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Alicija Žukauskaitė: Norėjau paprašyti, kad prisistatytumėte. Koks yra jūsų vardas ir 
pavardė? 
Pranas Kairys: Pranas Kairys, Prano. 
Alicija Žukauskaitė: Kuriais metais esate gimęs? 
Pranas Kairys: 1924 rugsėjo 6 dieną. 
Alicija Žukauskaitė: Kur jūs gimėt? 
Pranas Kairys: Šilalės rajone, tada buvo valsčius, Padaručio (?) kaime. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūsų kaime gyveno žydai? 
Pranas Kairys: Mūsų kaime negyveno, tik Tūbinių miestelyje gyveno dvi šeimos. Iciks ir 
Aušrits (?). 
Alicija Žukauskaitė: O Šilalėj? 
Pranas Kairys: Šilalėj buvo daug žydų, nežinau, kiek anų buvo. Daug šeimų buvo. 
Alicija Žukauskaitė: Kai prasidėjo karas, kai užėjo vokiečiai, ar jūs matėt, kas su jais 
atsitiko? 
Pranas Kairys: Kai užėjo, tai dar nieko, bet kai praėjo kuris laikas, surinko visus žydus 
vyrus ir uždarė į maldos namus ir vieną naktį su kažkokia priedanga (pretekstu) sumetė 
per langus granatas, kelis užmušė. Tiksliai aš to nežinau, sužeidė. Paskui dieną atvažiavo 
vokiečiai su juodomis uniformomis, milicija... Iškasė duobę. Kaip ten iškasė, ar jie patys 
išsikasė, to nežinau irgi, ten, kur buvo žydų kapinės. Tai paskiau juos visus, - po keturis 
surikiuoti, su šunimis ir milicija ten nuvedė į tą duobę... po keturis ar po penkis. Įvarė, 
tuos sušaudė, - sekančius... 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, kai jūs sako, kad po keturis statė, varė su šunimis, iš kur jūs 
tai žinot? 
Pranas Kairys: Visi kalbėjo, kurie matė, žmonės... Aš nemačiau, bet paskui buvau nuėjęs 
pažiūrėti. Ta duobė buvo užkasta. Tas buvo už kelių dienų. O tą naktį, kai šaudė, tas 
granatas mėtė, tas buvo girdėti pas mus. Tai buvo 6 km nuo Šilalės, bet buvo girdėti tie 
visi šaudymai, viskas. 
Alicija Žukauskaitė: Tai šaudė juos naktį ar dieną? 
Pranas Kairys: Dieną. Po pietų, kitą dieną. 
Alicija Žukauskaitė: Tai jūs girdėjote, kaip šaudė tose kapinėse? 
Pranas Kairys: Ne, tą dieną ne, naktį tik. 
Alicija Žukauskaitė: Kai jūs buvote nuėjęs po kelių dienų prie tos duobės, ką jūs matėte? 
Pranas Kairys: Kur Šilalėj prie žydkapių? Buvo duobė užkasta, mažas kaupukas ir viskas, 
nieko ten nebuvo. 
Alicija Žukauskaitė: Ten, kur jie buvo suvaryti toj škaloj, toj sinagogoj, ar juos ten 
saugojo kas nors? 
Pranas Kairys: Saugojo vyrai su raiščiais, skaitosi, milicija ar policija, kaip ji ten 
vadinosi. Saugomi buvo. 
Alicija Žukauskaitė: Su kokiais raiščiais jie ten buvo? 
Pranas Kairys: Buvo ant rankų. Balti... Velnias ten supras... Ant rankų turėjo raiščius. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs matėt tuos, kurie saugojo? 
Pranas Kairys: Mačiau, mačiau. Buvo dar iš tų laikų pažystamų. Paskui, kai sušaudė, 
užrakinta ta sinagoga buvo. 
Alicija Žukauskaitė: O ką jūs iš savo pažystamų matėt? 
Pranas Kairys: Iš tų šilališkių gal Stonys buvo, gal kiti, - visų pavardžių neatsimenu. 
Nebeatsimenu. Bet šilališkiai stojo dirbt į miliciją. 
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Alicija Žukauskaitė: Tai čia buvo žydai vyrai. O kur buvo moterys? 
