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Alicija Žukauskaitė: Laba diena. 
Vytautas Juozas Šiupienis: Laba diena. 
Alicija Žukauskaitė: Džiaugiuosi ir dėkoju, kad sutikote su mumis pasikalbėti. Gal 
galėtumėte prisistatyti, pasakyti savo vardą, pavardę? 
Vytautas Juozas Šiupienis: Vytautas Juozas Šiupienis. 
Alicija Žukauskaitė: O kuriais metais esate gimęs? 
Vytautas Juozas Šiupienis: 1929 birželio 16-tą. 
Alicija Žukauskaitė: O kur? 
Vytautas Juozas Šiupienis: Černiukiškės kaime, Alytaus rajone, Alytaus apskritis tais 
laikais skaitėsi. Simno valsčius, Černiukiškės kaimas. 
Alicija Žukauskaitė: Ar toli tos Černiukiškės buvo nuo Simno? 
Vytautas Juozas Šiupienis: 3 kilometrai. Jei tiesiog, tai gal ir nepilnai. 
Alicija Žukauskaitė: Tai jums Simne tekdavo dažnai lankytis? 
Vytautas Juozas Šiupienis: Aš Simne mokiausi beveik nuo pradinės mokyklos iki 1950 
metų. 1950 metais buvau paimtas į kariuomenę. Ten atitarnavau tris metus ir septynis 
mėnesius ir grįžau atgal vėl į savo gimtąjį kraštą. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, ar prieš karą Simne buvo daug žydų? 
Vytautas Juozas Šiupienis: Aš skaičiaus negaliu pasakyti, nežinau, bet buvo daug. Daug, 
miestelyje gyveno beveik (vieni) žydai. Keletas lietuvių buvo. Daug buvo. 
Alicija Žukauskaitė: O jūsų kaime? 
Vytautas Juozas Šiupienis: Mūsų kaime žydų nebuvo, bet buvo žydų žemės. Tų pačių 
simniokų žydų, kur, kaip sakyt, trys kilometrai (iki Simno), kaimynystėj su mano tėvų 
žeme. 
Alicija Žukauskaitė: O kai prasidėjo karas, ar jūs matėt, kas atsitiko tiems žydams? 
Vytautas Juozas Šiupienis: Kaip vaikas – čia mokiausi, čia lankiau mokyklą, aš mačiau. 
1941 metais man buvo trylika metų. Teko matyt tą viską. Mačiau, kaip čia tuos žydus iš 
Simno kotavojo (kankino) tie... Į darbus varinėjo, žvaigždės buvo užkabintos priešais, 
užpakalyje. 
Alicija Žukauskaitė: Kotavojo – kaip suprasti kotavojo? 
Vytautas Juozas Šiupienis: Į darbus varinėjo, dirbo. Dirbo jie. 
Alicija Žukauskaitė: Kokius darbus jie dirbo? 
Vytautas Juozas Šiupienis: Aš mačiau, kaip sakant, čia pro mokyklą, pro viską. Valė 
gatvę, po karo (fronto praėjimo) čia viskas buvo sugriauta, tuos griuvėsius irgi valydavo. 
Dirbdavo prie tokių darbų. 
Alicija Žukauskaitė: O kas paskui su jais atsitiko? 
Vytautas Juozas Šiupienis: Kiek vėliau visus vyrus, jaunus vyrus žydus, surinko ir išvežė 
į Alytų atsiet darbams. Bet praktiškai juos sušaudė. O moteris ir vaikus kurį laiką paliko 
čia Simne ir juos suvarė į barakus. Buvo tokie, čia stovėjo prieš karą kariuomenės pulkas, 
na, ir buvo ten barakai. Tuos barakus išbombardavo laike karo, kiek liko sveikų, suvarė 
ten žydus, moteris, vaikus ir senelius. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jums teko matyti, kaip varė į tuos barakus arba kaip varė į Alytų? 
Vytautas Juozas Šiupienis: Kaip varė į barakus, tai aš nemačiau. Aš išeidavau, kaip 
vaikas, iš mokyklos, po miestą kiek pasižvalgydavau. O kai vežė į Alytų, aš asmeniškai 
nemačiau, bet mano tėvas matė, jis ateidavo į Simną dažnai. Jie 1941 metais, kada čia 
buvo tie vyrai vežami, pas mus užėjo Arba Gefenas, žydas, pabėgęs iš čia, simniokas. Na, 
ir tėvas mano jam pasakė, aš mačiau, kaip tavo tėvą išvežė į Alytų. Na, jo, buvo viskas 
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aišku, kam ten veža jaunus, stiprius vyrus. Pas mus ten, mūsų kaime, kaip minėjau buvo 
gretimai žydų žemių. Ten buvo Anginickių, Morkelių žemė. Geras žmogus buvo, tikrai. 
