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Šiame pokalbį, Aldona Dranseikienė pasakoja apie smurtą prieš žydus kurį jinai matė būdama 
devynių metų mergaitė Panemunėlio ir Rokiškio apylinkėse. Jinai smulkmeniškai apibūdina 
vieną epizodą kada Panemunėlio žydus vežė į Rokiškio getą ir pakeliui juos kankino baltaraiščiai 
ir metė į prūdą šalia kelio. Jinai taip pat diskutuoja savo įspūdžius Rokiškio geto kada jinai su 
savo mama nešiojo maistą žydams jiame. Gerą dalį pokalbio jinai pasakoja apie sušaudymą 
dviejų žydų šeimų iš Panemunėlio kuris įvyko miškelį prie jos namo. Akivaizdžiai papaskoja 
kaip jinai matė kada šeimas atvežė iki miško, girdėjo šūvius, ir tada vėliau matė kaip baltaraiščiai 
parvažiavo namo girti. Jinai atpasakoja ne tik ką pati matė bet ir ką kaimynai kurie iš arčiau 
stebėjo įvykius pasakojo ir pati detaliai pasakoja kaip jinai aplankė sušaudymo vietą po poros 
dienų. Jinai išvardina keleta baltaraiščių, mini jų likima, ir diskutuoja savo kaimynų požiųrį į 
juos.  
 
 
[00:] 00:59:12 – [00:] 02:02:11 
 
Jinai save prisistato kaip gimusia 1932-ais metais Šeduikiškio kaime, Panemunėlio valsčiuje, 
Rokiškio apylinkėj; kalba apie karo pradžia paaiškinant kad nebuvo žydų jos kaime, bet buvo 
daugeli Rokiškio ir Panemunėlio miestęliuose; apklausinėtojas paprašo jos padėti savo akinius 
nes bežaidžiant su jais jinai triukšmą kelia; [pokalbis nutrauktas ir iš naujo prasideda].   
 
[00:] 02:02:12 – [00:] 07:00:05 
  
Jinai save prisistato kaip gimusia 1932-ais metai, Šeduikiškio kaime, Panemunėlio valsčiuje, 
Rokiškio apylinkėje; diskutuoja žydų likimą karo metu- kad juos sugaudė ir sušaudė; mini kad 
jinai ir jos mama nešdavo maisto į getą, ir pasakoja kaip jinai vieną kartą matė kaip žydai iš 
Pandelio buvo atvežti vežimuose su visais savo turtais į Rokiškio getą priešais kurį baltaraiščiai 
juos kankino ir mėtė į prūdus abiėjose pusėse kelio prie Rokiškio; prisimena epizodą per tą 
kankinimą kai vieną žydą privertė stovėti po kojom pasiutusio arklio, bet arklys jiam 
stebūklingai neįspyrė; paaiškina kas tie baltaraiščiai buvo, kad jie saugojo žydų kolonas su 
ginklais ir kad jie nešiojo baltus raiščius ant civilinių drabužių; mini kad jinai tam laikotarpį nei 
vieno uniformuoto žmogaus nematė; pasakoja kad jos mama pažinojo vieną baltaraištį kuris 
leisdavo jai nešti maisto žydams gete kai jisai dirbo sargu; mini kad toje žydų kolonoje prie 
Rokiškio buvo maždaug 20 ar 30 pastočių;  paaiškina kaip ši demonstracija žydų kankinimo 
buvo sustatyta tyčia taip kad kelia užstojo visiškai ir eiliniai žmonės turėjo sustoti ir žiurėti; 
diskutuoja žiūrovų reakcijas- kad kai kurie gėdino žydus o kiti tyliai stovėjo; pasakoja kad jai 
tada buvo aštuoni ar devyni metai ir kad jos mama jai nieko apie tai nebandė paaiškinti.  
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[00:] 07:00:06 – [00:] 11:17:06 
 
Jinai paaiškina kad jos mama ja kartu vesdavosi į getą nes bijojo kad jia pačia užrakins gete jeigu 
nepaliks savo dukra prie vartų; pasakoja savo įspūdžius vieno karto kada jinai įėjo į vidų geto 
duoti maisto vienai moteriai; išvardina kokius maisto produktus nešdavo, pavyzdžiui cukraus, 
arbatos ir duonos kuria patys žydai buvo palike pas jos šeimą prieš karą; diskutuoja kaip žydai 
vyrai buvo priversti kasti duobę kasdieną prie Bajorų kaimo, o moterys pasilikdavo gete su 
vaikais; smulkmeniškai apibūdina kaip žydės moterys ir vaikai ubagaudavo prie geto tvoros; 
atpasakoja savo įspūdžius geto atkreipiant dėmesį į maišus dalykų sukrautų gatvėse prie kurių 
žmonės sėdejo ir saugojo; paaiškina kad kiek viena šeima atsivežė savo turtus į getą ir tik kada 
jie buvo išvežti sušaudymui Miegoliuose ar Itsiūnuose jie viska paliko; pakartoja kad vežimai 
kuriuose žydai keliavo į getą iš pandelio buvo apkrauti daiktais; [pokalbis petrauktas]; paaiškina 
kad getas veikė pora savaičių prieš žydai buvo išvežti sušaudymui, apie kurį jinai sužinojo iš 
giminių kurie gyveno netoli sušaudymo vietos ir jos šeimai pasakė apsilanke kas žydams atsitiko.   
 