Pranas Kairys: Moterys tebebuvo laisvai. Lig rugsėjo mėnesio. O paskui buvo Šilalės 
dvaras, daržinės ten tokios buvo. Tai ten jas apgyvendino, nes miestas buvo stipriai 
išdegęs, daug buvo benamių žydų. Iš Kvėdarnos, Kaltanėnų, Laukuvos ten buvo vyrai 
nesušaudyti. Tai juos vežė. 
Alicija Žukauskaitė: Į kur vežė? 
Pranas Kairys: Į Tūbinių mišką. Ne į žydų kapines, o į Tūbinių mišką. 
Alicija Žukauskaitė: Tai kai moterys buvo uždarytos tam Šilalės dvare, ar jūs matėte jas 
ten uždarytas? 
Pranas Kairys: Ten nebuvau nuėjęs, tik šnekėjo, kad jos uždarytos. Bet jos buvo laisvos, 
galėjo mieste vaikščioti. Aš prieš šaudymą prieš kelias dienas Šilalėj buvau, tik su 
raidėmis buvo... 
Alicija Žukauskaitė: Prieš kokį šaudymą jūs buvot? Ką jūs turite omeny? 
Pranas Kairys: Prieš šaudymą Tūbinių miške rugsėjo 15-tą. Prieš tą šaudymą. Lig tol jos 
buvo laisvos. Jas vežė į tą vietą, kur ankščiau rusų kariuomenė stovėjo, kad 
apgyvendintų. Jos ir patalynę buvo atsivežusios. Jos važiavo ant gyvenimo į Tūbinių 
mišką. 
Alicija Žukauskaitė: Supratau. Ir kas toliau? Jos buvo uždarytos Šilalėj. Po to jas vežė į 
Tūbinių mišką. Ar jūs matėt, kaip jas vežė į Tūbinių mišką? 
Pranas Kairys: Kaip su mašinomis prikrautomis vežė, mačiau, nuo kelio 50 metrų, o į tą 
mišką aš nelindau, niekas nelindo... Gal tik vienas Bagdonas...  
Alicija Žukauskaitė: Kokias mašinas jūs matėte, papasakokite. 
Pranas Kairys: Buvo sunkvežimiai, o kokios tos markės, nežinau... Tada neskyriau. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jie buvo uždengti, ar galima buvo matyti, kad ten yra žmonės? 
Pranas Kairys: Uždengtos buvo mašinos. Aš ar vieną ar dvi pamačiau. Tuos sušaudys, 
paskui ar už valandos, ar už kiek nuveš kitą... 
Alicija Žukauskaitė: Jūs galėjote girdėti šūvius? 
Pranas Kairys: Šūvius. Ir tos visos aimanos buvo girdėti. Klyksmą. 
Alicija Žukauskaitė: Žodžius kokius nors galėjote girdėti? 
Pranas Kairys: Neišskyriau ir užsimiršo, kas ten kur ten... 
Alicija Žukauskaitė: Žodžiu atveža sunkvežimį... 
Pranas Kairys: Atveža, netoli tos duobės išlaipina, liepia nusirengti nuogai ir... ir paskui į 
duobę. Suvaro į tą duobę, tranšėją, ir paskui šaudo. Tada būdavo klyksmas ten, paskui 
šūviai. Kai šūviai nutildavo, jokio klyksmo nebūdavo. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs matydavote, kaip tas sunkvežimis važiuoja atgal tuščias? 
Pranas Kairys: Buvo, išvažiuodavo. Aš su dviračiu važiavau pažiūrėti į tą kelią link 
Tūbinės miško, mačiau sunkvežimius. 
Alicija Žukauskaitė: Galima buvo matyti, kad ten yra žmonių? 
Pranas Kairys: Matyti, kad žmonės sėdi. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs žinojote, kokie tai žmonės? 
Pranas Kairys: Žinojau, kad žydų tautybės. 
Alicija Žukauskaitė: Kiek laiko truko šaudymas? 
Pranas Kairys: Buvo pirmadienis, rugsėjo 15-ta. Tą dieną iki vakaro šaudė. Jau saulė 
leidosi, kai paskutinius... Tą duobę prišaudė. Atrodo, tiksliai negaliu pasakyt, bet jau į 
antrą duobę buvo įsikėlę. Ta, kurioje 800, ta – vieną dieną, o antrą dieną po pietų baigė, 
bet mes nebegirdėjom. Ta antra duobė toliau buvo, jau mums nebesigirdėjo. 
