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Alicija Žukauskaitė: Labai norėčiau, kad jūs prisistatytumėte. Koks jūsų vardas, pavardė? 
Aldona Dranseikienė: Aldona Dranseikienė. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, kokiais metais jūs gimėt ir kur? 
Aldona Dranseikienė: Gimiau 1932 metais Panemunėlio valsčiuje, Šeduikiškio kaime, 
Rokiškio apskrity. 
Alicija Žukauskaitė: O kur jūs buvot, kai prasidėjo karas? 
Aldona Dranseikienė: Ten pat ir buvau. 
Alicija Žukauskaitė: Ar ten gyveno žydų? 
Aldona Dranseikienė: Ne, kaime negyveno, bet kadangi netoli Rokiškio, tai mes buvom 
pažystami, draugaudavom (su žydais), Panemunėlio (žydais). O mūsų kaime nebuvo. 
/techninė pauzė, įrašas pradedamas iš naujo/ 
Alicija Žukauskaitė: Pirmiausia norėjau paprašyti, kad prisistatytumėte. Koks jūsų 
vardas, pavardė? 
Aldona Dranseikienė: Aldona Dranseikienė. 
Alicija Žukauskaitė: O kur jūs gimėt ir kokiais metais? 
Aldona Dranseikienė: Gimiau 1932 metais Rokiškio apskrityje, Panemunėlio valsčiuje, 
Šeduikiškio kaime. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, ar buvo jūsų kaime žydų? 
Aldona Dranseikienė: Ne, nebuvo. Tik tas kaimas yra netoli nuo Rokiškio, tėvai 
draugaudavo su kai kuriais. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, kai prasidėjo karas, jūs buvot ten pat? 
Aldona Dranseikienė: Ten pat, gyvenom ten pat kaime. 
Alicija Žukauskaitė: O kas atsitiko su žydais, kai prasidėjo karas? 
Aldona Dranseikienė: Juos suėmė ir išžudė. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jums teko matyti, kaip juos suėmė? 
Aldona Dranseikienė: Man tik teko su motina nešti valgyti į getą Rokiškyje. Tai teko 
matyti tą getą. Na, ir mačiau vieną sykį, kaip Pandėlio žydus atgabeno į Rokiškį. Juos 
visus atvežė ir kankino. Vienu žodžiu, teko matyti. 
Alicija Žukauskaitė: O iš kur jūs žinojot, kad tai buvo būtent Pandėlio žydai? 
Aldona Dranseikienė: Taip žmonės kalbėjo. Daugiau tai aš nežinau, juk aš dar vaikas 
buvau tada. 
Alicija Žukauskaitė: O papasakokite, ką jūs matėte tada. 
Aldona Dranseikienė: Kadangi mašinų nebuvo, jie buvo atvežti arkliais. Vežimuose turto 
prikrauta, ir ant tų vežimų sėdėjo žmonės. Rokiškyje į getą važiuojant, čia dvaro link, yra 
gatvė ir iš abiejų pusių tvenkiniai. Tai, reiškia, iš vežimų ėmė tuos žydus ir mėtė į tuos 
tvenkinius. Maudė. Aptiko, kad vienas arklys labai spardosi. Paliečia – jis spiria labai. 
Liepė lįst ten vienam žydui. Nu, žinot, ten žmonės, žydai pradėjo balsu raudot, jau vis 
tiek arklys jį suspardys. Ir tas žydas nulipo ten, ir arklys nespyrė. Arklys, pasirodo, 
protingesnis buvo už tuos visus baltaraiščius, kaip mes vadindavom. 
Alicija Žukauskaitė: Baltaraiščiai tai kas tokie buvo? Tie, kurie saugojo? 
Aldona Dranseikienė: Kurie saugojo. Jie saugojo visą tą žydų koloną, jie buvo su ginklais 
ir ant rankų visiems buvo užrišti balti raiščiai. Taip jie ir buvo vadinami pas mus – 
baltaraiščiai. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jie buvo apsirengę civiliai? 
Aldona Dranseikienė: Civiliai. Aš nemačiau nė vieno uniformuoto žmogaus, tik šitie su 
baltais raiščiais, o žydams užsiūtos geltonos žvaigždės. 
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Alicija Žukauskaitė: Sakykit, tarp tų, kurie saugojo tą koloną, ar jūs pažinojot ką nors? 
Aldona Dranseikienė: Ne, iš tų kur saugojo... Bendrai tai vieną pažinojom. Nešdavom 
maistą į getą, tai tas buvo mamos pažystamas, aš tai nepažinau. Bet nešdavom maistą tik 
tada, kai būdavo sargyboje tas pažystamas baltaraištis. Tai mes tom dienom nešdavom 
maistą. 
