaitė buvo su žaliu megztuku. Labai baisu man buvo, kaip vaikui. Na, ir nuvežė jis 
ten ją. Nuvežė. Kaip sušaudė, man pasakojo ir rodė vietą. Aš dirbau buhaltere (po karo), 
ten buvo Garnelytė, ta Garnelytė mirus jau, tai jų buvo netoli namas. Mažą duobytę 
iškasė. Motina (žydė) prašė, šaudyk pirma mergaitę, kad ji nematytų, kaip tu mane 
šaudysi. Tai jis atbulai – pirma motiną nušovė, paskui tą mergaitę. Ir užkasė nedidelėj 
tokioj duobėj. Ir tie visi kaulai ir tebėra tenai. Ir tas Valiukas taip ir rėkė. Nuo to karto 
man baisu liko, kad kai pakalba apie tą Valiuką, tai klaiku pasidaro. Bet jis miręs, nebėra 
jo, senas buvo. 
Alicija Žukauskaitė: Tai jis po karo Obeliuose gyveno ir toliau? 
Elena Zalogaitė: Tai kaime, jis iš kaimo, kažkur nuo Lūkšto. Tai žinojo visi obeliečiai tą 
Valiuką. Tai kad tų obeliečių jau nebėra, jau visi seni išmirę. Tai va tik tiek galiu 
prisiminti, daugiau nieko. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, ar buvo tokių epizodų, kad iš namų plėšė, ką nors nešė? 
Elena Zalogaitė: Ot, vieną atsimenu, vežė. Kai išvarė jau į getą visus, jų čia namas netoli 
yra (?..), gyveno mama (žydė) ir dvi dukros. Žemutis toks namelis. Mes visiškai netoli 
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gyvenom. Atvažiavo vienas partizanas toks, jaunas toks, inteligentas. Su arkliu atvažiavo, 
atrakino tą namą, kur tau atrakino, - išplėšė tas duris, įlindo į vidų. Mes sakom, kas čia 
dabar bus? Jau neš gal skudurus? O mes visiškai kaimynai. Tai tuoj jis pradėjo viską 
vartyt, verst komodas visas. Atsimenu, rado trispalvę vėliavą. Sako, va, kur (kokie) 
patriotai sušaudyti. Pats nustebo, kad laikė žydai tą trispalvę vėliavą. 
Alicija Žukauskaitė: Tai jis ją pasiėmė? 
Elena Zalogaitė: Jis ją pasiėmė ir drabužių gerų, sudėjo į maišus ir išvežė. Jis buvo nuo 
Stasiūnų, o kokia pavardė, nežinau. 
Alicija Žukauskaitė: O iš kur jūs žinodavot, kad šitas partizanas, kaip jūs sakot, o šitas 
žydšaudys? 
Elena Zalogaitė: Tai kaip nežinosi, jeigu matai, kad veža šaudyt? Valiukas taigi vežė 
moteris šaudyt, tai kaip nežinosi? Ir tada buvo atvažiavęs tas Astrauskas (žmogus iš 
kaimo), sako, tokio siaubo dar nemačiau, kiek naktų nemiegojau. Tas žmogus taigi matė 
viską. Mes gi kaimynai. Visi sakė, kad veža šaudyt. O ten prie duobių niekas nepriėjo ir 
nematė. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, ar matėt, kad tie, kurie paėmė žydų daiktus, kad dalintųsi, 
nešiotų, dovanotų? 
Elena Zalogaitė: Nu, žinot, toks labai juokingas atvejis buvo. Kalbėjo, kad tokie 
Belanožkos šaudo. Mes nematėm. Atėjo į bažnyčią pasipuošę, su skrybėle gražia, kurios 
amžiais nenešiojo, drabužiais gražiais. O vieno ten žydšaudžio žmona atėjo su tokiais 
batukais labai gražiais, su tokiais papuošalais. Ta pati Daugžvardienė... /techninė pauzė/. 
Atsimenu, mes kaimynuose gyvenom. Tai jie buvo skurdžiai abu. 
Alicija Žukauskaitė: Kas tokie? 
Elena Zalogaitė: Daugžvardai tie. Tiesiog vienas sijonas, ir tas toks baisus jau. O po žydų 
šaudymo tai išsipuošė, gražu buvo žiūrėt, džiovindavo skalbinius, pasipuošę vaikščiojo. 
