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Dėže 1-a, Kasetė 1-a 
 

Šiame pokalbyje, Norbertas Stasys Jokūbauskas, karininkas, pasakoja apie savo pareigas 
sargyboje prie Kauno geto ir išaiškina savo dalyvavima dviejose masinėse žudynese Devintame 
Forte. Jis pasakoja kad sargyboje prie geto bandė išgelbėti jauną žydę su mama. Apie 
dalyvavima Devintame Forte, jis aiškina kad jį pastatė saugoti krūvą rūbų kai aukas išrengdavo ir 
kad pačią šaudymo vietą tik ant greitūjų pamatė. Jis pasakoja apie kelias žydes kuris jis pažinojo 
ir prisimena vienos vardą. Jis stipriai tvirtina kad prie Forto abu kartu nedavė jokių įsakymų ir 
nedalyvavo šaudymuose. Šiame pokalbyje jis irgi pasakoja apie kariuomenės žygius Latvijoje 
prieš karo pabaigą.  
 
[01:] 00:09:05 – [01:] 09:43:12 
00:00 – 10:01 
[Pačioje pradžioje šio pokalbio vyksta kalbos, nors žmonių nesimato, kasetės korta rodoma]. Jis 
prisistato kaip Norbertas Stasys Jokūbauskas, gimęs 1916 metais, spalio 1-ą dieną, Skuode. Jis 
nesiryžta pasakoti apie savo šeimą, nors tiek paaiškina: brolis dirbo inžinieriu Statybos 
ministerijoje, jaunesnė sesuo dirbo buhaltere siuvimo fabrike, abu mirė, kita sesuo Kanadoje ir 
dar viena Alytuje. Toliau pasakoja apie karinę tarnybą: įstojo į kariuomenę 1938-ais metais, 
lankė karo mokyklą Panemunėje, 1939-ais metais buvo pakeltas į leitinantus Plungėje, šeštame 
pulke, prie Palangos su internuotais lenkais. Pasakoja kad buvo jam įsakyti prižiūrėti karininkus 
kurie gyveno pas grafienę Tiškevičienę, kad po kiek laiko išėjo iš kariuomenės ir įstojo į 
universitetą, į teisės fakultetą. Toliau pasakoja kad vėl įtraukė į kariuomenę kai rusai atėjo 1941-
ais metais, paskyrė komandatūra Kauno Senamiestyje. Jisai prisimena kaip Aleksoto tiltas 
susmuko ir daug rūsų mirė. Toliau pasakoja kad jį paskyrė į 13-tą batalioną, kuris neturi gerą 
vardą dėl šaudymų ir kuris gaudavo įsakymus iš Karlo Jėgerio.  
 
[01:] 09:43:14 – [01:] 20:16:12 
10:01 – 21:00 
Paaiškina kad 13-tam batalionui buvo įsakyta saugoti getą, kad jo pareigos buvo kaip leitinantas 
būrio vadas, sargybos viršininkas, kad jisai tvarkydavo geto sargybą, kad pamainos ir 
pardavimas vykdavo tarip žydų ir kareivių, nors jis šito nepaisė; jis apibūdina geto vetovę ir 
sargybos tvarką. Jis pasakoja apie vieną atvėjį kai pas pažįstamus, Kėvalaičius, Žemaičių 
gatvėje, Kaune, užtiko žydę mergaitę, studentę, daktarės Baronienės dukrą, kad pasiūlė išleisti ją 
kartu su mama iš geto, kad kai bandė išleisti, mergaitė atėjo be mamos ir pasisakė kad mama 
neis, tardama šiuos žodžius: „Kas visiems žydams, tas ir man bus,“ kad jos neišėjo iš geto. Jis 
paaiškina kad už paleidimą galėjo būti įtartinas išdaviku iš nubaustas mirties bausme, kad turėjo 
nusiūsti kitus kareivius kad nematytų nes jam buvo didelė rizika išleisti žydus, kad kareivis 
neturi teisė galvoti, kad būtų daugiau išleidęs. Tada jisai mini kad batalioną nusiuntė į frontą. 
 