Alicija Žukauskaitė: O tas pažystamas baltaraištis buvo tarp tų, kurie varė tą koloną? 
Aldona Dranseikienė: Ne, ne, jis gete buvo, o čia, kur varomi buvo, tai gal 500 metrų iki 
geto, gal 300 metrų. 
Alicija Žukauskaitė: Tai juos varė kur? 
Aldona Dranseikienė: Į getą varė. Iš Pandėlio miestelio, kaip žmonės kalbėjo, juos varė į 
tą Rokiškio getą. Ir prieš getą juos dar ten kankino. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, ta kolona kokio galėjo būti didumo? 
Aldona Dranseikienė: Aš, kaip vaikas buvau, neprisimenu, gal dvidešimt, gal trisdešimt 
tų pastočių (vežimų), arkliais pakinkytų. Ta gatvė tarp tų dviejų tvenkinių nelabai ilga 
buvo, tai ji visa buvo (užstatyta). Ten specialiai žmonių nepraleido, kad žmonės 
pasižiūrėtų. Mes būtumėm ėję ir praėję, bet nepraleido, liepė žiūrėt. Nėr kur grįžt. Vienoj 
pusėj tvenkiniai, kitoj pusėj tvenkiniai. Kiek žmonių papuolė tam tarpe, toj gatvėj, visi ir 
žiūrėjo. 
Alicija Žukauskaitė: Na, gerai, sakykit, kaip žmonės žiūrėjo, ar jie sakė ką nors, ar nieko 
nesakė? 
Aldona Dranseikienė: Įvairiai buvo, vieni gėdino, kiti tylėjo. Įsupa žmogų ir meta į prūdą 
(tvenkinį). 
Alicija Žukauskaitė: Kiek jums tada buvo metų? 
Aldona Dranseikienė: Man kokie aštuoni, devyni. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jums mama ką nors sakė, ar bandė ką nors paaiškinti? 
Aldona Dranseikienė: Mama gal ne. Mama visada, kai eidavo į getą, vesdavosi mane, gal 
bijodama, kad jos nepaliktų. Tai kai eidavo į getą, mama visada tempdavo mane. Į patį 
getą neidavom. Tik vienintelį kartą buvom į patį getą įėję, kada tie mūsų pažystami žydai, 
jaunieji ir vyras, buvo išvaryti gal tų duobių kasti ar kur, buvo likusi tik viena moteris, 
kuri sirgo, o gal saugojo savo daiktus, nežinau. Kadangi ji neišėjo, tai mus palydėjo tas 
vienas baltaraištis, ir mes įėjom vidun ir ten atidavėm, ką nunešėm. 
Alicija Žukauskaitė: O ką jūs nešdavot? 
Aldona Dranseikienė: Cukraus. Tie žydai prieš pat suėmimą buvo mums atvežę cukraus, 
arbatos, matyt jautė kažką. O iš namų tai pieno, tai kokio sviesto. Žodžiu, jų paliktas 
maistas ir mūsų, prikraudavo ir nešdavo. 
Alicija Žukauskaitė: Sakot, vyrai buvo išvaryti. O kur jie buvo išvaryti? 
Aldona Dranseikienė: Už Rokiškio, kur yra masinio žudymo vieta, ten kasti tų duobių. 
Išvarydavo iš Rokiškio dvaro per Bajorų kaimą, už Bajorų kaimo buvo tos didžiulės 
duobės, ir buvo varomi stipresni žmonės kasti tų duobių. Taip kalbėjo, aš gi tai nežinau, 
bet taip kalbėjo. Ryte išvaro, vakare juos vėl parvaro. 
Alicija Žukauskaitė: O moterys kur būdavo su vaikais? 
Aldona Dranseikienė: Nu, tai gete. Ten, būdavo, kai nueini, tai tiesiog siūlo kažką, kiša 
rankose, kad tik duotum maisto jiems prie tos tvoros. Nuneši, bet maistas daugumoj buvo 
jų pačių. 
Alicija Žukauskaitė: Kai jūs buvote viduje geto, ką jūs prisimenate? 
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Aldona Dranseikienė: Nu, ką aš prisimenu? Prisimenu, kad didžiausio kupetos pridėtos 
maišų, ir vienas žmogus ar du prie tos maišų krūvos sėdi, žinai. Jie gal taip ir saugojo. O 
dieną kiti išvaryti. O ten nežinau, koks pastatas, daržinė gal kokia, ten sukrautas 
kiekvienos šeimos turtas. Juos kai į getą varė, jie dar pasiėmė turto kažkiek. Paskui, kai 
jau iš geto varė į tą kaimą už Bajorų, kaip ten... Megonys, Jaciūnai, tai va tada jiems 
nebeleido pasiimti. Kai atvažiavo tie iš Pandėlio, tai irgi vežimai prikrauti. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, prašom, o kiek laiko buvo tas getas, kiek laiko jūs 
vaikščiojote? 
