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Alicija Žukauskaitė: Pirmiausia norėjau, kad prisistatytumėte. Koks yra jūsų vardas ir 
pavardė? 
Bronė Gudžiūnienė: Bronė Gudžiūnienė. 
Alicija Žukauskaitė: Kuriais metais esate gimusi? 
Bronė Gudžiūnienė: 1932. 
Alicija Žukauskaitė: O kur? 
Bronė Gudžiūnienė: Šilaitinės kaime, Veliuonos tada buvo parapija, Veliuonos valsčius. 
Alicija Žukauskaitė: Kai prasidėjo karas, kai atėjo vokiečiai, kur jūs gyvenote? 
Bronė Gudžiūnienė: Šlaitinės kaime, Veliuonos valsčiuje. 
Alicija Žukauskaitė: Ar prisimenate tą momentą. Kai atėjo vokiečiai? 
Bronė Gudžiūnienė: Prisimenu labai gerai. Buvo toks žvyruotas kelias, tankai važiavo, 
mes, mergaitės, ėjom, metėm gėles po tankais, kad čia bus labai gerai, kad čia užėjo gera 
valdžia, ir visiems bus gera gyventi. Prisimenu... 
Alicija Žukauskaitė: O toliau kas? 
Bronė Gudžiūnienė: Toliau, kai įėjo į tą valdžią, uždėjo duokles, reikėjo nešt pieną su 
kibirais, nebuvo tokių kanių (metalinis indas su rankena), kaip dabar yra. 5 km su kibiru 
reikėjo nešt, pieną atiduot. Sviestą, pieną reikėjo nešt, atiduot, nežiūrėjo, kad tavo šeima 
didelė, kad tavo vaikų daug, nieko nežiūrėjo. Dar toks vokietis atėjo, gerai prisimenu, 
liepė atnešt pūslę mėsos. Tėvelis mano sako, ką mano vaikai valgys? (Vokietis) sako – 
šiaudus. 
Alicija Žukauskaitė: Kiek jūsų vaikų buvo? 
Bronė Gudžiūnienė: Mūsų 12 buvo iš viso, nes tėvelis vedė kitą mamą; pirmos mamos 
buvom šeši ir antros mamos šeši. Aš – antros mamos jauniausia. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, prašau, ar jūsų kaime gyveno žydai? 
Bronė Gudžiūnienė: Ne, kaime negyveno, tik miestelyje, Veliuonoje. Bet važiuot 
važiuodavo į kaimą, jie prekiaudavo, muilą vežiodavo, rinkdavo kiaulių šerius, 
mainydavo ant tų produktų, bet gyvent tai negyveno mūsų kaime nė vienas. Kaime 
negyveno. 
Alicija Žukauskaitė: O Veliuonoj? Ar jūs pažinojote tuos žydus, kurie Veliuonoj gyveno? 
Bronė Gudžiūnienė: Aš tuos žydus taip nelabai, žinot, dar vaikas buvau, bet aš tokią 
žydelkaitę pažinojau, tai su ta žydelkaite mes žaisdavom labai ir sutikdavom labai. 
Atsimenu, mano tokios gražios kasos buvo ilgos labai, geltonos, o jos tamsios buvo. 
Mama labai nenorėdavo, kad aš eičiau pas tą žydelkaitę, sako, gal jie tavęs nenori. Tik į 
Veliuoną (atvažiuojam), ir aš – pas ją. Mudvi žaisdavome, per virvutę šokinėdavom. 
Labai tokia linksma buvo, graži mergaitė buvo, maloni tokia. 
Alicija Žukauskaitė: O kas paskui atsitiko su tais žydais? 