[01:] 20:16:14 – [1:] 27:56:20 
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21:00 – 29:00 
Toliau jis pasakoja apie 1941-ų žiemą ir 1942-ų pavasarį kai batalioną nusiuntė į Zapole, kad 
išsikasė bunkerius, kad eidavo į žvalgybą. Jis pasakoja apie pirmą bataliono mūšį Rusijoje, kad 
buvo tokių kurie niekindavo pagautus rusų kareivius: išbadydavo akis, molio prikišdavo, kad jis 
pats taip nedarė, kad tardė pagautus rusų kalba, nors jis pats rusiškai nekalba, kad jisai dažnai 
paleisdavo sugautus belaisvius, kad buvo atvėjų kad kareiviai plėšikaudavo lavonus, kad jisai 
taip nedarė.  
 
[1:] 27:57:24 – [1:] 36:26:20 
29:01 – 37:51 
Jis aiškina kad buvo pakeltas į majoro laipsnį, kad po mūšių atvažiuodavo vokiečiai pasižiūrėti ir 
pagirdavo juos, davė konjako, kad buvo konjako per verpflegung; pasakoja kad išgėręs vieną 
kartą įžeidė savo vadą Majoru Bliuneku ir buvo persiūstas į kitą lietuvišką batalioną, gavo 
įsakymą trauktis ties Polocko (*Polotsk) ir deginti viską pakelyje [rankom rodo šaudymą 
uždegamom kulkom]. Toliau pasakoja kaip rusų bombnešys nukrito miesto aikštėje, bet 
neprisimena miesto vardo, kad jų tarpe buvo olandų, kaip jiems liepė toliau trauktis nes juos 
bombardavo rusai. Jis patikslina žygio mašrutą, nors kartais užkliūna ir užsimiršta tikslūs 
vietovių vardai: link Daugpilio, prie Gaujos upės Latvijoje, tada persiuntė į šiaurę ties Limbažį ir 
rusai juos puolė, kad jis raitas o kareiviai pėsti. Toliau pasakoja kad rusai juos nustūme link 
Saulkrastės, perėjo Ryga, kad tada buvo pasiūstas batalionas gaudyti partizanus ir tada gavo 
įsakymą keliauti į Rytprūsius.  
 

Dėže 1-a, Kasetė 2-a 
 
 
[02:] 00:40:12 – [02:] 08:38:18 
00:35 – 08:53 
Toliau jis pasakoja kad batalionas buvo nusiūstas į Paviluostą [Paveluostą], kad bus ginklų 
permainos, batalionas išsirykiavo atiduoti ginklus ir tada per tvorą tankų vamzdžiai ties juos 
buvo išsukti. Jis prisimena kai prūsai atėjo prie jų ir paskaitė tokią kalbą: kad vokiečių tauta lieja 
kraują už naują Europą ir kad lietuviai klaidą padarė, po to kareivius suvarė į belaisvių lagerį o 
karininkai buvo areštuoti, turėjo atiduoti pistoletus. Jis aiškina kad jį paskyrė aplankyti kareivius 
lageryje, kad vieną kartą jam su Kapitonu Armonu pasiūlė kasnors keliauti į Švediją- latvių 
kateriu į Gotlanda ir tada lietuvišku laivu į Švedija; jis pareiškia kad pats atsisakė nes nenorėjo 
palikti kareivių, bet kad leitinanto Vainausko kuopa praeidavo, kad latviai išsprukdavo iki to 
momento kai vienas latvis kuris nepateko į katerį pasiskundė vokeičiams. Pasakoja kad vokiečiai 
tada ieškojo kaltininkų, kad Vainausko kareiviai jo neišdavė bet aštuoni ar devyni buvo suiimti, 
tardomi, ir septyni nuteisti mirties bausme. Paaiškina kad patys kareiviai turėjo įvygdyti mirties 
bausmę, detaliai aiškina apie sušaudymą. Toliau pasakoja kad batalioną nusiuntė pakeisti 
vokiečius į Bartuvos miestelį kovo ar vasario menesį. 
 