Tai va tokie epizodai. Buvo tokių partizanų, kurie rengėsi paprastai, vadinasi, nedalyvavo 
žydų šaudyme. Jei būtų dalyvavę, tai būtų pasipuošę, nešiotų drabužius. Žydai pas mus 
turtingai gyveno. O tie, kurie jau tikrai dalyvavo, nešiodavo mandriai. 
Alicija Žukauskaitė: O kas užėmė tuos namus, kurie liko tušti? 
Elena Zalogaitė: O paskui išdalino žmonėms gyventi. Gyveno kiti pasisamdę privačiai. 
Namus konfiskavo, padarė valstybinius, uždėjo mokesčius ir davė žmonėms butus, 
remontuokit ir gyvenkit. Mes irgi gavom butą. 
Alicija Žukauskaitė: Irgi žydų name? 
Elena Zalogaitė: Žydų name gavom butą. Kuklutį butelį, aišku, gero mums niekas 
neduos. 
Alicija Žukauskaitė: Tai čia karo metais? 
Elena Zalogaitė: Karo, karo metais. 
Alicija Žukauskaitė: O kai jūs atėjot į tą butą, ką jūs radote? 
Elena Zalogaitė: Paskui pas mus buvo atvažiavusi likusi gyva žydė (po karo), Slepaitė, 
mama su ja bendravo. Ji atvažiavo turto ieškoti. O turtą paėmė kitas kaimynas. Sako, 
įėjau, pamačiau, kad mano viskas, baldai, spintutės. Niekas neužsiminė, kad čia mano. Ji 
buvo kelis kartus atvažiavus dokumentų tvarkyt, paskui tą namą ji pardavė valstybei, ir 
viskas, gavo pinigus. 
Alicija Žukauskaitė: Tai jūs jos name gyvenote? 
Elena Zalogaitė: Jos name. Buvo dviejų galų butas. 
Alicija Žukauskaitė: O jos daiktai buvo pas kaimyną? 
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Elena Zalogaitė: Pas kaimyną. 
Alicija Žukauskaitė: O kokia to kaimyno pavardė? 
Elena Zalogaitė: Michailovas, rusas. 
Alicija Žukauskaitė: Tai jis juos pasiėmė, tuos daiktus? 
Elena Zalogaitė: Pasiėmė. Reiškia, taip: žydus išvaro. Reiškia, kažkas turi užimt, kažkas 
turi paimt, negi stovės viskas. Jis buvo batsiuvys, tas Slepas, tai buvo kokia spindutė ar 
kas, tai liko viskas. 
Alicija Žukauskaitė: O ta Slepaitė prieš karą gyveno Obeliuose? 
Elena Zalogaitė: Gyveno, dar mama su ja bendravo. 
Alicija Žukauskaitė: O kaip ji išsigelbėjo? 
Elena Zalogaitė: Ji nepasakojo. Mamai gal pasakojo. Tik žinau, kad ji liko gyva, Slepaitė. 
Paskui tą namą pardavė. Tai mes jų bute buvom. Buvo likęs vienas toks bufetėlis, 
kaimynai neėmė. Tėvelis sako, nieko nelieskit, ir labai negerai yra laikyti, reikia 
sudeginti, tai mes ir išnešėm. 
Alicija Žukauskaitė: Tai jūs radot bufetėlį tą? 
Elena Zalogaitė: Viskas, daugiau nieko neradom. Michailovas miręs jau, senas buvo, jau 
kelinta karta ten gyvena. 
Alicija Žukauskaitė: O Slepaitė nebandė paimti iš jo tų baldų? 
Elena Zalogaitė: Ji tokia kukli, kad ji ir neprašė. Ji buvo laiminga, kad liko gyva. Ji 
paskui ištekėjo už žydo. Ji jau turėtų būti mirusi. 
Alicija Žukauskaitė: Kur ji gyveno? 
Elena Zalogaitė: Ji tada Vilniuje gyveno. Keliskart buvo atvažiavusi. 
Alicija Žukauskaitė: Norėjau paklausti, kas šitam kieme buvo. 
Elena Zalogaitė: Šitam kieme buvo žydų sinagoga. Mes vokiečių laikais lakstėm, kaip 
vaikai, žiūrim, vokiečiai sustoję, einam žiūrėt, ką ten darys. Tada sustojo mašina, įėjo 
vokiečiai, išlaužė duris, pradėjo draskyt knygas – ten knygų buvo tokių senoviškų. Ant 
grindų pilna knygų primėtyta. Kažkoks altorius ten buvo. Išdraskė viską, mėtė, svaidė, tai 
aš nežinau, kuo ten paskiau pasibaigė. Ar sudegino, ar išnešiojo, va, šito pasakyti negaliu, 
nes mes jau nebe čia gyvenom, o gyvenom anam gale. Bet sinagogą labai nusiaubė 
vokiečiai. 
