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Alicija Žukauskaitė: Labą dieną. 
Julija Seliokaitė: Labą dieną.  
Alicija Žukauskaitė: Dėkoju, kad sutikote su mumis pasikalbėti. 
Julija Seliokaitė: Ką klausit, atsakysiu. 
Alicija Žukauskaitė: Labai norėjau paprašyti, kad jūs prisistatytumėte. Koks yra jūsų 
vardas ir pavardė? 
Julija Seliokaitė: Julija Seliokaitė. 
Alicija Žukauskaitė: O kurių metų esat gimimo? 
Julija Seliokaitė: 1922. 
Alicija Žukauskaitė: Kur gimėt? 
Julija Seliokaitė: Marijampolėj. 
Alicija Žukauskaitė: Ir gyvenot visą laiką Marijampolėj? 
Julija Seliokaitė: Visą laiką. Gimiau, užaugau ir pasenau toj pačioj vietoj. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, ar prieš karą Marijampolėj buvo daug žydų? 
Julija Seliokaitė: Daug. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs juos pažinojot? 
Julija Seliokaitė: Na, taip asmeniškai nebendravom. Kepykla buvo, tai duonos eidavom 
pirkt, tai taip pasišnekėdavom. Mūsų namas čia visada buvo, 1930 metais statytas, mūsų 
gatvėj žydelių nebuvo, tik mieste, centre. 
Alicija Žukauskaitė: Čia jau buvo kaip užmiestis, priemiestis? 
Julija Seliokaitė: Taip. Naujamiestis, sakydavo, skaitėsi Naujamiestis. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, ar jūs matėt, kas atsitiko su žydais, kai atėjo vokiečiai? 
Julija Seliokaitė: Kaip čia pasakius? Kiek aš žinau, šaudė juos. Suvarė į kareivines 
Marijampolės ir paskui šaudė. 
Alicija Žukauskaitė: Ką jūs iš to veiksmo matėt? 
Julija Seliokaitė: Nu, ką aš mačiau? Aš nemačiau, tik mano mama amžinatilsį matė, iš 
Simno surinkti (žydai), ir pro čia varė. Viena žydukė su mano seseria kartu mokinosi siūti 
pas Barauskienę, siuvėja buvo gera, draugavo, pasišnekėdavo, kaip bendradarbės. Tai ji 
atėjo atsisveikint, mama mano pasakojo. Ir mama sakė, Ženia, lik. Jos vardas buvo Ženia, 
o pavardės nežinau. Ženia pasakė – ne, neliksiu, kaip bus visiems, taip ir man. Na, ir 
šitaip. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs pati matėt, kaip ėjo gatve žydai? 
Julija Seliokaitė: Aš pati nemačiau, tik mama man sakė. Aš buvau kažkur išvykus, 
nežinau. Aš jų nemačiau. 
Alicija Žukauskaitė: O kai vyko šaudymas, ar girdėjot? 
Julija Seliokaitė: Kai šaudė, tai aišku, kad buvo girdėti. Žmonių verksmas, riksmas buvo, 
spiegimas, visokių buvo. 
Alicija Žukauskaskatė: Už kelių kilometrų nuo šitos vietos maždaug vyko tas šaudymas? 
Už kokio atstumo? 
Julija Seliokaitė: Tai kaip nuo mūsų iki kareivinių. 
Alicija Žukauskaitė: Tai kiek čia maždaug? Keli šimtai metrų ar kilometras? Kiek čia 
galėtų būti? 
Julija Seliokaitė: Gal koks pusė kilometro, tiksliai negaliu pasakyt, aš nenusimanau. 
Alicija Žukauskaitė: Tačiau balsai girdėjosi? 
Julija Seliokaitė: Balsai girdėjosi. Verkė, spiegė, kaip pasakyt, triukšmavo. Buvo 
triukšmas... 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

The following transcript is the result of a recorded interview. The recording is the primary source document, not this transcript.  It has 
not been checked for spelling nor verified for accuracy.  This document should not be quoted or used without first checking it against  
the interview. 
 
The interview is part of the United States Holocaust Memorial Museum's collection of oral testimonies.  Information about access and 
usage rights can be found in the catalog record.



