Veronika Judickaitė-Mirta - partizanų ryšininke.
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Budzisko kaimas yra netoli Lietuvos – Lenkijos sienos. Per jį ėjo Lietuvos
partizanų keliai į Vakarus.

Lietuvos partizanai Jurgis Krikščiūnas–Rimvydas ir Vytautas PrabulisŽaibas turėjo slėptuves pas Pauliukonius, Judickus, Grigučius. Rėmė juos
daug kitų mūsų krašto žmonių.
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1949 metais J. Krikščiūnas su V. Prabuliu, B. Saveikiu ir A. Kvedaravičiumi
bandė prasiveržti į Vakarus. Į Suvalkus juos turėjo lydėti Natalija Briliūtė.
Lipniako kaime planavo įlipti į traukinį, bet milicija juos pastebėjo. Įvyko
susišaudymas. Partizanams pavyko pabėgti. Punsko krašte jie pasiliko iki pat
lemtingo grudžio mėnesio.
Jurgis Krikščiūnas 1949 metais savo giminėms rašė: ...aš gyvenu tokiomis
sąlygomis, kad Jūs įsivaizduoti negalite, ir tai turiu džiaugtis. Tad tiesiai
sakau Jums. ...Badauju visą laiką. Vaikštau basas ie svetimais drabužiais.
Dabar kabu tik ant siūliuko. Gali tekt ir ant gatvės atsigulti.
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1949 m. grudžio 13 dieną Jurgis Krikščiūnas ir Vytautas Prabulis, iš
Šlynakiemio kaimo Judickų pušynėlyje įrengto bunkerio, ketino persikraustyti
į naują . Satiga pasigirdo šūviai. Per 300 kareivių buvo pastelkta prieš du
kovotojus. Jie nuo Trakelio miško per Slionzoko kaimą iki Šaltėnų apsupė
Šlynakiemio kaimą.

Pasigirdo šūviai. J. Jakimavičius pasakojo: Bunkerio anga buvo atidaryta. Į
vidų šaudė dūminiais užtaisais.... Bunkeryje radau Vytą prabulį. Mačiau, kad
buvo nusišovęs – rankoje dar laikė „Parabellum“ – paleido šūvį sau į
pasmakrę. Radau ir Jurgį Krikščiūną- Rimvydą. Rimvydas buvo visa kruvina
galva – abu iškėliau į paviršių. Tuoj pat atlėkę sanitarai paėmė Rimvydą, o
Prabulio kūną įmetė į pastotę ir mane nuvežė su jais į Cipliškį. Toliau abu
kūnus nuvežė į Suvalkus, kur užkasė . Nieks nežinojo kur. Tik šiemet juos
rado evangelikų kapinėse. 72 metus Jurgio Krikščiūno-Rimvydo ir Vytauto
Prabulio-Žaibo kūnai ilsėjosi svetimoje žemėje.

Veroniką Judickaitę, Teklę Pauliukonytę, Joną Judicką ir daugelį kitų krašto
žmonių suėmė. Jų tardymas truko ilgas savaites.
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2003 m. vasario 16 d. Veronikai Judickaitei Grigutienei-Mirtai po mirties
suteiktas Vyčio Kryžiaus Ordinas.
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