Aldona Dranseikienė: Na, aš negaliu pasakyti, gal pora savaičių, gal tris... O gal ir ilgiau, 
negaliu pasakyti, bet keletą kartų mes buvom iš kaimo čia atvažiavę. Atvažiuodavom, 
palikdavom ten toliau mieste arklį, o tada su mama eidavom, nešdavom, ką atvežę. 
Alicija Žukauskaitė: O kaip jūs sužinojot, kad geto nebėra? 
Aldona Dranseikienė: Taigi čia miestas netoli, pasakė. Be to, mūsų giminės už to kaimo, 
kur šaudė, visai netoli gyveno, jie dažnai atvažiuodavo. Jie pasakė, kur pasidėjo (dingo) 
tie žydai. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, ką dar matėt, kas susiję su žydais? 
Aldona Dranseikienė: Mačiau, kaip Panemunėlio... Atvažiavo į mūsų mišką ir sušaudė 
dvi šeimas, Olkinų ir Jofės šeimas. Prie mano tėviškės taip ir stovi jų kapas. 
Alicija Žukauskaitė: Tai buvo prieš tai, kai buvo sunaikintas Rokiškyje getas, ar po to? 
Aldona Dranseikienė: Žinot, kad aš gerai nepasakysiu. Ne, dar Rokiškio getas buvo. Kai 
pas mus sušaudė, dar Rokiškio getas buvo, dėl to, kad jie galvojo, kad juos veža į tą getą, 
jie visą turtą pasiėmė, viską. O kitos šeimos dar liko Panemunėly. 
Alicija Žukauskaitė: Tai jūs ten kažkur netoli gyvenot? 
Aldona Dranseikienė: Jei iš Panemunėlio važiuoti į Rokiškį, tai kelias buvo pro mūsų 
namus. Tai atseit juos vežė į Rokiškį į getą, bet juos atvežė iki mūsų miško. Sušaudė jau 
nebe mūsų miške. Buvo pradėta kasti duobė mūsų miške, bet šaknys, bloga žemė, tai už 
keliuko, kitoj pusėj keliuko sušaudė dvi šeimas. Va, tai tuos tai matėm, kada pro mus 
pravežė. Tuo laiku buvo suimtas mano tėvelio brolis, tai galvojom... Pirmiausia 
pravažiavo tie vadinami baltaraiščiai. Aš nežinau, kaip juos reikia vadinti, koks ten jų 
vardas buvo. Bet jie pirmi pravažiavo, matėm, kad į mūsų mišką nusuko. Paskui, kai 
pamatėm, kad pravažiuoja daug baltaraiščių ir į didelį tokį vežimą įsodinta žmonių. Mes 
netoli nuo kelio gyvenom, bet dar tarpelis. Visi išėjom žiūrėt. Tėtis liepė visiems 
pasislėpt, o jis ant rūsio užlipo, arčiau prie kelio rūsys tas, ėmė žiūrėt. Sako, lygtai brolio 
nemačiau. Sako, ir moterų yra. Ir paskui mums pasimatė, kadangi mūsų miškas nelabai 
toli buvo, kad juos visus kažkas ten susikupečiavo į pakalnę nuo to vieškelio, ir pulkas 
žmonių. Nu, ir pasigirdo šūviai, riksmas. Tik įsuko į pakalnukę... O paskui jie gėrė, 
dalinosi turtą. Kadangi jie važiavo į getą, tai jie visą savo turtą vežėsi. Olkinas buvo 
Panemunėlyje vaistininkas, o Jofė buvo malūnininkas, - turtingiausi Panemunėlio žydai. 
Jei nuveši į getą, tai tiems Panemunėlio baltaraiščiams neklius (neteks) gal. Tai jie pirma 
juos išvežė, nežinau, kaip jie paskui sakė, gal kad bėgo, kad pakeliui sušaudė, nenuvežė. 
Bet jie ten gėrė, vieną kaimyną varinėjo degtinės ieškoti. Paskui pasigėrė ir dainavo, ir 
viską, ir vieną parvežė surištą net. Jis pradėjo psichuot. Tam vežime, kur vežė žydus, 
įdėjo tą vieną. Paskui jis susirgo, daugiau jau nesimatė ten su tais. Tą dieną kaimyną, prie 
kurio visai arti buvo ta žudymo vieta, siuntė pas visus eit, kas degtinės turi, kas ko. Visi 
bijojo, kas kiek turėjo, tas tiek davė. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, kai jie važiavo pro jus, jūs atpažinot tuos žmones? 