[02:] 08:39:21 – [2:] 12:28:15 
08:54 – 12:53 
Jis patvirtina kad žygio metu buvo apsupimas ir kad nebuvo kaip pabėgti. Toliau pasakoja kaip 
prie Bartuvos miestelio, šalia upės kuri įteka į Liepojos ežerą ant vieno kranto stovėjo lietuviai ir 
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vokiečiai, o ant kito rusai; pasakoja kad kai rusai bandė pereiti, vokiečiai juos atmušė atgal, kad 
nusiūsdavo kaltinius surinkti lavonus, kad žandarmerija (gendarmerie), karo policija viską labai 
rimtai stebėjo. Jis patikslina kad toje vietoje prabuvo nuo vasario mėnesio iki gegužės devintos, 
kai liepė baltus skudurus pakelti, pasiduoti. Prisimena kad kartu prie upės buvo kitas lietuvių 
Wehrmachto batalionas ir kad jis girdėjo kad tenai mirė leitinantas Kamičaitis.  
 
[2:]12:29:16 – [2:] 21:45:02 
12:54 – 22:32 
Aiškina kad įsakė pasiduoti, atiduoti ginklus, eiti į belaisvę, o jisai su batalionu pabėgo link 
Paveluostą [Paviloustą], kad užtiko vokiečius kurie pasiūlė Jam laivu kartu keliauti, bet dėl to 
kad viso būrio negalio sutalpinti, jis atsisakė ir pasitraukė; pasakoja vieną atvėjį kai užtiko rusų 
karininką, jį suėmė, apklausinėjo ir perisrengė jisai, ir tada paleido, o tada po patikrinimo nuvarė 
į Saldus miestą kur parodė lietuvišką pasą ir apsiėmė kad kariuomenėje niekada nebuvęs, kad 
duobes kasė prie fronto; patikslina kad per patikrinimą jam kitą varda parašę- Stanislovas 
Jokūbauskas ir kad tada išėjo laisvas.  
 
[02:] 21:47:04 – [02:] 29:32:06 
22:35 – 30:39 
Toliau pasakoja apie kelionę iš Saldaus link Lietuvos: sustojo Ylakiuose pas ūkininką kur tada jis 
pasitaisė pasą kad būtų teisingas jo vardas parašytas- Norbertas Jokūbauskas. Paaiškina kad jo 
paties vokiškų medalių nerado ir nepaėmė. Tada grįžta pasakoti apie kelionę atgal į Lietuvą, į 
mamos tėviškę Lenkimuose, kad jį pakeliui kareivis sustabdė, bet pasisekė pasiekti Alsėdžius ir 
ten jį suėmė ir liepė išsikraustyti į Telšius. Prisimena atvėjį kai su kapitonu pasikeitė batais.  
 
[02:] 29:32:15 – [02:] 36:20:15 
30:40 – 37:44 
Grįžta atagal prie gyvenimo Telšiuose, kad nieko nepažinojo, kad mokslo draugas padėjo jam 
įsidarbinti mokytoju. Tada pasakoja kad karo bilitą turėjo susitvarkyti Kretingoje kur jis pasisakė 
kad tarnavo kariuomenėje, raštininkų kuopoje, su grandiniu laipsniu, ir kad jį paleido ir jis grįžo 
atgal į Telšius, tada buvo paskirtas apskrities pirminiku; jis prisimena kaip jam pasakojo apie 
partizanų teismus kurie vyko Telšiuose, kad Kapitoną Simašką nuteisė sušaudyti, nors sakė kad 
jo gal ir nesušaudė, ir kitą nuteisė 25-eris metus. Jis paaiškina apie savo pareigas dirbant 
apskrities pirminiku. 
 
 