Bronė Gudžiūnienė: Nu, juos pradėjo naikyt (naikinti), pradėjo žudyt. Varė masiškai, 
masiškai varė. Viską užrakino, reikėjo palikt viską, ką užgyvenai, ir varė juos šaudyt. Jie 
patys duobę turėjo išsikast. Ilgus tokius ravus (griovius) išsikasdavo, ant kranto (krašto) 
sustato visus ir šaudo iš užpakalio. O tokį vieną įvykį mačiau, tai tas jau skaudžiau buvo, 
- vis tiek vaikas buvau. Mes su tėveliu atsitiktinai važiavom į Veliuoną žibalo nusipirkti, 
muilo, ko, - mane tėvelis veždavosi, kad smagiau būtų. Ir ten prie šitų lietuvių kapų 
atvarė ten šitų žydų šaudyt. Ir paėmė tokią mergaitę, gal jau trijų metukų, gal keturių, bet 
dikta (didelė) tokia, už kojų. Ten toks beržas, man atrodo, kad tas beržas ir dabar ten 
stovi, - į tą beržą tą mergaitę. Puolė tie tėvai, tai griebė tuos tėvus, įvertė į tą duobę. 
Tėvelis tik greit tą arklį užplakė, kad aš nematyčiau, kas toliau ten vyksta, kad nerodyt. 
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Man tiek baisu buvo, verkiau aš visą kelią tos mergaitės. Ir tėvelio klausiau, kodėl dabar, 
kodėl dabar juos (su jais) taip daro? Ai, sako, vaikeli, nežinai, kokia čia jėga ir kokia čia 
valia valdžios taip daryti, sako tėvelis. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs galėjote matyti tą duobę, į kurią stūmė tos mergaitės tėvus? 
Bronė Gudžiūnienė: Mačiau. Tokia ilga, ilga duobė buvo. Ilga, ilga, ilga ta duobė buvo, 
mačiau. Ir tą mergaitę į tą duobę. Tą mačiau, jau savo akim mačiau tiek. 
Alicija Žukauskaitė: O kokio ilgio galėjo būti ta duobė? 
Bronė Gudžiūnienė: Galėjo būti... ką aš žinau... Galėjo būti kokie 9 metrai, gal ir daugiau 
ilgio. Nes jų ten nelabai didelis būrys buvo atvarytas, gal devyni, septyni. Moterų ir vyrų. 
Nelabai didelis būrys buvo prie tos duobės atvarytas šaudyti. 
Alicija Žukauskaitė: O be tos mergaitės, ar buvo dar daugiau vaikų? 
Bronė Gudžiūnienė: Ne, aš tik tą vieną mergaitę mačiau. Aš tada tik tą vieną mačiau. 
Žudė ir vaikus, bet tada, tą momentą tik ta viena mergaitė buvo. 
Alicija Žukauskaitė: O kaip atrodė tas žmogus, kuris tą mergaitę už kojų trenkė į medį? 
Bronė Gudžiūnienė: Oj, toks negražus, žiaurus. Toksai žiaurus, oj, oj, oj... O akys tokios 
stiklinės, nemoku (apsakyt)... 
Alicija Žukauskaitė: Ar jis turėjo uniformą kokią nors? 
Bronė Gudžiūnienė: Ne, ne, ne. Apsirengęs paprastai. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs girdėjot, kad šaudė? 
Bronė Gudžiūnienė: Garsas buvo… Nes kai tėvelis susuko arklius jau važiuoti, kad aš 
nematyčiau, tai mes pavažiavom tolokai, tai girdėjom pykšt, pykšt, pykšt, sako tėvelis, 
jau juos šaudo... Girdėjau, girdėjau, kai jau namo važiavom, girdėjau. Kaip juos šaudė, aš 
nemačiau. Jie sustatyti buvo. Tą mergaitę... Pripuolė tėvai, tą mergaitę ir tuos tėvus gyvus 
į tą duobę įstūmė. Ir tėvelis pasuko arklius, ir mes važiavom namo. Paskui jau pyškėjo, - 
tai jau juos ten šaudė. Ten Gystuj toks revas (griovys), tai paskui Gystuj juos laidojo. Ten 
Gystuj tokiam rave juos šaudė ir tam rave laidojo. Už Veliuonos gal 1,5 km, kur lietuvių 
kapinės, - nusileidi, tuojaus Gystos. Kur revas koks, tai ten juos ir žudydavo. Turbūt 
lengviau užkast būdavo juos ar kas. 
Alicija Žukauskaitė: O kiek buvo tų, kurie ketino šaudyti, kurie buvo ne žydai? 