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Alicija Žukauskaitė: Ar jūs buvote nuėję prie tos duobės, kuri šalia jūsų buvo, po 
šaudymo? 
Pranas Kairys: Po šaudymo antrą dieną buvau nuėjęs. Duobė buvo užkasta. Sprogstamom 
(kulkom šaudė). Buvo kaulų, plaukų... šovinių patronų... Paskui, praėjus kokias tris ar 
keturias dienas, einant pro šalį į Tūbines, sakau, eisiu pažiūrėti. Tai toks kraujas, - kai ta 
žemė spaudėsi (smego), tai tas kraujas dviejų metrų... kaip kalnas... kaip rožė tokia... 
juodas. Aš pasibaisėjau tada... bijojau eit... Paskui pavarė žmones ir užkasė. Ten žemės 
buvo, užkasė. 
Alicija Žukauskaitė: Kai girdėjosi šaudymai, ar girdėjosi automatiniai šaudymai? 
Pranas Kairys: Pavieniai, kaip kulkosvaidžių nebuvo. 
Alicija Žukauskaitė: Kokio didumo buvo ta duobė? 
Pranas Kairys: 12 (metrų) ilgio, 2 pločio ir 2 gylio, skaitėsi. 
Alicija Žukauskaitė: O iš kur jūs žinojote, kokio gylio ji buvo? 
Pranas Kairys: Taip tas mano seniūnas sakė. Tūbiniškiai kasė, vyrai. Aš nemieravau, bet 
taip sakė – 12 metrų. 
Alicija Žukauskaitė: O jūs matėt tą duobę prieš šaudymą? 
Pranas Kairys: A, tai sekmadienį buvau apžiūrėti pats. Ta duobė iškasta, žemė – smėlis, 
naujai iškasta... 
Alicija Žukauskaitė: O jūs, kai apžiūrėjote, ar žinojote, kam ji yra iškasta? 
Pranas Kairys: Žinojau, žinojau. Pasakė man tas viršaitis, seniūnas. Pasakė, ryt atveš 
šaudyt... Žinojau. 
Alicija Žukauskaitė: Kieno žemėj iškasė tą duobę? Ar niekieno? 
Pranas Kairys: Valdiškas miškas buvo, valdiškas miškas. Pradėjo šaudyti ankstų rytmetį. 
Pirmadienis buvo, apytamsiai buvo dar, kai pirmus atvežė. Mes dar gulėjome. Atvažiavo 
pirmoji mašina, mes žinojom, kad atvežė jau, žinojom, - jau atvežė žydus. Greit, netrukus 
ir pradėjo šaudyt. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, ar jums teko matyti tuos, kurie šaudė? 
Pranas Kairys: Tai paskui, po to... Vienas toks Paulauskis apsiženijo, gyveno... Teko... 
Visą tą laikotarpį Paulauskis gyveno. 
Alicija Žukauskaitė: Kur gyveno? 
Pranas Kairys: Dargalių kaime. 
Alicija Žukauskaitė: O iš kur jūs žinojote, kad Paulauskis dalyvavo šaudyme? 
Pranas Kairys: Visi šnekėjo, dainos buvo: „Mūsų Paulauskio kojos kaip špoko, todėl 
žydelkas šaudyt išmoko.“... O jis už tai pykdavo. Kai tik koks vakarėlis, jaunimas išgėręs, 
tuoj pradės muštis. 
Alicija Žukauskaitė: Gerai, sakot žmonės šnekėjo apie Paulauskį. Apie kokias pavardes 
dar žmonės šnekėjo? 
Pranas Kairys: Taip tiksliai nebuvo... Šnekėjo... kad ir tas Stonys, ir tas Auškalnis (?)... 
yra, o kas ką sakė, velnias juos žino. 
Alicija Žukauskaitė: O kas paskui atsitiko su tuo Paulauskiu po karo? 