[00:] 11:17:07 – [00:] 16:36:11 
 
Jinai atpasakoja epizodą kurį pati matė kaip dvi žydų šeimos iš Panemunėlio vardu Orkinai ir 
Jofės buvo sušaudyti miškelį netoli jos namų; paaiškina kad tai įvyko kai dar Rokiškio getas 
veikė kadangi tos dvi Panemunėlio šėimos manė kad jias tenais veža bet iš tikrūjų jos buvo 
sušaudytos pakeliui miškęlije; pasakoja kaip baltaraiščiai atvedė abidvi šeimas į jos šeimos 
miškęlį ir pradėjo kasti bet užtike per daug šaknų nuėjo į dvaro dalį miško kur juos sušaudė; 
pasakoja kaip maža grupė baltaraiščių pirma atvažiavo į mišką ir kad tik paskui didesnis vežimas 
pilnas žmonių ir daugiau baltaraiščių pravažiavo; paaiškina kad jos visa šeima pasislėpusi lauke 
žiurėjo ar vezime nematys jos dėdę kuris buvo neseniai suimtas, bet jo nematė; apibųdina karsa 
šūvių ir žmonių riksmų kurį jinai girdėjo po to kai jie dingo uz kalenlio miške; pasakoja kaip 
baltaraiščiai balevojo po šaudynių ir pasigėrė; paaiškina kad Orkinas buvo Panemunėlio 
vaistininkas, o Jofis malūnininkas, taigi turtingiausios Panemunėlio žydų šėimos; spėlioja kad 
gal tie baltaraiščiai turėjo iš tikrūjų juos nuvežti į Rokiškio geta bet nusprende pakeliui sušaudyt 
kad galėtų pasisavinti visus jų turtus, ir viršininkams pasakė kad žydai pabėgo; diskutuoja kaip 
baltaraiščiai balevojo begerdami, dainuodami ir reikalavo daugiau gerimų iš aplinkinių kaimiečių 
iki kol tiek pasigėrė kad net vieną iš savų surišo nes jisai iš proto išėjo; paaiškina kad vyrą kurį 
surišo susirgo ir nebesirodė su baltaraiščiais po to; patikslina kad jinai neatpažino žydus kuriuos 
vežė pro jos namą bet kad jos kaimynas atpažino tas dvi šeimas; apibūdina kaip baltaraiščiai 
išsidalino tų šeimų turtus, suplėšydami pagalves ieškodami turto.  
 
[00:] 16:36:12 – [00:] 25:00:21 
 
Jinai diskutuoja kiek baltaraiščių pirma atvažiavo, kiek saugojo ir kiek iš paskos vežimo važiavo 
nutariant kad buvo kokia 10 jų iš viso; mini kad pirma grupė net nušovė jos šėimos šunį pro šalį 
pravažiuodami; pasakoja kaip jos tėvas užlipo ant _________ kad geriau matyt, ir jiems pasakė 
kad ir vyrai ir moterys buvo kartu sušaudyti; apibūdina nuotaiką žydų vežime atkreipiant dėmesį 
kad jie galvas buvo nuleide ir tylėjo; paaiškina kad šaudymas įvyko apie piet kadangi duobė 
buvo iškasta ryte, o baltaraiščiai vakarop girti gryžo namo; diskutuoja kaip baltaraiščiai turbūt 
privertė žydams nusirengti prieš juos sušaudė nes jos kaimynas rado krūva drabužių kai nuėjo 
apžiūrėti vietą po to kai baltaraiščiai iškeliavo; smulkmeniškai pasakoja kaip jinai pati su mama 
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ir kaimynais nuėjo į tą vietą keleta dienų po sušaudymo prisimena plunksnas kurias jinai matė 
savo kaimyno kieme iš suplėšytų pagalvių; paaiškina kad jos kaimynas surinko visus išmetytus 
dalykus, drabužius ir pagalves ir sudėjo savo ________; akivaizdžiai pasakoja kaip baltaraiščiai 
girti parvažiavo namo dainuodami ir stipriai mušdami žirgus su botagais; prisimena kaip vėliau 
kiti kaimiečiai ateidavo iš smalsumo pamatyti vietą kur žydus sušaudė ir prisimena kaip jos 
kaimynas su grėbliu dūrė į žeme įrodyti kad nebuvo kūnai labai giliai užkasti; apibūdina žmonių 
riksmus kuriuos jinai girdėjo per sušaudyma nuspresdama kad buvo turbut devyni ar dešimt 
žmonių iš viso.  
 