Bronė Gudžiūnienė: Pasakyti tą skaičių ar tą kiekį tai labai sunku. Ką ten juos išskirsi, 
kur ten... Žinai, dar vaikas buvau. Suaugęs žmogus tai jisai daugiau, o vaikas... Baisu 
buvo, ta mergaitė jau liko visam (laikui), o tų tokių (žydšaudžių) ten ne vienas buvo, 
tikrai ne vienas. Jeigu ten vienas būtų buvęs, tai tas tėvas, kuris puolė už tą mergaitę, tai jį 
(žydšaudį) būtų sudoroję. Ale aišku, ten jėga (?) buvo jų. Aišku. 
Alicija Žukauskaitė: O iš kur jūs žinojote konkrečiai, kad tie, kurie sustatyti prie duobės, 
yra žydai? 
Bronė Gudžiūnienė: Nu, jeigu jie atvaryti žudyt, tai... Tėvelis sakė, kad čia žydai, bet tai, 
turbūt, tas garsas (gandas, kalbos), kad varo, šaudo žydus, tai taip matyt ir yra. Juk 
dokumentaliai mes jų netikrinom, ar jie žydai, bet kad čia nebuvo girdėt nei Seredžiuj, 
nei Veliuonoj, kad čia taip žmones šaudytų. Tik žydus tada šaudė. 
Alicija Žukauskaitė: O kaip jums atrodė, kas buvo tie, kurie šaudė? Kas buvo tas, kuris tą 
mergaitę? 
Bronė Gudžiūnienė: Man atrodo, dėl ko šaudė, kaip taip, man atrodo, kad čia dėl turto, 
nes žydai buvo bagoti (turtingi). Jie parduotuves turėjo, jie viską. Ir plėšė, paskui tą turtą 
plėšė. Juk juos iššaudė, o viskas liko. Jie aukso turėjo ir visko, tai man atrodo, kad dėl to. 
Alicija Žukauskaitė: O jūs matėt, kaip tą turtą plėšė? 
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Bronė Gudžiūnienė: Aš tai nemačiau, bet tėvelis sakė. Neturėjo brolis Danas visai 
batukų, buvo basas, tai tėvelis sako, reikia nuvažiuoti į Veliuoną, dalina žydų turtą. Jis 
sako, mes biedni (neturtingi), gausim batukus. O mama pasakė, tegu basas vaikščios, bet 
tų batukų žydų likusių nereikia. Ir nevažiavo tėvelis tų batukų. Tai užtat aš žinau, kad tą 
turtą dalino, dalydavo turtą. Kas geriau, matyt, tie žudikai pasiimdavo, o tuos kitus 
išdalindavo. Žinoma, dar rūbų būdavo, ko (ko nors). 
Alicija Žukauskaitė: O tie, kurie šaudė, aišku, kad jie buvo ne žydai. Kas jie tokie buvo, 
kaip jums atrodo? 
Bronė Gudžiūnienė: Man atrodo, šnekėjo vyresni, kad lietuviai šaudė, tik įsakymas buvo 
vokiečių. 
Alicija Žukauskaitė: Epizode, kur jūs matėt, kad sustatyti žmonės prie tos duobės, ar jūs 
girdėjote nuo tos pusės sklindančius kokius nors balsus, garsus ar ištartus žodžius? 
Bronė Gudžiūnienė: Oj, klykė.Ta motina, turbūt, baisiai verkė, kai tą mergaitę, baisiai 
klykė. Kiti tai rimčiau stovėjo, kur toliau. Ten šauksmas tai buvo kažin kur girdėt, kaip 
jie šaukdavo. Jie gi viską žinojo, kur juos varo, ir koks likimas jų laukia, žinojo. 
Alicija Žukauskaitė: O žodžius kokis nors girdėjot, ar tik klyksmą? 
Bronė Gudžiūnienė: Ten žodžių tokių nelabai girdėjau, bet kai tą mergaitę (trenkė), tai tas 
tėvas piktžodžiavo ant jų, kai griebė tą mergaitę, o paskui į duobę, tai jau piktžodžiavo. 