Buvo Mendelių (žemė), du broliai dirbo prie mūsų irgi, tėvai su jais labai gražiai 
sugyveno. Jie buvo tuo momentu pas mus. Atvažiavo du baltaraiščiai, juos paėmė, atvarė 
į Simną, išvežė į Alytų. Žinoma, kam išvežė. 
Alicija Žukauskaitė: Į jūsų namus tie baltaraiščiai atėjo? 
Vytautas Juozas Šiupienis: Taip. Tai buvo 1941 metais, nes tie žydai pas mus 
kaimynystėje gyveno ir jau kurį laiką į Simną nėjo. Jie čia turėjo porą karvių, tas karvutes 
melžėsi patys. Dieve brangus, jie nepratę buvo. Pas mus jie dar gulėjo (nakvojo). Nu, tai 
vieną dieną, aš prisimenu, po pietų atėjo tie baltaraiščiai ir juos išsivedė į Simną. 
Alicija Žukauskaitė: O kas buvo tie baltaraiščiai? 
Vytautas Juozas Šiupienis: Nu, kas? Tie, kurie prižiūrėjo, varinėjo tuos žydus. Bet mes 
vadinom juos baltaraiščiais. 
Alicija Žukauskaitė: O jie buvo simniečiai? 
Vytautas Juozas Šiupienis: Na, žinot, tokiam amžiuj, kaip mano, vaiko, man neįdomu 
buvo tokie dalykai. Aš mačiau žmones ir mačiau, kad jie turėjo baltus raiščius ant rankų, 
ir vadino visi baltaraiščiais juos. Va tai šitaip, toks dalykas buvo. Juos išvesdavo, 
sušaudydavo, aišku. 
Alicija Žukauskaitė: Tai tie žmonės, kurie buvo pas jus prisiglaudę ir nenorėjo eiti į 
Simną, jie, vadinasi, jautė, žinojo kažką? Kad čia negerai bus kažkas? 
Vytautas Juozas Šiupienis: Taip. Nu kaip gi, kada užėjo vokiečiai, prasidėjo karas visi 
žydų tautybės piliečiai jautė, kad jau blogai bus čia tas viskas, blogai, bet gal jie nežinojo, 
kad čia tokia žiauri egzekucija bus, kad juos, atsiprašant, varys gyvus į duobę? Gal būt 
šito nesuprato? Nu, ir vat, jie pradėjo dirbt, jie į tą Simną nėjo, jie pas mus miegojo, tie 
vyrai du, bernai jie tokie buvo. Nuvežė, ten, aišku, sušaudė juos. O čia Simne, paskui jau 
po sušaudymo (vyrų), čia miškelyje moteris ir vaikus sušaudė. Kalesnikų (miškelyje). 
Alicija Žukauskaitė: Kiek tai yra kilometrų nuo Simno? 
Vytautas Juozas Šiupienis: Jeigu taip tiesiogiai, tai kokie du, du su puse tiesiog per kaimą 
einant. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs girdėjot, kaip juos šaudė? 
Vytautas Juozas Šiupienis: Taip, girdėjom. Mes girdėjome puikiai. Prisimenu, mano tėvai 
persigando, sako, šaudo jau dabar žydus. Tai buvo, ką čia kalbėt, tai buvo baisus vaizdas, 
jo. Baisūs dalykai. Žodžių nėra, kaip apsakyt tą viską, - į duobę atvaryt gyvus moteris, 
senelius, šaudyt, - sveiku protu nesuvokiama, kaip šitaip buvo daroma. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, gal jums teko matyti, kaip varė moteris ir vaikus? 
Vytautas Juozas Šiupienis: Aš nemačiau, ne, bet tik žinau, kad taip buvo. 
Alicija Žukauskaitė: O prie duobės neteko nueit po to? 
Vytautas Juozas Šiupienis: Prie duobės neteko, bet amžinatilsį mano tetos vyras iš 
Kalesnikų Stanionis, jis buvo prie to užkasimo nuvarytas su kastuvu. Jis papasakojo. Tai 
buvo baisūs dalykai. Kai atvarė šaudyt būktai pirmiausia – aš dabar neprisimenu, Simne 
buvo gydytojas, jau senas, jau jie matė, kad duobės iškastos, tai jis pirmas įlipo į duobę, 
sako, ką padarysi, yra taip, kaip yra. Va. Tai tiek aš girdėjau. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, o kas atsitiko su žydų turtu po to, kai jų nebeliko? 