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Aldona Dranseikienė: Neatpažinom. Jie kažkaip galvas nuleidę važiavo, kokie ten 
žmonės, neatpažinom. 
Alicija Žukauskaitė: O iš kur jūs sužinojot, kad čia būtent tie žmonės? 
Aldona Dranseikienė: Taigi tas kaimynas žinojo, prie kurio visai netoli šaudė, jis atpažino 
Jofės šeimą. Apie Olkinus mes sužinojom vėliau, mes manėm, kad tik Jofės šeima. Tas 
kaimynas, prie kurio namų išvertė vežimus ir viską. Jie paskui, kai turtą dalinosi, tai viską 
išplėšė ir pauškas (pagalves) visas supjaustė. Iš tų paduškų plunksnos skrido, ieškojo ko 
paslėpto, pinigų, aukso ar ko. 
Alicija Žukauskaitė: Grįžtant prie to epizodo, kai jūs matėt, kad pro jūsų namus vežė tą 
vežimą. Kiek buvo maždaug baltaraiščių, kurie lydėjo tą vežimą? 
Aldona Dranseikienė: Nu, negaliu pasakyt, kiek ten buvo. Iš pradžių... ir gale važiavo 
dviračiais, ir tam vežime sėdėjo gal koks vienas... Nežinau. Pirmiausia nuvažiavo keturi. 
Dar mūsų šunį nušovė važiuodami. Nu, nežinau... Apie dešimt gal ir buvo iš viso, aš 
neprisimenu gerai. 
Alicija Žukauskaitė: O gal prisimenate, kokie šūviai buvo? Šautuvai, automatai, 
pistoletai? 
Aldona Dranseikienė: Vaikas buvau, nežinau tiksliai. Garsiai šaudė, o kas ten šaudė 
(kokie šūviai), aš neprisimenu. Tėtis lipo ant žaginių. Matėsi, kad ten ir moterų yra, ir 
vyrų. Aš tai nemačiau, nes aš neužlipau ant tų žaginių, bet tiek, kiek man sakė. Tėtis buvo 
palipęs aukštyn, tokie žaginiai buvo. Jie suprato, kad kažkas čia negerai. 
Alicija Žukauskaitė: Bet jūs matėt žmones tuose vežimuose? 
Aldona Dranseikienė: Aš mačiau, mačiau, kai pro mus važiavo. Bet kai juos ten varė, 
biškį toliau lauke tas buvo. Kai pro šalį važiavo, man kažkaip atrodė, kad jie lyg žemyn 
žiūri. Tėtis sako, tikriausiai, mano brolio nėra, nes pro namus veža, kieme yra žmonių, tai 
kokį ženklą būtų visgi davęs. 
Alicija Žukauskaitė: Kokiu dienos laiku tai buvo, kai juos varė? 
Aldona Dranseikienė: Apie pietus, nes ryte nuvažiavo kasti tos duobės. Kažkiek laiko 
kasė duobę, tai tas buvo apie pietus. O grįžo namo visiškai pavakariukais, dėl to, kad jie 
gėrė, linksminosi. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, kur jie gėrė? 
Aldona Dranseikienė: Grynai prie miško, ant pievutės, netoli, kur buvo išverstas tas jų 
vežimas. Aš tai nemačiau, kaip jie išvertė, bet tas kaimynas sakė, jie pravažiavo, atsiet, ir 
nuvažiavo miškan. Ten šovė vieną kartą, tada jie apsigręžė, sugrįžo atgal, įsuko pakalnėn, 
bet nevažiavo (toliau). Dar galėjo kokį šimtą metrų pavažiuoti, bet jie, sako, paėmė 
vežimą, apvertė. 
Alicija Žukauskaitė: Su žmonėm? 
Aldona Dranseikienė: Su žmonėm. Ir jie liepė tiems žmonėms eiti. O ten paskui miške 
juos turbūt išrenginėjo, ieškojo ten gal ko, dėl to kad tas kaimynas, kai ten nuėjo, tai ten 
dar rado drabužių. Ten buvo labai mažai užkasta, labai nedaug. Tai gal po kokių dviejų 
trijų dienų tas žmogus pridėjo kokių šakų, žemių. Ir dabar toks kupstas yra, aš nežinau, ar 
tas pats. Aš daug metų nebuvau, bet šiemet buvom nuvažiavę su muziejum (žydų) tenai, 
ieškojom. Žinai, tada buvo biškį kitaip, dabar miškas iškirstas vienoj vietoj, kitoj priaugę. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, ar jūs buvote nuėjusi į tą vietą, kur žmonės buvo sušaudyti, 
po sušaudymo? 