Alicija Žukauskaitė: Tai jūs matėt, kaip jie siaubė? 
Elena Zalogaitė: Kaip siaubė. Matėm, kaip jie siaubė. 
Alicija Žukauskaitė: Tai jūs matėt pro duris? 
Elena Zalogaitė: Ne, mes galvas įkišę žiūrėjom. Mūsų, vaikų, nelietė. Mums gi įdomu 
pažiūrėt. Jie dar mus erzino, mėtė knygas, kad „melstumėmės“, svaidė. Baisiai išdraskė, 
viską išdraskė. O kaip ji išgriuvo, ta sinagoga, negaliu pasakyti, nes vokiečiai kai bėgo, 
tai labai degino miestą, gal katrais sudegino tą sinagogą, aš jau nebeprisimenu. Tik po to, 
kai remontavo šitą namą, tai man tokį dalyką pasakė darbininkai. Jie kai kasė, tai užtiko 
kažkokią gražią plokštę, sako, kad tai kažkokia šventa plokštė. Ten vadovavo 
brigadininkas Driskius. Tai iškasė vieną tokią gražią plokštę ir ją pardavė. Paskui žiūri – 
ir antra plokštė. Tuo laiku nebuvo kranų. Tai ta plokštė liko, ji ir dabar užkasta mano 
gėlyne. 
Alicija Žukauskaitė: O kai draskė sinagogą, iš kur jūs žinot, kad tai buvo vokiečiai? 
Elena Zalogaitė: Uniformuoti, su uniformom buvo. Kalbėjo vokiškai. 
Alicija Žukauskaitė: O kiek jų ten galėjo būti? 
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Elena Zalogaitė: Nedaug, tikrai nedaug jų buvo, keli. Net dabar akyse matosi. Nedaug, 
gal kokie penki. 
Alicija Žukauskaitė: Tai jie tiesiog draskė, mėtė? 
Elena Zalogaitė: Mėtė. Kvatojosi, juokėsi, „meldėsi“, visokius fokusus išdarinėjo. 
Alicija Žukauskaitė: O kas po to buvo su tais daiktais sinagogoje? 
Elena Zalogaitė: O tada mes išbėgome, ir viskas pasibaigė. Mes jau nėjom daugiau žiūrėti 
į sinagogą. O gal kai vokiečiai bėgo, jie degino sinagogą? Mes jau tada nebuvom, mes 
traukėmės į kaimą, nes sakė, vokiečiai degins miestą. Tai mes pasitraukėm į kaimą. Užtai 
mes nieko ir nematėm. Kaip degino miestą, mes nieko nematėm, mes buvom kaime už 
šešių kilometrų. 
Alicija Žukauskaitė: Ką dar prisimenate? 
Elena Zalogaitė: Daugiau lyg ir nieko. Vieną tą Daugžvardienę. Daugiau kaip ir 
neprisimenu. 
Alicija Žukauskaitė: Ar buvo jūsų pažystamų, kurie matė šaudymus? 
Elena Zalogaitė: Tai čia tik žydšaudžiai galėjo būti. O tuos žydšaudžius vieną kitą tik 
atsimenu. Iš matymo tai pažindavau, kaip vaikas, bet pavardės taigi nežinai. Ir išblėso ta 
pavarė. Gal jie ir buvo žinomi, bet jau šitiek metų atgal. Šešiasdešimt metų atgal, ką ten 
beprisiminsi. /techninė pauzė/ Pas mus buvo tokių politinių, kuriuos teisė, bet gal jie 
nepriklausė prie žydų niekas. Jie buvo šauliai, užtat į Sibirą vežė, po dešimt metų davė. 