Vytautas Juozas Šiupienis: Tų žydų turtą gal išsidalino tie, kurie šaudė. Tiksliai nežinau, 
kas kur išsivežiojo. O dalį, tokias smulkmenas, tai aš pats mačiau, vaikelis, kada Simno 
sinagogoj buvo sunešta patalai, paduškos (pagalvės), smulkūs rakandai. Ir tuo momentu 
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ėjau aš iš progimnazijos ir mačiau, kaip per langus mėtė tuos drabužius. O ten buvo 
minios tų žmonių. Buvo turgaus diena. Buvo taip: vokiečiai liepė suvest ūkininkams 
arklius ir jie rinkosi arklius frontui. Ir ten tuo momentu mėtė per langus. Kas mėtė? Ten ir 
vokiečių buvo, ir lietuvių buvo, tų baltaraiščių vadinamų. Ir viskas, va šitaip. 
Alicija Žukauskaitė: O žmonės gaudė tuos daiktus? 
Vytautas Juozas Šiupienis: Nu, kiti ėmė, aišku, nešėsi, buvo biednuomenė, buvo biedni 
(neturtingi), biednų buvo. Mačiau, vokiečiai fotografavo, buvo, buvo. Vokiečiai su 
fotoaparatais. Daug jų miestelyje buvo, žinot, karas tik prasidėjo, tai jie čia tuos arklius 
rūšiavo, rinko, toj sinagogoj jų buvo, visur, va. 
Alicija Žukauskaitė: Tai ką jie konkrečiai fotografavo? 
Vytautas Juozas Šiupienis: Nu, ką? Bendrai paėmę tą minią, tuos savo gal surinktus 
gyvulius, va šitaip, tikrai taip buvo. 
Alicija Žukauskaitė: O tie, kurie buvo sinagogos viršuje, kurie mėtė tuos daiktus, kas jie 
tokie buvo? 
Vytautas Juozas Šiupienis: Ką aš žinau? Vaikui ten galvoj? Pasižiūrėjau, bėgdamas pro 
šalį, ir viskas. Nei man ten įdomu, nei ką. 
Alicija Žukauskaitė: Va, jūs minėjot Abą Gefeną. Kas su juo po to nutiko? Kaip jis 
atsirado? 
Vytautas Juozas Šiupienis: Nu, kaip jis atsirado? Jeigu jūs norit, aš iš jo (knygos) galiu 
paskaityt, kaip jis atsirado. 
Alicija Žukauskaitė: O gal jūs geriau papasakokit, ką jūs prisimenate? Iš jūsų vaikiško 
prisiminimo. 
Vytautas Juozas Šiupienis: Aha, iš mano vaikiško? 
Alicija Žukauskaitė: Kaip tai atrodė? 
Vytautas Juozas Šiupienis: Na, aš prisimenu taip. Vieną vakarą į mūsų kiemą įėjo 
smulkus žmogelis, jaunas vyras. Nežinau, kiek jam tada metų buvo, devyniolika, gal 
dvidešimt, negaliu pasakyt. Jaunas vyrukas. Ir prisimenu, kaip jis su tėte kalbėjo kieme. Ir 
po to tėtė sakė, kad tai yra žydų tautybės pilietis, simniokas, va šitaip. Sako, jam reikia 
padėti. Ir jam tėtė padėjo, rinko maisto. Be to, Aba užsiiminėjo pagalba kitiems žydams, 
rinko maistą ir net kitus šelpė. Tai mano tėtė jį pasiuntė pas brolį Antaną, ten jis nuėjo, 
paskui kaimynai Berčiūnai buvo, irgi prijaučiantys (žydams). Jis ateidavo pas mus su 
broliu. Brolis jo būdavo, tiesiog palikdavo (pasilikdavo), būdavo (gyveno), o jis išeidavo 
kažkur. Jis turėjo daug tokių vietų, vaikščiojo po visą mūsų apylinkę. 
Alicija Žukauskaitė: Kaip jums atrodo, kiek maždaug buvo žydų, kurie slapstėsi tuo metu 
aplink Simną? 