Aldona Dranseikienė: Buvau, bet po kokių dviejų ar trijų dienų. Ten mūsų pievos buvo 
toks gabaliukas. Kai vyko tas šaudymas, ta pieva buvo nupjauta. Nuėjo mama grėbti, ir aš 
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nuėjau. Ir ten atėjo kaimynai, ir visi nuėjo pažiūrėt. Dar tada nebuvo tas kauburys 
supiltas, tą kartą, kai nuėjom. Tai įkišo grėblio kotą ir sako, ten jau jaučiasi nebe žemės. 
Žemių kupstas, tas žmogus dar pridėjo kažkokių šakų, padarė tokį kupetį. Tai tas kupetys 
ir dabar tebestovi. 
Alicija Žukauskaitė: Tos plunksnos, kaip sakėt, kurios lakstė, jūs matėt, kaip jos lakstė, 
tos plunksnos? Ar čia kaimynas pasakojo? 
Aldona Dranseikienė: Kaimynas pasakojo. Tuo kartu tai aš nemačiau, bet mes pas tuos 
kaimynus labai dažnai nueidavome. Tai tarp žolių tų plunksnų buvo dar po kiek laiko. 
Paduškų jie neėmė, jam paliko, visos paduškos buvo supjaustytos. 
Alicija Žukauskaitė: Ką jis darė su tom paduškom? 
Aldona Dranseikienė: Nu, aš nežinau, kaip aš mačiau, tai buvo prie pirties tokiam 
nameliuke visos jos sukrautos, dar drabužiai, visas tas turtas, ką jis pririnko prie kelio, 
buvo sukrautas. O vėliau kur jis padėjo, tai aš nežinau. Bet va tada, kai aš mačiau, buvo 
daiktai, kurie jiems netiko. Paduškos jau prapjautos, plunksnų daug išskraidę. Kiekviena 
paduška po kelis kartus prapjauta. Tarp žolių buvo dar ilgai (plunksnos). Aš mačiau tą 
viską. 
Alicija Žukauskaitė: O kai jie važiavo atgal, jūs sakėt, ten vienas surištas buvo... 
Aldona Dranseikienė: Jie važiavo pavakariukais, sakyčiau, jau vakaro ruoša buvo, 
dainuodami jie važiavo. Kažkaip jų nesimatė, tik tie arkliai nuo mūsų namų matėsi. O jie 
ten kažkur po medžiais gėrė. Kai jiems degtinės pritrūksta, eina pas tą žmogų ir liepia eiti 
kažkur ieškoti. 
Alicija Žukauskaitė: O kai jie važiavo atgal, jūs juos matėte? 
Aldona Dranseikienė: Mačiau. 
Alicija Žukauskaitė: Kaip tai atrodė? 
Aldona Dranseikienė: Kaip tai atrodė? Jų prisėdę, net dviratis buvo įdėtas į vežimą, 
dainuodami, baisiausiai tuos arklius varydami, ir jie parvažiavo. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, o ką žmonės kalbėjo? 
Aldona Dranseikienė: Nu, ką kalbėjo? Kaip vaikas, negi aš labai prisimenu, bet vis tai 
vieni, tai kiti eidavo pažiūrėti, kurioj vietoj sušaudė žydus. Tik žinau, kad tada, kai mes 
buvom, kai aš buvau, buvo tokia moteris atėjusi, tas kaimynas parodė, paėmęs mamos 
grėblį, dar bedė. Ar jam liepė kas, kad jis ėjo to kapo tvarkyt, aš gerai nežinau. Aplink 
buvo šviežiai prikastų žemių. Ir kaip juos šaudė, nežinom, nebuvom. Bet rėkimą, riksmą 
žmonių tai ir aš girdėjau tada. Per šaudymą tokį riksmą žmonių. O šaudė ne taip jau ilgai. 
Nežinau, kiek ten, devyni žmonės buvo, gal dešimt. 
Alicija Žukauskaitė: Gal prisimenate kokias nors pavardes baltaraiščių? 
Aldona Dranseikienė: Povilas Marcijonas toks buvo, prie miestelio gyveno. Tas, kurį 
vežė surišę, tai Samuolis (Samulis?). Jis (kaimynas Vaitkevičius) minėjo daugiau 
pavardžių, bet man neišliko. Bet Samuolis – man kažkaip vaikystėje buvo įdomu, kad jį 
surištą vežė, lyg kažkaip išliko pavardė. O tą Marcijoną tai aš pažinau. Jis paskui buvo 
kalėjime, grįžo, dabar jau miręs. Tėvai tai pažinojo jų ir daugiau, tik mano atmintyje liko 
šitos dvi pavardės. 
