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Saulius Beržinis: Pone Juozai, norėjau paklausti. Kai jūs nueidavote į mokyklą, tai visada 
per pamokas šaudydavo, taip? Kai jūs grįždavote namo, ar jūs tėvams ką nors 
pasakodavote?  
Juozas Viršyla: Jėzaumarija, tėvas man pasakodavo. 
Saulius Beržinis: O ką tėvas sakė? 
Juozas Viršyla: Nu, ką tėvas, sako, žydus šaudo, ir viskas. Mes matėm, jau nemaži vaikai, 
penkiolika metų. 
Saulius Beržinis: Tie žudikai, kurie patys šaudydavo, kas jie tokie buvo? 
Juozas Viršyla: Vokiečiai daugiausia. 
Saulius Beržinis: Jūs juos matydavot? 
Juozas Viršyla: Aišku. Vokiškos uniformos, viskas. 
Saulius Beržinis: Kada jūs juos matydavot? 
Juozas Viršyla: Paneriuose. Paskui niekas neidavo į mokyklą. 
Saulius Beržinis: Tai tą mokyklą iškėlė dėl tų šaudymų? 
Juozas Viršyla: Uždarė, viskas. Niekas nėjo, kas ten eis. Niekas nėjo. Uždarė. 
Saulius Beržinis: O šauliai, lietuviai policininkai irgi buvo tarp tų šaudančių? 
Juozas Viršyla: Buvo, buvo... 
Saulius Beržinis: O kaip jūs atskirdavote, kad čia yra vokiečiai, o čia yra vietiniai? 
Juozas Viršyla: Vokiečius skyrėm pagal formą. Girti jie visi, svoločiai (niekšai) buvo. 
Prisigėrę kapitaliai, ir jiems... Jie girti. 
Saulius Beržinis: Ir jūs matėt, kad jie girti? 
Juozas Viršyla: O kaip jūs galvojat? Drąsiau, drąsiau... Prasigėrę jie. 
Saulius Beržinis: Papasakokit kokią nors dieną, kaip jūs matėt tuos šaudytojus. 
Juozas Viršyla: Sakau, nuo pirmo ešelono kaip pradėjo, taip pradėjo šaudyt... 
Saulius Beržinis: Na, o kai juos šaudydavo prie duobių, ar jūs matydavote? 
Juozas Viršyla: Iš toli, tik iš toli mes matėm. 
Saulius Beržinis: Tai kas matėsi iš toli, ką savo akim matėt? 
Juozas Viršyla: Jėzau, su automatais privaro, privaro ir šaudo... O kiek Paneriuose žuvo? 
Daug. Paneriuose kiek žuvo. 
Saulius Beržinis: Prisiminkit, kai jūs buvote mokykloje, ir juos atveždavo šaudyti: ar per 
dieną vienus atveždavo, ar po kiek laiko kitus atveždavo? 
Juozas Viršyla: Daugiausia vieną kartą į dieną. Vieną kartą. Jie šaudo, čia viskas girdisi. 
Čia girdėjosi, čia girdėjosi... 
Saulius Beržinis: Tai jie atveždavo lygiai tiek, kiek reikia sušaudyt? 
Juozas Viršyla: Jo, jo, jo, kiek jie gali sušaudyt, tiek atveždavo. 
Saulius Beržinis: Sakykit, jūs matėt, kaip šaudo prie duobių? 
Juozas Viršyla: Aš? Iš toli. 
Saulius Beržinis: Iš toli. Tie žmonės, kuriuos šaudydavo, ar jie buvo apsirengę, ar juos 
nurengdavo? Tuos žydus, kuriuos statydavo prie duobių? 
Juozas Viršyla: Nurengdavo. Jie patys nusirengdavo, sako, nusirenk, ir viskas. O kur tas 
šmutkes (daiktus) dėjo, nežinau. 
Saulius Beržinis: O vietiniams gyventojams nesiūlydavo nupirkti drabužį, paltą kokį? 
Juozas Viršyla: O jie ir patys, mūsiškiai ėjo, patys. Rinkdavo rūbus. Čia šaudo, o čia 
lenda šitų šmutkų ir galvas deda. 
Saulius Beržinis: Tai būdavo, kad nušauna ir tuos, kurie eina tų šmutkų paimt? 
Juozas Viršyla: Jo. Saviškiai. 
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Saulius Beržinis: Tie žmonės, kurie gyveno aplinkiniuose kaimuose? 
Juozas Viršyla: Atvažiuodavo net iš Eišiškių šitų šmutkų. Vo taip. 
Saulius Beržinis: Jei ta šaudymo vieta buvo aptverta, tai tas, kuris iš Eišiškių atvažiuoja, 
kaip jis eina tų šmutkų paimt? 
Juozas Viršyla: Su šita policija susitaria, - eik, ir prisirenka tų šmutkių. O tie ir tuos 
guldo, katrie atėjo šitų šmutkų. Še tau. 
Saulius Beržinis: Tai policija paimdavo ir juos nušaudavo? 
Juozas Viršyla: Ne. Šitie atvažiuoja iš Eišiškių šmutkų, susitaria su policininku, 
prisirenka šmutkų, ir juos užmuša. Vokiečiai. 
Saulius Beržinis: Užmuša tuos žmones iš Eišiškių? 
Juozas Viršyla: Jo. Tokiems ir gerai (taip ir reikia). Čia eina toks dalykas, o čia – šmutkų! 
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