Dėže 1-a, Kasetė 3-ia 
 
[03:] 00:40:13 – [03:] 10:47:24 
00:36 – 11:09 
Pokalbis grįžta atgal prie geto saugojimo Kaune. Jisai patvritina kad būdamas geto sargyboje iš 
anksto nežinojo kad žydus šaudys; pasakoja kad didysis šaudymas Devintame Forte vyko spalio 
ar lapkričio mėnesį 1941-ais metais, kad kai žydai turėjo išsirengti prieš šaudymą, jį pastatė 
saugoti drabužių krūvą kad kareiviai nevogtų. Prisimena kad jauna žydelka atpažino jį nes kartu 
gimnazijoje šoko, prašė išgelbėti, bet jis sakė kad negalėjo nes vokiečiai gestapininkai vaikščiojo 
aplinkui, nors jos vardo neprisimena, paskui kita kaunietė žydė moteris jį atpažino ir atidavė jam 
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savo auskarus ir žiedus. Jis toliau pasakoja kad vokiečiai liepdavo visiems išsirengti ir net senom 
moterim, kad vertė lietuviams šaudyti, kad siūlė jam šaudyti, bet jis atsisakė nes kaip karininkui 
negalėjo jam įsakinėti ką daryti. Jis apibendrina duobių dydį ir šaudymo eigą: duobės labai 
didelės ir ilgos, suguldydavo duobėn ir sušaudydavo iš viršaus; pareiškia kad visa tai buvo tikrai 
baisu. Toliau sulkmeniškai pasakoja apie viešą egzekuciją Kaune kai vokiečiai pakorė tris 
nuteistus NKVDistus ir didelė minia susirinko pasižiūrėti.  
 
[03:] 10:49:22 – [03:] 18:25:01 
11:11 – 19:05 
Jisai patikslina kad Devintame Forte buvo du kart; paaiškina kad lietuviai kareiviai vedė žydus iš 
geto į Fortą, kad prie Forto jis sargyboje stovėjo prie rūbų krūvos, kad kareiviai stovėjo aplink 
fortą, kad vokiečiai liepdavo žydams išsirengti, kad jis pats neįsakinėdavo, tik prižiūrėjo kad 
kareiviai nevogtų rūbų; prisimena kaip vokietys žiauriai mušė seną moterį kad nusirengtų. Vėl 
pasakoja apie žydę moterį kuri jam atidavė savo perlinius auskarus ir du žiedus, kaip jinai jam 
pasakė kad jis yra geras žmogus, kad jis eidamas namo tą dieną išmetė ir sudaužė tuos auskarus 
ir labai pasigėrė tą vakarą. Staiga prisimena kitos pažįstamos žydės vardą: Sorė Alperaitė, ją 
vadindavo Sonia, kad buvo gimnazistė ir jis kartu su ją šoko. Toliau dėsto savo neigiamą 
nuomonę apie santykius tarp moterų ir vyrų.  
 
[03:] 18:25:03 – [03:] 30:24:13 
19:06 – 31:34 
Jisai pareiškia kad tiksliai neatsimena kada sužinojo kad žydus šaudys Devintame Forte, kad tą 
rytą jam tik pasakė kartu eiti ir saugoti drabužius, kad nuo geto iki Devinto Forto buvo apie trys 
ar keturi kilometrai; kartoja kad neatsimena kada pasakė kad bus sušaudymas, jam neįsakė 
šaudyti, kad iš nurengimo vietos kur jisai stovėjo nesimatė šaudymo vietos nes duobės buvo už 
kalnelio. Jisai spėja kad žydai žinojo kad juos sušaudys, nes šūviai girdėjosi. Apibendrina žydų 
elgesį: nesipriešino, ramiai rengėsi, ėjo kaip avinų banda; sako kad nežino ar jų tarpe buvo 
sumuštų žmonių, kad sargybiniai kareiviai buvo ginkluoti šautuvais, kad jis tik vykdė vokiečių 
įsakymą saugoti drabužius. Išklausytojas paaiškina kad jisai yra vienintelis likęs žmogus kuris 
matė Devintą Fortą. Jis toliau pasakoja ką matė: kad išsirengė žmonės; neprisimena ar lietuviai 
kareiviai ar gestapas vesdavo žmones į sušaudymo vietą; nežino kiek žmonių buvo vienoje 
partijoje, bet spėja kad 100-200-ai žmonių; kartoja kad kuopos vadas Anatolas Dagys jam įsakė 
saugoti rūbus. Komentuoja kad kareiviai nenorėjo šaudyti nes iš to pelno nebūdavo, kad 
tarpusavyje kalbėdavo kareiviai kad tuos kurie šaudė teks pasodinti į kalėjimą, kad kareiviams 
būdavo naudos saugoti getą nes per permainas produktų tarp kaimiečių ir žydų jie irgi ką nors 
gaudavo, nes perleisdavo per geto tvorą, nors jis tvirtina kad pats nedalyvavo, tik matė. 
Patikslina kad vokiečiai kareiviams duodavo žydų daiktus, drabužius permainom. Paaiškina kad 
prie nurengimo vietos buvo keletos krūvos rūbų, kad vokiečiai muše seną moterį, kad jis nuėjo 
pažiūrėti duobių kurios buvo apie 50 metrų ilgumo, kad sugulusių žmonių daug tilpo, kad 
nebuvo daug šaudytojų, kad jų keli pabėgo, bet nebausdavo kad pabėgo nuo šaudymo; pasakoja 
kaip vienas karininkas siūlė jam nueiti ir išvalyti pistoletą, bet jisai atsisakė. [žmogus pasirodo ir 
pataiso mikrofoną] 
 