Čia reikėtų pažiūrėti į archyvus, už ką jie buvo teisiami. Dar toks epizodas. Netoli mano 
namų gyveno ta Daugžvardienė, ir kaip tik ėjo du žydšaudžiai tą pačią dieną. Gal ir įgėrę, 
aišku savaime jau, vienas aukštas, kitas žemas, ir neša rankoje mažus batelius, nuo vaiko 
nuautus. Prinešė prie Daugžvardienės, ir ten mergytė maža stovi. Jis paėmė ir tuos 
batelius atidavė. Tai mama sakė – kaip klaiku, net batelius nuo vaiko nuėmė. Toks baisus 
epizodas buvo. Bet jie man buvo nepažystami, aš jų net tada pavardžių nežinojau. Dar 
labai plačiai kalbėjo, kad, atsieit, lietuviai šaudė, o vokiečiai filmavo. Filmavo, įdėjo į 
butelį ar į dėžę kokią ir užkasė vienam kanale, kampe, kad žinotų pasaulis, kad čia ne jų 
darbas, bet lietuvių. Tai vokiečių laikais, kai sušaudė žydus, liepė visiškai sulygint tą 
kalną, ir tam Kligiui, iš kurio žemę paėmė, sėt, sodint, kad nesimatytų, kurioje vietoje 
net. Paskui atkasė tarybiniais laikais jau. Tai kas ten žino, ar ten iškasė tuos dokumentus 
kas, ar ten tie dokumentai tebėra. Ten du kanalai, aštuoni kampai, reikia aplink apkast. 
Va ten bus visi žydšaudžiai nufilmuoti. Matot, koks darbas. Bet plačiai šitą kalbėjo, labai 
plačiai. 
Alicija Žukauskaitė: O žemę iš to šeimininko paimdavo per prievartą? 
Elena Zalogaitė: Per prievartą paėmė, kas gi jo klausė. Be reikalo tarybiniais laikais 
išvežė jį, sako, kam sėjai. Jis sako, o kaip aš neklausysiu. Be reikalo davė dešimt metų, 
žmogelis nukentėjo. 
Alicija Žukauskaitė: Dar norėjau sugrįžti prie to epizodo, kai jūs matėt partizanus, 
važiuojančius į žudynių vietą. Aš norėčiau, kad jūs dar kartą papasakotumėte man tą 
epizodą, pasistengdama prisiminti viską, ką jūs matėte. Kaip tai atrodė? 
Elena Zalogaitė: Nu, kaip atrodė? Kai pasakė, kad tą dieną jau šaudys, reiškia, tai mes 
laukėm pasigirstant šūviams. Ir žiūrim, važiuoja ta mašina, sunkvežimis važiuoja, 
mažytis toksai, Vytauto gatve, pro mūsų namus, pro 44-tą numerį. Ir ten nedaug vyrų, 
retai vyrų, bet jie girti, rėkia, šaukia ir šautuvus kelia į viršų. Klaikiai atrodė, klaikiai. Jie 
nuvažiavo. Ir viskas. Kada grįžo, jau mes nebematėm.Bet dar tokį papildymą pasakysiu. 
Prieš šaudymą vežė sunkvežimį. Pilną belaisvių su kastuvais kast duobių. 
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Alicija Žukauskaitė: Jūs matėt? 
Elena Zalogaitė: Matėm, kaip jie važiavo. Ir jie paskui dingo. Ar jie getuose tie belaisviai 
buvo? Bet sakė, kad jiems davė drabužių nuo duobių, nes jie užkasė. Gal tie rusai matė, 
kaip ten šaudė? 
Alicija Žukauskaitė: Iš kur jūs žinojot, kad ten belaisviai? 
Elena Zalogaitė: Pasakė mums, va, veža belaisvius duobes kast. 
Alicija Žukauskaitė: Kas pasakė? 
Elena Zalogaitė: Tai jau čia kaimynai, ateidavo visokių. Partizanai gi žinojo, sako, veža 
belaisvius duobes kast. Atsimenu, basi jie, visokie buvo. 
Alicija Žukauskaitė: O paskui tie belaisviai dingo? 
Elena Zalogaitė: Kada juos vežė atgal, niekas nematė. Juos vežė nuo tos, nuo Rokiškio 
pusės. 
Alicija Žukauskaitė: O gal jų nevežė niekas atgal? 
Elena Zalogaitė: Matėm, kaip juos vežė į tą pusę. Sakė, belaisviai tai jau pasipuošė. Davė 
ir apsirengt, ir apsiaut. Jie užkasė, daugiau nebuvo kam užkast, tik jie galėjo užkast. Nes 
jų daug vežė, sunkvežimį vežė. Tokie kanalai (grioviai) gilūs. Aš jau mačiau, tai trys 
keturi metrai. Labai gilūs kanalai buvo. Tai va dar tiek prisimenu.  
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