Alicija Žukauskaitė: Na, o ką kaimas apie juos kalbėjo? 
Aldona Dranseikienė: Nu, bendrai tas Marcijonas buvo kaip pajuokos objektas visą laiką. 
Žmonės bijojo daug kalbėt. 
Alicija Žukauskaitė: O tai kaip juokdavosi iš to Marcijono? 
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Aldona Dranseikienė: Nu, tai visaip, - kur tavo turtas pakastas, kaip tu dantis išlupai 
žydams? Man vaikystėj išliko mintis, kad kažkas sakė, ar tu žydams dantis lupinėjai, 
tuos, kurie auksiniai. Daugiau tai aš labai daug negirdėjau, tik va tokias kalbas. Kažkam 
dantis reikėjo (taisyti), sako, nueikit pas Marcijoną, jis gal turi aukso. Mūsų kaimynų 
baltaraiščių nebuvo. Tas Marcijonas toliau gyveno, o ten aplink nė vieno nebuvo tokio. 
Tik man liko atminty tas Samuolis, kad jį vežė surištą. Kaip vaikui buvo labai įdomu. Jis 
labai draskėsi, norėjo bėgt, atsieit, tai jį pagavo, - tas jau kaimynas pasakojo, kad jį 
surišo. Dar gal jie gėrė, paskui įkėlė vežiman ir parvažiavo. 
Alicija Žukauskaitė: Ką dar kaimynai sakydavo apie tuos baltaraiščius? 
Aldona Dranseikienė: Galiu pasakyt – niekas negyrė jų. Tuo labiau, kad ateidavo su 
visokiom pretenzijom. Jiems reikalingas radijo aparatas, tai tuoj išsinešė radijo aparatą, 
tai reikėjo kažkokio daikto, tai vėl jie atėjo, išsinešė, tai ką ten gero apie juos kalbės. 
Alicija Žukauskaitė: Tai jie buvo kaip ir valdžioj, ar kaip čia suprast? 
Aldona Dranseikienė: Nu, tai skaitėsi, kad jie viską gali, kad jie visagaliai. Atėjo, kam 
jums radijo aparatas? Paėmė ir išsinešė. 
Alicija Žukauskaitė: Aš norėjau jūsų paklausti, kokia apskritai buvo kaimo reakcija? 
Aldona Dranseikienė: Nu, smerkė juos. Smerkė už tai, kad kuo tie žmonės kalti? Kaltas 
gali būti vienas šeimos narys, o kuo kalti visi, kad visą tautą žudyt? Žmonės smerkė, bent 
mūsų tie kaimynai, draugai. Apie kitus aš gal negalėčiau pasakyti, kadangi nežinau. Bet 
tie mūsų draugai visi – tai ir daina buvo pajuokiama, kad Marcijonas išžudė Jofės šeimą, 
kad kapą paliko nesutvarkytą, net neužkasę kaip reikia. 
Alicija Žukauskaitė: Tai apie kapą toj dainoj buvo? 
Aldona Dranseikienė: Nu, taip, taip. Buvo toj dainoj, kad „Pono grafo šilas ošė ir vaitojo, 
Povilas Marcijonas Jofę sudorojo“... Va, tokia daina, žinai, buvo, pajuokianti tuos visus 
baltaraiščius. 
Alicija Žukauskaitė: O jūs galite prisiminti, kokiom progom dainuodavo tas dainas? 
Aldona Dranseikienė: Kokiom progom? Pas mus kaime būdavo toks paprotys – tai pas 
vienus susirenka, tai pas kitus. Paprastai pas mano tėvus rinkdavosi per Kalėdas. Tai va, 
išgeria žmonės, o ten buvo labai balsingos moterys kelios, čia tų moterų buvo visa daina 
sukurta. Nu, ir jos padainuodavo. 
Alicija Žukauskaitė: O kokios tų moterų pavardės, gal prisimenate? 
Aldona Dranseikienė: Nu, tai ten Šarkauskienės bent trys buvo, Vaitkevičienė, 
Bražiūnienė, ten jos visada pravadoriai (užvedančios) būdavo. 
Alicija Žukauskaitė: O ta Vaitkevičienė gal buvo to kaimyno Vaitkevičiaus žmona? 
Aldona Dranseikienė: Jo žmona. Ji nebuvo susimetrikavusi, bet visi vadindavo 
Vaitkevičiene, o jos pavardės aš net nežinau. 
Alicija Žukauskaitė: Jūs sakėt, kad tėvo brolis buvo suimtas. Už ką jis galėjo būti 
suimtas? 