Vytautas Juozas Šiupienis: Kiek galėjo būt aplink Simną? Tai buvo Aba Gefen, jo brolis 
Josifas. Kiek vėliau - jis pabėgo iš Kauno žydų geto, atvedė pas mus. (?) Tai buvo Gitana 
Dzivinauskaitė (?), kurią pas mus policija suėmė, ir kažkokį kitą vyrą su moterim, 
pabėgusius. Tas vyras su moterim išėjo kažkur kitur, mano tėtė nukreipė į kažkokį 
Sūsininkų kaimą (?), ir jis (jie) ten apsigyveno. O šita Gitana Dzivinauskaitė, simniokė, ji 
liko pas mus. Vieną dieną policija būktai, aš tikrai nepasakysiu, bet kaip rašo Aba Gefen, 
ieškojo po kaimus degtinės. Nu, tėvas darydavo degtinę kartais. Ir atvažiavo pas mus. Ji, 
kai pamatė, kad ant kiemo policija, ji šoko per langą bėgti. Ji šoko bėgti, policija sugavo, 
nu, ir viskas aišku. Ją areštavo, ir tėtę areštavo, nuvežė į Alytų, ją sušaudė, tėvą kankino 
drūtai (stipriai), mušė, reikalavo (pasakyti), kur daugiau yra tų žydų, išduot kitus, 
slėptuves ir visa kita. Tėvas išlaikė tą bandymą, dėka tam tikrų draugų buvo išvaduotas, ir 
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jo neperdavė gestapui. Mes gavom raštą, mama (gavo), aš prisimenu, dar mama sako, 
perskaitykit, vaikai. Tai buvo raštas iš Alytaus saugumo departamento: „Šiupienis Pranas 
už žydų tautybės pilietės slėpimą bus perduotas gestapui“. Tai reiškia, sušaudytas. Tai kai 
tik tas raštas atėjo, ėmėmės visų priemonių, ir per pažintį, per viską tėtė buvo išgelbėtas. 
Bet jis smarkiai nukentėjo, su sveikata skundėsi visą amžių, ypatingai ausimis. Sakė, 
mušė per galvą. 
Alicija Žukauskaitė: O kuriais metais tai įvyko? 
Vytautas Juozas Šiupienis: Tai įvyko 1944 metais maždaug sausio, vasario mėnesį, 
galbūt va šitaip, maždaug šitam laikotarpyje. 
Alicija Žukauskaitė: O kaimynai galėjo žinoti, kad ta mergina yra jūsų name? 
Vytautas Juozas Šiupienis: Niekas nežinojo, tikrai niekas. Kaimynai nežinojo, kai Aba 
užeidavo, kai jo brolis būdavo. Paskui Damskiai slapstėsi netoli Seirijų. Ką pasakyt apie 
Simno žydus? Kiek sakė mano tėvas amžinatilsį, tai kad, sako, jei ko norėsit, jei kam 
trūks ko nors, prašykit pas žydą, žydas visuomet duos. 
Alicija Žukauskaitė: Kiek laiko tėvas praleido gestape? 
Vytautas Juozas Šiupienis: Kalėjime? 
Alicija Žukauskaitė: Taip. 
Vytautas Juozas Šiupienis: Apie mėnesį laiko maždaug. 
Alicija Žukauskaitė: O Aba Gefenas kiek maždaug laiko buvo jūsų namuose? Po to, kai 
tėvas grįžo iš kalėjimo, tikriausiai jis jau ne... 
Vytautas Juozas Šiupienis: Buvo, ateidavo. 1941 metais po tų visų egzekucijų, kai 
slapstėsi, laikas nuo laiko užeidavo, laikas nuo laiko buvo, slapstėsi, užeidavo, pabūdavo, 
brolį atvesdavo, tas pagyvendavo. 
Alicija Žukauskaitė: Aš norėjau paklausti, po to, kai jūsų tėvas grįžo iš kalėjimo, ar po to 
ateidavo pas jus žydai? 
Vytautas Juozas Šiupienis: Aba Gefen, man atrodo, buvo, buvo, prisimenu, buvo. Ir 1945 
metais baigėsi karas, tai prisimenu, Josifas buvo paimtas į tą taip vadinamą Tarybinę 
Armiją, kad tėvai gavo laišką nuo jo, kad aš randuosi Tarybinėje Armijoje, kažkur 
Kaliningrado srity. Paskui daugiau negavome laiškų. 
Alicija Žukauskaitė: O Aba Gefenas? 
Vytautas Juozas Šiupienis: O Aba Gefen, tai aš jį prisimenu paskutinį kartą, kai buvo pas 
tėvus. Nu, kaip jis rašo savo knygoj, dirbo truputį kažkur policijoje. Dabar aš negaliu 
tiksliai pasakyt dėl darbo to. Ir jam paskui grėsė kažkoks suėmimas, ir jis pasitraukė į 
Vakarus, per Lenkiją pabėgo. Žinau tik tėvų kalbų, kad pabėgo iš Lietuvos su broliu. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, koks buvo jūsų tėvo vardas? 