Alicija Žukauskaitė: O kokius šūvius girdėjot? Pavienius ar tokius automatinius? 
Julija Seliokaitė: Atrodo, buvo automatiniai, o paskui pavieniai užbaigiant, reiškia. 
Alicija Žukauskaitė: Kiek laiko truko tas šaudymas? 
Julija Seliokaitė: Šito negaliu pasakyt, neprisimenu. Tik dienos metu šaudė, o kiek laiko, 
tai aš negaliu pasakyt. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, ar matėt mieste, kai elgėsi su žydais? 
Julija Seliokaitė: Šito negaliu pasakyt, tik sakydavo, kad negalima bendraut. Viena 
žydukė prašė nupirkt sviesto, tai mūsų pažystama (moteris) nupirko to sviesto, tai kaip ji 
dabar paduos tą sviestą? Tai ir padėjo ant laiptų, tai paskui ji pasiėmė tą sviestą. 
Alicija Žukauskaitė: Kas atsitiko su žydų turtu po to, kai žydai buvo sušaudyti? 
Julija Seliokaitė: Šito irgi nežinau. Tik drabužius kai vežė mašinom, tai buvo matyt. 
Alicija Žukauskaitė: O kur vežė? 
Julija Seliokaitė: Čia, Vytauto gatve. 
Alicija Žukauskaitė: Jūsų gatve, kur jūs gyvenot, ar jūs šiaip matėt eidama per miestą? 
Julija Seliokaitė: Eidama gatve pamačiau, kad veža prikrautą sunkvežimį drabužių. 
Alicija Žukauskaitė: Vienas sunkvežimis? 
Julija Seliokaitė: Tada buvo vienas, o kai aš praėjau, toliau aš nemačiau. 
Alicija Žukauskaitė: O jūs matėt, kad ten būtent yra drabužiai? 
Julija Seliokaitė: Drabužiai, drabužiai buvo. 
Alicija Žukauskaitė: O iš kur jūs žinot, kad tai buvo žydų drabužiai? 
Julija Seliokaitė: Tai kad žydus šaudė. Iš kur tie drabužiai galėjo būt? Ir nuo kareivinių 
vežė. Iš kareivinių Vytauto gatve. 
Alicija Žukauskaitė: O į kur nuvežė? 
Julija Seliokaitė: Aš tiksliai nemačiau, tik žmonės šnekėjo, ir paskui buvo matyt halėj 
(turguj), kad ten buvo išmėtyti drabužiai, sumesti. 
Alicija Žukauskaitė: Ant prekystalių? 
Julija Seliokaitė: Ant prekystalių. Sumesti, sumesti krūvom, ten daugelio žmonių buvo 
drabužių. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs matėt halėj tuos rūbus? 
Julija Seliokaitė: Tai mačiau per langą tiktai. 
Alicija Žukauskaitė: Ar pirko kas nors tuos rūbus? 
Julija Seliokaitė: Aš nežinau nieko. Šito nežinau. Nežinau. Gal žmonės taip išsidraskė. 
Visokių buvo, visokių yra. 
Alicija Žukauskaitė: Ar tas sunkvežimis su tais rūbais važiavo tą pačią dieną ar vėliau? 
Julija Seliokaitė: Šito negaliu tiksliai pasakyt, negaliu pasakyt. Aš neatsimenu. Kad būt 
žinota, kad prireiks, tai būtų žiūrėta, o dabar aš neprisimenu nieko. Atrodo, kad ne tą 
pačią. Netvirtinu, nežinau. 
Alicija Žukauskaitė: Gal dar ką nors prisimenate iš to laiko, ką matėt, kas yra susiję su 
žydais? 
Julija Seliokaitė: Daugiau nieko nežinau. Į kareivines niekas neleido eiti, kas eis, nieko 
neleidžia. Nebuvo galima praeiti pro kareivines, kada žydus šaudė, buvo draudžiama 
vaikščioti. 
Alicija Žukauskaitė: O jūs matėt, kad ten sargyba kokia stovi ar kas? 
Julija Seliokaitė: Aš nebuvau, nemačiau. Man baisu buvo, ir niekas nėjo. Kai žydus 
šaudė, tais metais šitas namo galas buvo neįrengtas, ir tėtė sėdėjo ir dirbo medines tokias 
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klumpaites, ir atėjo vokietis ar kas, mama buvo ant kiemo, ir klausė, ar vyrų yra. Mama 
pasakė – nėra. Tai tas kareivis atgal nuėjo. Taip ir pasibaigė viskas. 
Alicija Žukauskaitė: O kam jam tų vyrų reikėjo? 
Julija Seliokaitė: Užkast (žydus) gal reikėjo, aš tai nežinau. Ėmė vyrus ir varė į tenai, į 
kareivines. Ir buvo prigaudyta užkast. Ir paskui tuos žmones... Man tai keista, jeigu 
panevalia (per prievartą) varė, tai kaip gali bausti? Dabar jus išvarytų ką nors padaryti, tai 
ne aš (jūs) kalta... Paskui prie ruso kalėjime sėdėjo, žuvo tie žmonės, mirė kažkur, o mūsų 
tėtis buvo laimingas. Jis čia pratupėjo tą visą laiką šitam neįrengtam gale. Tai tokios 
tokelės. 
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