Aldona Dranseikienė: Jis prieš karą visą laiką dirbo valsčiuje, gal buhalteris, aš grynai jo 
pareigų nežinau, ir po to 1940-1941 metais jis irgi dirbo. O paskui, kai atėjo vokiečiai, 
kaip valsčiuje dirbusį, gal kokią savaitę jį palaikė ir paleido.Bet tuo momentu, kai pro 
mus vežė tuos žydus, jis buvo kaip tik suimtas. 
Alicija Žukauskaitė: Kitaip sakant, už tai, kad jis prie sovietų dirbo valdišką darbą. 
Aldona Dranseikienė: Nu, taip. 
Alicija Žukauskaitė: Aš norėčiau grįžti prie to epizodo, kai su vežimais važiavo pro jūsų 
namus. Jie atvažiavo ir įsuko į miškelį. 
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Aldona Dranseikienė: Nu, jie važiavo į Rokiškio pusę. Pravažiavo pro mūsų namus, ir ten 
prasideda dvaro miškas iš abiejų pusių. Tai jie įvažiavo į tą mišką, ir tada šitie pamatė, 
pakalnėj būdami. Kurie varė tuos žydus, nematė, kur iškasta duobė. Tai tie (duobkasiai) 
iš pakalnės iššovė. Signalą davė. Tada apsigręžė, sugrįžo iki palaukės, išsuko iš vieškelio 
į dirvą, vežimą išvertė ir visiems liepė eiti, palikus viską. 
Alicija Žukauskaitė: Iki kurios vietos jūs matėt tą vežimą? 
Aldona Dranseikienė: Mes matėm iki įvažiavimo į mišką. Paskui pamatėm, kad jis grįžo, 
tas vežimas. Bet jau tą pačią vietą prie Vaitkevičiaus sodybos, kur juos išvertė, 
(nematėm). Paskui tas vežimas sugrįžo, mums matėsi. Paskui matėm, kad eina žmonių 
pulkas į pakalnę, į mūsų mišką. 
Alicija Žukauskaitė: Jūs matėt tuos žmones, kaip jie ėjo? 
Aldona Dranseikienė: Matėm. Aš pati nemačiau, tėvelis lipo ant žaginių pažiūrėt, kadangi 
mano tėčiui viską rūpėjo žinoti, kas kur yra, tai jis lipo į tą eglę, kad jam geriau matytųsi. 
Alicija Žukauskaitė: Papasakokite dar sykį, ką tas Vaitkevičius matė nuo tos vietos, kai 
išvertė vežimą. 
Aldona Dranseikienė: Išvertė visai prie jo namų, gal kokia 20 metrų. Jie pradėjo rėkaut – 
greitai, greitai, viskas greitai. Vaitkevičius sakė, tie žmonės, rankas susiėmę, gal ką 
nešėsi, ir juos visus į pakalnę varė. Ir kada nuėjo į pakalnę, tada apstojo, tie atbėgo iš 
pakalnės, ir tada matyt tie žmonės suprato, kur juos varo, jau čia išvertė, nieko neduoda 
(pasiimti). O paskui reikėjo užsukti, kur ta duobė. Tam užsukime aš mačiau žmonių 
galvas, kai jie ėjo, mačiau, bet tiktai galvas. O ten toks trikampis, mūsų miškas, o kitoj 
keliuko pusė dvaro miškas. Tai sakė, jie prapuolė dvaro miške. Kiek ten, penki, šeši 
metrai dvaro miško. Mūsų miške buvo pradėta kast, bet senas miškas, šaknys, nėra kaip 
kast. Jie tada perėjo kiton pusėn kelio, tokia biškį aikštelė, ir iškasė tą duobę. 
Alicija Žukauskaitė: O vietiniai žmonės matė, kad pradėjo kasti duobę dėl kažko? 
Aldona Dranseikienė: Nu, tai kad niekas nežinojo. Atvažiavo, nusileido į tą pakalnę. Jie 
važiavo su dviračiais, su ginklais, su šautuvais. Kur kastuvus prisitvirtino, gerai negaliu 
pasakyti, bet kad su šautuvais, tai matėsi. Ir tada jie miške kasė, pakalnėj, nuo kelio 
niekas negalėjo matyti. Jie, kai kasė, jie ten keturi ar penki buvo, nežinau. 
Alicija Žukauskaitė: Aš dar norėčiau grįžti prie to epizodo gatvėje, kur jūs matėt. Sakėt, 
tyčiojosi, kankino. Kokių dar detalių matėte? 
Aldona Dranseikienė: Nu, ką aš galiu pasakyt. Kai paima žmogų, traukte nutraukia nuo 
vežimo, kaip aš mačiau, prie manęs tokį jauną įsupo du ir metė į tą tvenkinį. 