Puolė, kai levas (kaip liūtas) ant tų žudikų už tą mergaitę. 
Alicija Žukauskaitė: Kokia kalba jis kreipėsi į tą žudiką? Ką reiškia „piktžodžiavo“? 
Bronė Gudžiūnienė: Keiksmas, keiksmas toks buvo. 
Alicija Žukauskaitė: O kokia kalba? 
Bronė Gudžiūnienė: Bjaurybe tu, sako. Bjaurybe tu, sako, tu žudike, bjaurybe. Sako, tau 
pačiam tas pats bus. Lietuviška kalba, lietuviškai. Lietuviška kalba kalbėjo tie žudikai, 
lietuviškai. O tas, kur puolė, žydiškai kreipėsi, aš jau tų žodžių nesupratau. 
Alicija Žukauskaitė: Tai kas sakė „bjaurybe tu“? 
Bronė Gudžiūnienė: „Bjaurybe tu“ sakė tas žudikas, tas lietuvis, ant to (žydo), kam tas 
puolė. Jam ir sudavė (lietuviui) turbūt, nes ten žiauriai ant jo puolė už tą mergaitę. Žinai, 
labai senas laikas ir labai tas sunku prisimint, viską labai sunku apsakyt tiksliai, nesinori, 
kad nebūtų neteisingi žodžiai, bet va tik tiek, kiek galima pasakyt.  
Alicija Žukauskaitė: O tas žydiškai sakė? 
Bronė Gudžiūnienė: Žydiškai, aišku, tas tėvas. Taigi jie lietuviškai nemokėjo. Nu, buvo 
tokių žydų, kur po kaimą važinėjo, su tėvais taigi susikalbėdavo, turbūt dalis tų žydų 
mokėjo, kur pardavinėjo viską po kaimą, tai jie susikalbėdavo. Žinau, kalbėdavosi su 
tėveliu, kai atvažiuodavo į kaimus. 
Alicija Žukauskaitė: Dar norėjau paklausti, jūs kai girdėdavote tuos šūvius, ar tai buvo 
tokie automatiniai šūviai, ar tokie pavieniai šūviai? 
Bronė Gudžiūnienė: Jau to neprisimenu... Reikia gerai pagalvot, jau neprisimenu. Kad gal 
ir tokių, ir tokių buvo? Neprisimenu. Ar ten po vieną šūvį, gal ten daugiau automatiniai 
turėjo būt, juos į tą... Šito gerai neprisimenu. 
Alicija Žukauskaitė: O tas žmogus prie beržo, kuris tą mergaitę daužė, ar jis turėjo 
ginklą? 
Bronė Gudžiūnienė: Hm... Vat, neatsimenu. 
Alicija Žukauskaitė: O kiti? 
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Bronė Gudžiūnienė: Kaip jis galėjo turėt, kad jis su abiem rankom tą mergaitę paėmęs 
buvo? Negaliu atsakyt į tą, ar jis turėjo ar ne, bet aš tik dabar galvoju, gal jis neturėjo to 
ginklo? 
Alicija Žukauskaitė: O pas kitus ar matėsi ginklai? 
Bronė Gudžiūnienė: Matėsi, matėsi, matėsi ginklai. Bet kokie, ar ten automatas, ar 
šautuvas, žinai, vaikas, atsiminti tai jau sunku. Žiaurus žudymas buvo. Baisu, baisu... Ir 
už ką? Žydai labai stengėsi, jie turbūt buvo labai protingi, jie labai darbštūs, pas žydus 
visos krautuvės buvo, jie siekį turėjo aukštyn kilti. Žmonės tai neblogi buvo žydai. 
Alicija Žukauskaitė: O kunigas ar sakė per pamokslą žmonėms ką nors, kas čia vyksta, ar 
nieko nesakė? 
Bronė Gudžiūnienė: Mama vesdavosi į bažnyčią, bet man atrodo, kad aš negirdėjau, gal 
bijojo, gal kaip, bet man atrodo, kad nesakė. Aš negirdėjau jį sakantį. Gal kiti ir 
pribijojo... 
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