[00:] 25:00:22 – [00:] 31:14:02 
 
Jinai prisimena pavardes dviejų baltaraiščiu: Povilas Marcionas, kuris gyveno netoli miestelio, ir 
Samolis, kurį surišo po sušaudymų; pasakoja apie Marcijono likimą, prisimindama kaip kaimas 
iš jo tyčiojosi; pakartoja juokus kuriuos žmonės sakė apie Marcijoną, pavyzdžiuj jeigu kam 
reikėjo dantis tvarkyt liepė eiti pas jį nes buvo išplešes daug žydų dantų; paaiškina kad nei vienas 
iš jos kaimynų nebuvo baltaraištis; paaiškina kad Samolį surišo nes jisai bandė pabėgti; pasakoja 
kaip kaimiečiai nemėgo baltaraiščių nes jie vis ateidavo su pretenzijom prašydami daiktų, ir kad 
visi žinojo kad jie buvo visa-galiai ir galėjo betką pasiimti; diskutuoja kaimynų požiųrį į žydų 
žudymą- kad niekas nesuprato kodėl nekalta tauta buvo žudoma; mini juokingą dainelę kuri buvo 
sukurta apie kaip Marcionas išžudė Jofes šeimą ir net neužkasė juos kaip reikiant; padeklamuoja 
dalį dainos; paaiškina kad tokias dainas dainavo kada kaimynai susirinko namuose kalėdų metu; 
pasakoja kaip trys moterys kurios sukūrė tą dainą jia ir dainavo ir jias išvardina: Šarkauskienė, 
Vaitkevičienė – žmona kaimyno kuris arčiausia miškelio gyveno ir Bražiūnienė.  
 
[00:] 31:14:03 – [00:] 37:04:19 
 
Jinai paaiškina kad jos dėde buvo suimtas nes jisai dirbo kaip buhalteris Sovietų valdžiai prieš 
karą; smulkmeniškai išaiškina maršrutą vežimo kuris vežė žydų šeimas sušaudymui miške; 
patikslina kad jinai pati matė kaip vežimas ivažiavo š miška ir tada vėl kai baltaraiščiai keliu 
gryžo namo vakare; mini kad jos tėvas matė kaip grupė zmonių pėščia nuėjo į vietą kur buvo 
nušauti; paaiškina kad Vaitkevičius, kaimynas kuris gyveno arčiausia sušaudymo vietos, matė 
kaip vežima apvertė ir žmones suvarė už kalėnelio; paaiškina kad jinai pati tik matė žmonių 
galvas trumpam laikui iki kol jos nuėjo į dvaro miško pusę; apibūdina kaip jos šeima rado žymes 
nedabaigto kasimo jos miške ir kad jie rado sušaudymo vietą dvaro miške; paaiškina kad buvo 
neimanoma matyti nuo kelio kaip baltaraiščiai kasė duobe pakalnėje.   
 
[00:] 37:04:20 – [00:] 43:51:01 
 
Jinai gryžta prie epizodo kuris vyko kelije prie Rokiškio geto kur žydai buvo mėtomi į prūdus; 
smulkmeniškai apibūdina kaip jaunas vyras buvo pagreibtas nuo vežimo, įsuptas pora kartų ir 
įmestas į dumblą; detaliai apibūdina kiek žmonių penki ar šeši baltaraiščiai įmetė į prūdą kur jie 
stovėjo dumblinam vandenįje; patikslina kad tiktai vyrus mėtė, o moteerys pasiliko vežimuose; 
prisimena kaip vieną labai seną moterį privertė stovėti tarp arklio ir vežimo kol baltaraiščiai su 
botagu mušė arklly kad jis jai spirtų; mini kad buvo ir viakų vežimuose; paaiškina kad kai jinai 
atsirado prie tos vietos, žydus jau metė į vandenį iš šaligatvio pusės kelio; apibūdina įsakymus 
kuriuos baltaraiščiai rėkė ir kaip jie žiauriai stumdė žydus; gryžta prie epizodo kada baltaraištis 
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privertė vyrui stovėto už įsutusio arklio, bet kada arklys jam nespyrė, tai tą vyrą įmetė į vandenį; 
prisimena aimanas žydžių moterų bežiurėjančių kankinimą savo vyrų; [tyla kol pokalbis 
pasibaige].  
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