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Šiame pokalbį, Bronė Gudžiūnienė, Velionos vietinė, pasakoja savo prisiminimus, būdama jauna 
mergaitė ir matant dalį žydų šaudimo. Jinai aiškina kaip džugūs žmonės buvo iš pirmo kai 
Vokiečiai perėmė valdžią, bet kad greit Vokiečiai daug iš jų reikalavo ir jausmai pasikeitė. Jinai 
atsimena kad matė tą šaudymą kai jinai su tėveliu keliavo į miestą, ir pasakoja kaip labai maža 
mergaitė buvo įmesta, gyva, į duobę, ir po jos irgi įmetė jos tėvelius, ir kad vėliau girdėjo 
šaudymus. Jinai irgi atsimena klausant tėvelio vėliau kodėl taip padarė, ir kad jis sakė kad buvo 
valdžios valia.  
 
 
[01:] 00:15:22 – [01:] 07:26:00 
 
Jinai pristato save kad gimus 1932-ais metais Šaulaitinės kaime, Velionos valsčios; atsimena kai 
karas prasidėjo ir vokiški tankai praėjo pro kaimą; atsimena kad metė gėles ir kad visi buvo 
susidžiauge nes galvojo kad pagaliau bus geresnė valdžia; aiškina kad vokiečiai reikalavo 
duokles, ir atsimena kad kiekvienai šeimai reikėjo nešti pieno; atsimena kad irgi reikėjo nešti 
miesos, ir kai jos tėvelis klausė ką jo vaikai valgys, jie atsiliepė kad galėtų šiaudus valgyt; 
aiškina kad kaime negyveno žydai, tiktai miestelį Velionoj, bet kad kaikada atėjo į miestą 
prekiauti; džiaugsmingai kalba apie savo žydelkaitę draugę; pasakoja kad vėliau pradėjo žydus 
masiškai žudyt; paiaiškina kad žydams buvo liepiama visa jų turtą palikt, ir kad jie turėjo kasti 
tas duobes į kurias jie buvo nušaudyti; pasakoja kad viena diena jinai su tėveliu keliavo į 
Velionos ir matė kaip tryjų metų mergaitė buvo įmesta gyva į duobę; pasakoja kad mergaitės 
tėveliai pradėjo rėkti ir jie buvo įstumti į tą pačią duobę irgi dar gyvi, ir tada jos tėvelis greit arklį 
užplakė kad jinai daugiau nematytų; pasakoja kad po to jinai verkė ir klausė tėvelio kodėl jie taip 
padarė ir jis atsakė kad buvo valdžios valia tai daryti; tara kad duobė buvo apie 9-ių metrų 
ilgumo, ir kad buvo apie 8 žmonės atnešti del šaudymo; apibūdina tą žmogų kuris tą mergaitę 
nušovė, sako kad jis neturėjo uniformą; sako kad jinai girdėjo kai juos šaudė.  
 
[01:] 07:26:01 – [01:] 15:21:13 
 
Jinai sako kad jos tėvelis jai sakė kad nušaudyti buvo žydai, nes tik žydus taip tada šaudė; sako 
kad galvoja kad žydus šaudė del jų turto, nes po to plėšė tą turtą ir jį dalinos; pasakoja kad tėvelis 
viena diena nusprendė važiuoti į Veliona nes jos brolis neturėjo batukų, ir jos tėvelis žinojo kad 
dalino žydų turtą ten, ir kad jie galės gauti batukų nes jie yra bėdini, bet mama sakė kad geriau 
kad liktų basas negu kad nešiotų užmuštų žydų batus; sako kad lietuviai šaudė ir tiktai įsakymas 
buvo vokiečių; sako kad girdėjo kaip tos mergaitės motina verkė bet kiti gana ramiai stovėjo; 
atsimena kaip tas žudikas sakė tam žydiškui tėveliui kad jis buvo biaurybė ir kad tas pats jam 
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atsitiks; sako kad daug žydų lietuviškai nelabai mokėjo; atsimina žudymą kaip žiaurų ir baisų; 
sako kad kunigas nieko nesakė per pamoksla apie kas vyksta.  
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