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Saulius Beržinis: ...Nes čia turbūt kokie šeši kilometrai yra? 
Juozas Viršyla: Mažiau, mažiau. 
Saulius Beržinis: Tai jau pavasarį ir rudenį pėsti eidavot? 
Juozas Viršyla: Jo. 
Saulius Beržinis: Tai, ponas Juozai, pirmiausia jūsų prašysim, kad jūs pasakytumėte savo 
vardą, pavardę, kada jūs esat gimęs, gimimo dieną, mėnesį ir metus, ir kur gimėt, gerai? 
Pasakykit. 
Juozas Viršyla: Nu, aš gimęs čia. 
Saulius Beržinis: Kaip čia vadinasi šita vieta? 
Juozas Viršyla: Raisteliai. Aš Viršyla Juozas, Stasio, gimęs trisdešimt šeštų (?) metų. Ką 
daugiau norėjot? 
Saulius Beržinis: Kokį mėnesį, kokią dieną? 
Juozas Viršyla: Sausio dešimtą. 
Saulius Beržinis: Raisteliai kam priklauso? Koks čia rajonas? 
Juozas Viršyla: Dabar... Čia buvo rajonas, o dabar miestas. 
Saulius Beržinis: O pagal lenkų administraciją kaip čia vadinosi? 
Juozas Viršyla: Raisteliai. 
Saulius Beržinis: Raistelių kaimas? 
Juozas Viršyla: Raistelių kaimas. 
Saulius Beržinis: Dabar, pone Juozai, truputį papasakokite apie savo šeimą. 
Juozas Viršyla: Nu, ką, tėvas, motina buvo, dirbom, visą laiką čia buvom, čia dirbom, ūkį 
turėjom. 
Saulius Beržinis: Sakykit, o ūkis jūsų didelis buvo? 
Juozas Viršyla: Nedidelis, 13 hektarų turėjom. 
Saulius Beržinis: Tai jūs gyvenote iš to ūkio, ar tėvas dar kokį darbą turėjo? 
Juozas Viršyla: Ne, tik iš ūkio gyvenom. Nu, dar tėvas padirbdavo, jis stalius buvo geras. 
Saulius Beržinis: O tais laikais, kai jūs vaikas buvot, ar jūs prisimenat, kad čia žydai būtų 
gyvenę? 
Juozas Viršyla: Jo, jo, jo. Va, kaip žydus suvarė į getą... Jie pasakė, kad išeitų iš visur 
žydai. Sakė, kad jus į darbą veš. Ir iš visur, iš visų kaimų visi susirinko į miestą, sakė, kad 
jie į darbą važiuos. O kada jau prikrovė... Pavadintas getu buvo. Čia Gorkio gatvė buvo, 
ten buvo getas. Kai susirinko visi, visi, kiek galėjo susirinkti, tada jie iš to geto į ešelonus 
ir į Panerius vežė. Nu, vat, kada į Panerius atvežė, tai jie (iš vagono?) suvyniotus 
vaikučius išmesdavo, va, tokius va, visai mažus. Buvo dar neužtverta, kur juos šaudė. 
Atvežė, tai kai pradėjo šaudyt, tai visi bėgt, kas kaip galėjo bėgo. Mes iš mokyklos ėjom 
su broliu, ir šitie žydai bėgo. Ir mes kartu su jais. Mes iš mokyklos jau ėjom. Kiek tai 
(kažkiek) užmušė, o mes – pirmas namas Pagiriuose, Filipovičius (gyveno), pas juos 
atbėgom. Šaudė. Viena moteris su vienu vaiku bėgo, su viena mergyte, sako, peršovė jai 
ranką. Jie ten dviese buvo, du vaikai. Tai vienas vaikas kažkur pasiliko. Ir čia, iš Panerių, 
kada jau pabėgo, tai viena žydelka, čia va šulinys yra, čia atbėgo jinai, vat, irgi peršauta 
ranka. O kur ji paskui?.. Į mišką išėjo šita žydelka. Va, tokie dalykai. 
Saulius Beržinis: Sakykit, o prieš karą čia žydų gyveno ir kaimuose? 
Juozas Viršyla: O visur čia buvo žydų, žydų buvo daug. O kai pasakė, kad į darbą, tai iš 
visų kaimų, iš visur, visi ėjo. Į darbą, dirbt. 
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Saulius Beržinis: Ponas Juozai, gal prisimenat prieš karą, kokie buvo žydai, kokios 
šeimos, ką jie dirbo, gal jūs draugavot su jų vaikais. 
Juozas Viršyla: Žydai kaip žydai buvo, nežinau, kuo jie užsiėmė. 
Saulius Beržinis: Ar prisieidavo pabendrauti su jais? 
Juozas Viršyla: Nu, ką, mes vaikai buvom, ką su jais draugausi. Aš spaustuvėj dirbau, tai 
buvo žydų 80 procentų. 
Saulius Beržinis: Na, o tėvai jūsų turėdavo kokių nors reikalų su žydais? 
Juozas Viršyla: O, žinot, kad šito aš nežinau. 
Saulius Beržinis: Ponas Juozai, noriu dar jūsų paklaust, kaip jūs atsimenat, kaip vaikas, 
kaip prasidėjo karas? Ar prisimenat? 
Juozas Viršyla: Prisimenu. 
Saulius Beržinis: Pabandykim prisimint keletą dienų prieš karą. Ar jūs žinojot, kad karas 
bus, ar jautėt ką nors prieš karą tas paskutines kelias dienas? 
Juozas Viršyla: Kai jis prasidėjo, šito niekas nežinojo, kad jis prasidės, tas karas. Niekas 
nežinojo... 
Saulius Beržinis: Tai jums čia buvo netikėta, kai karas prasidėjo? 
Juozas Viršyla: Jo, buvo netikėta. Daug žuvo žydų... O paskui, kai užtvėrė kapitaliai, tai 
jau niekas nepabėgo. 
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