Alicija Žukauskaitė: Jauną vyruką? 
Aldona Dranseikienė: Jauną vyruką, paauglį kažkokį. O ten apačioj jau murkdėsi keletas. 
Žinai, ten apačioj status krantas, tai jie tiesiog įgriūna į tą prūdą. Vandenio nelabai daug, 
sausa buvo, vanduo toliau. Ten toks purvas. Man, kaip vaikui atrodė, kad visi žmonės 
išlipa tokie, kai atsistoja, tokie purvini, žinai, iš to dumblo. 
Alicija Žukauskaitė: Daug žmonių jie taip murkdė? 
Aldona Dranseikienė: Gal kokie... Aš nežinau, nemažai buvo tam vandeny tų žmonių. O 
kokie penki ar šeši labai aršiai stumdė, tie vadinamieji baltaraiščiai. 
Alicija Žukauskaitė: O tie, kurie iš purvo išlenda, tai jie paskui atgal į vežimą eina? 
Aldona Dranseikienė: Kai mus paleido, tai jie dar į vežimus neparėjo. Kai leido praeiti, 
visi praėjo neatsisukant. Bet tuo kartu tai jie stovėjo iki kelių tam vandeny, purve, gal 
aukščiau kelių purvini visi. Kol mes stovėjom, jie buvo visi vandeny pakalnėj. 
Alicija Žukauskaitė: O tam vandeny buvo tik vyrai, ar buvo ir moterų? 
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Aldona Dranseikienė: Vyrai, kiek aš mačiau, buvo vyrai, moterų nebuvo. 
Alicija Žukauskaitė: O vežimuose buvo moterų? 
Aldona Dranseikienė: Vežimuose buvo, buvo. Tokia sena moteris, kuri buvo vežime, kur 
tam senam žydui liepė lipti tarp arklio kojų. Ten ir vaikų buvo, tie balsu šaukė. Paliečia, 
tas arklys spiria. Čia pakankinimas. Moteris kažką šaukė, prašė. Ką darys, liepė. Ir arklys 
nespyrė. 
Alicija Žukauskaitė: O ta moteris kokio amžiaus buvo? 
Aldona Dranseikienė: Sena, už mano mamą daug senesnė atrodė. Sena moteris. 
Alicija Žukauskaitė: O kas dar buvo tam vežime? 
Aldona Dranseikienė: Buvo daugiau žmonių, vaikai kažkokie. Žinau, kad priekyje sėdėjo 
du senesni žmonės, vyras ir moteris. Ne šalia mūsų, bet matomoj vietoj, visai netoli, 
kokie trys, keturi metrai. Tiesiog (arčiau) pastūmė žmones, kad žiūrėtų, stumdomi buvo 
žmonės. O jie vaidino tą kankinimą. 
Alicija Žukauskaitė: Tai ta gurguolė, kai jūs ten atsiradote, jau buvo sustabdyta? 
Aldona Dranseikienė: Jau sustabdyta. Mes atėjom, jau ten viskas buvo. Iki pusės praeit 
galėjom, o nuo pusės pirmyn praeit nebeleidžia. Atgal, nežinau, atgal nėjom jau. Ar ten 
leido atgal? Pirmyn, tai žinau, neleido, kad eit ir praeit. Ten vienoj pusėj kelias, o kitoj 
pusėj šaligatvis. Ir ten stumdė nuo to šaligatvio į tą prūdą. O kitoj pusė irgi buvo prūdas. 
Mes ėjom šaligatviu, ir visas maudymas buvo šaligatvio pusėj. Tai kelias, kuris eina į 
dvaro pusę. Į Juodupės pusę seniau kito kelio nebuvo. Dabar tai tik pėstieji vaikšto, o 
seniau visas judėjimas vyko šita gatve. 
Alicija Žukauskaitė: Daug žmonių stovėjo ir žiūrėjo? 
Aldona Dranseikienė: Nu, nežinau. O visas tas kelias, visa ta gatvė buvo pristatyta 
vežimų. 
Alicija Žukauskaitė: O tie žmonės, kurie mėtė, tie baltaraiščiai, kaip jūs prisimenate, ką 
jie sakė? 
Aldona Dranseikienė: Nu, neprisimenu. Jie rėkavo. Tą žmogų (senuką) suėmė, pakratė už 
pečių, ir tas žmogus nenorom nulipo prie to arklio. Ir arklys nespyrė. Kaip ten buvo 
pabaigoj, ar jį ištraukė, ar jį nustūmė nuo to pylimo, aš neprisimenu.Ta moteris tiesiog 
balsu pradėjo šaukt, vis tiek tą žmogų įgrūdo tarp vežimo (ir arklio). 
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