Pranas Kairys: Aš jau buvau sakęs... Jo pradėjo ieškot. (Ir) Bagdono... Konfiskavo 
gyvulius. Paėmė gyvulius 1944 metais. Buvo gal lapkričio mėnuo. Jis ėjo aiškintis į 
Šilalę, į rajoną, ir jį likvidavo, niekas jo daugiau nematė. Uždarė, kur dėjo, - nežinau, bet 
jo neliko. 
Alicija Žukauskaitė: Ar po karo buvo koks nors Šilalės žydšaudžių teismas, ar teisė ką 
nors? 

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.



Pranas Kairys: Buvo, ne vienas teismas buvo. Bet aš jau nebebuvau (ten)... Dar yra 
kažkur medžiagos apie teismą, buvau parsivežęs laikraštį, bet... 
Alicija Žukauskaitė: Ar buvo tokių žydų, kurie kažkaip išsigelbėjo ar bandė išsigelbėti iš 
tų šaudymų? 
Pranas Kairys: Sakau, tie du, kurie buvo pabėgę iš tų duobių... Iš to miesto dar buvo 
Mejeralė (?), buvo ta pasislėpusi, o taip kitų nežinau... 
Alicija Žukauskaitė: Sakėt, kad du buvo pabėgę iš duobių. Kas buvo pabėgę? 
Pranas Kairys: Viena moteriškė kažkokia ir vienas vyriškis. Nei pavardžių, ar jie 
šilališkiai buvo, to nežinau. Bagdonas juos nuvedė prie tos duobės į Tūbinę... 
Alicija Žukauskaitė: O iš kur jūs žinote, kad tie du buvo pabėgę? 
Pranas Kairys: Mano draugas ėjo Bagdonui pasakyt...(...) Aš tą žinau aiškiai. 
Alicija Žukauskaitė: Aš truputį nesuprantu. Jūs sakot, kad kažkas buvo pabėgęs nuo 
duobės. Tai papasakokite, kas ir kaip buvo pabėgęs nuo duobės? 
Pranas Kairys: Buvo Jackienė, pas kurią vyras atbėgo. Atėjo temstant plikas nuogas 
vyras. (Ji?) atėjo pas mus, sako (?), atėjo plikas vyras, žydas. Mes kaimynai buvom. Ji 
pasiuntė savo vaiką pas tą Bagdoną. Tas Bagdonas atėjo ir išvedė jį į mišką, tą vyrą. 
Alicija Žukauskaitė: O kitas? 
Pranas Kairys: Kita moteriškė buvo. Važiavo Pūdžių Valė(??) su vežimu, ji įšoko į 
vežimą nuoga, ir ta parvežė į savo namus, o čia pat gyveno tas Bagdonas. Nuėjo pas 
Bagdoną, pasakė Bagdonui, tai Bagdonas paėmė ir išvedė prie tos duobės ir sušaudė. Iš 
tos pirmosios duobės buvo du pabėgėliai. Bagdonas išvežė prie duobės. 
Alicija Žukauskaitė: O Bagdonas buvo iš tų policininkų ar iš tų baltaraiščių? 
Pranas Kairys: Jis buvo šaulys, nebuvo joks policininkas. Ūkininkas buvo, tik šaulys... 
Alicija Žukauskaitė: O koks likimas to Bagdono? 
Pranas Kairys: 1948, kai parėjau iš kariuomenės, tai jis dar tebebuvo miške (partizanas), 
o paskui žuvo miškuose. Miške buvo, tris metus ar daugiau išsislapstė. 
Alicija Žukauskaitė: Tai jis buvo miške su rezistentais? 
Pranas Kairys: Nu jo, tada juos miškiniais vadino. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs pats savo akimis matėte vieną iš tų dviejų žmonių? 
Pranas Kairys: Ne, nemačiau. Tik ta moteriškė (Jackienė?) atėjo... Nemačiau. 
Alicija Žukauskaitė: Kas atsitiko su žydų turtu gal žinot? 
Pranas Kairys: Kas išsidalino, nežinau, kaip ten buvo Šilalėj, negaliu pasakyt. Nežinau, 
apie turtą nežinau nieko... Ten, kur Tūbinėse buvo pora šeimų, ten sudegė viskas, nieko 
neliko, pelenai. Ten buvo dvi sodybos, krautuves turėjo. 
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