Vytautas Juozas Šiupienis: Pranas. 
Alicija Žukauskaitė: O kiek jūsų tėvai turėjo vaikų? 
Vytautas Juozas Šiupienis: Tris, tris sūnus. 
Alicija Žukauskaitė: Gal jūs norėtumėte dar ką nors pridėti prie savo prisiminimų, dar ką 
nors papasakoti? 
Vytautas Juozas Šiupienis: Nežinau nė ką čia daugiau pasakyti. Kiek aš žinau iš savo 
tėvų ir iš aplinkinių, ką nors pasakyti apie Simno žydus, tai tik geru žodžiu galiu minėt. 
Nieko blogo jie nėra padarę. Sugyveno mano tėvai ir mano kaimynai labai gražiai. Simne 
mes užeidavom. Va, dar tokių prisiminimų, kai vaikas dar buvau, (turiu). Mama 
atsivesdavo į bažnyčią, tai anksti ateinam, nueinam vis pas žydus papusryčiaut, būdavo, 
arbatos duoda, dar kokią bulkutę, - va toks prisiminimas vaikiškas. Tokia stubukė 
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(namelis), Laucmanai, žydai, užeidavom pas juos, paskui ten prie bažnyčios, kaip čia ta 
pavardė... Mendeliai gyveno. Priimdavo draugiškai, gražiai, arbatos pasiūlydavo, va 
šitaip. Tik geru žodžiu galiu minėt, blogo nieko negaliu pasakyt. 
Alicija Žukauskaitė: Kiek galėjo būti šeimų, kurios padėjo jūsų gelbėjamiems žydams? 
Vytautas Juozas Šiupienis: Čia aplinkui? 
Alicija Žukauskaitė: Čia aplinkui. Na, tai aš turiu paminėt tokius, kur užeidavo Aba 
Gefen. Saldokai tokie, Berčiūnai ypatingai padėjo, mano kaimynai, brolis tėtės, mes. Šitie 
jau trys pagrindiniai, galima sakyti, gyvybė buvo išsaugota per Šiupienius ir per 
Berčiūną. O pirmą jam suteikė pagalbą kaip čia šita... oj, kad aš dabar neprisimenu. Jis 
nuėjo pas biednus žmones labai, pavardės aš dabar nepasakysiu. Kalesnikuose jis pas 
Stanionius lankėsi, pas mano tetą, pas Permalus Kalesnikuose, pas Bagdonavičius 
Gražulių kaime. Va tokie prisiminimai, kas slėpė, kas padėjo žydams čia, neatsižvelgiant, 
ar jie buvo simniokai, ar jie buvo kokie nors kiti žydai. Nu, ir žinot, ir daugiau tokių 
žmonių buvo čia. Ką aš turiu pasakyt – buvo momentas, kad mano dėdė važiavo su Aba 
Gefen vežime ir susitiko, tais laikais policijos vachmistras buvo Karlonas, jis jį pažino ir 
nieko nedarė. Tik vėliau pasakė, Šiupieni, daugiau taip nedaryk. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, ar Jad Vašeme žino kas nors apie jūsų šeimos, apie jūsų 
giminių, jūsų kaimo pagalbą žydams? 
Vytautas Juozas Šiupienis: Žino, žino. Tais laikais galbūt nedaug kas žinojo... 
Alicija Žukauskaitė: Ne, ne. Aš turiu omeny, Izraelyje, Jad Vašeme. Ten yra toks 
muziejus specialus, jie sodina medelius (gelbėtojams). 
Vytautas Juozas Šiupienis: Ne, nežinau. 
Alicija Žukauskaitė: Gal galėtų būti medelis Simnui? 
Vytautas Juozas Šiupienis: Nu... ką čia pasakyt... gal būt ir taip. Vis tik Simno žmonės tai 
slėpė žydus. Aš nežinau, ar kas blogu žodžiu pasakytų. Slėpė Simno žmonės... Strolys va 
toks. Aš gal visų neatsimenu iš to laikotarpio, bet pasakiau jau nemažai pavardžių čia, kur 
lankydavosi, kur viską. Ir ne tik maistu gelbėjo, viskuo. Rinko Aba maistą nešdavo į 
Seirijus kitiems, draugams, kurie slapstėsi Sūrininkų kaime, Seirijuose kažkur. 
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