[03:] 30:29:24 – [03:] 36:20:15 
34:40 – 37:45 
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Jis aiškina kad buvo vienas kelias įeiti į Fortą ir viena vieta kur nusirengdavo žmonės, 
prisipažina kad nežino ar lietuviai ar vokiečiai varė žydus; patikslina kad šaudymas vyko nuo 
devintos ar dešimtos valandos ryto iki apie ketvirtos valandos vakaro, tik dienos metu, kad 
žmonės dar nebuvo atvesti kai jis ėjo sargybon, kad maždaug 100 žmonių buvo vienoje grupėje. 
Pasisako kad nežino ar krūvą daiktų surinko, nuėmė, nepastebėjo ar krūva buvo didelė, 
batalionas nepaėmė daiktų bet kareiviai gaudavo iš vokeičių. Komentuoja kad kareiviai nenorėjo 
eiti į šaudymą nes nieko už tai negavo, bet kad ir būdavo tokių žulikų jų tarpe kurie eidavo. 
[cigaretę pasiima]  
 
 

Dėže 1-a, Kasetė 4-a 
 
[04:] 00:12:04 – [04:] 10:09:13 
00:00 – 10:27 
[eina kalbos kol dar rodoma kasetės korta] Pasakoja kad du kartus buvo Devintam Forte: pirmą 
kartą per didyjį šaudymą ir kad antrą kartą buvo žmonės suvežti ne iš Lietuvos, kad pamatė žydą 
su geležiniu kryžiumi ir manė kad vokiečiai paleis, bet nepaleido, skaitė kad buvo apie 500-
1,000 žmonių, bet jis tiksliai tikrai nežino, kad žmonės nekalbėjo lietuviškai. Patikslina kad 
praėjo keletą savaičių tarp tų dviejų šaudymų kuriuose jis buvo pastatytas toj pačioj vietoj. 
Pasakoja apie Tūbelio namus, Žaliakalnio kampe kur karininkams buvo suvežtos žydės, 
išprievartavimui kaip prostitutės, nors jis į tuos namus nėjo. Toliau kalba apie savo santykius su 
moterim ir vėl išreiškia savo neigiamą nuomonę apie moteris. Aiškina kad gražios žydelkos 
nepateko į getą, kad jas nuvežė į Tūbelio namus ar į Vokeitiją karininkams, neprašmatniai 
nusišneka apie karininkų laipsnius ir kaip pasidalindavo moterim; pasakoja kad girdėjo kad prie 
Devinto Forto išskirstydavo gražias žydelkas; kalba, nors sunku jį suprasti, bet atrodo kas 
pasisako kad pats apsilankė Tūbelio namuose, dėl įdomumo. 
 
[04:] 10:11:15 – [04:] 18:23:12 
10:29 – 19:01 
Toliau pasakoja apie antrą šaudymą Devintam Forte, kuriame jis dalyvavo: kad ne iš Lietuvos 
žmonės buvo atvežti, kad tikrai tiksliai nežino iš kur buvo atvežti, spėlioja iš Austrijos, 
Prancūzijos, Čekoslovakijos. Aiškina kad įsakymai eidavo iš Karlo Jeigerio, nors jis jo nematė, 
kartoja vokiškai kad „įsakymas yra įsakymas.“ Aiškina kad buvo jo kareivių tarp tų kurie šaudė, 
kad keli pabėgdavo nuo šaudymo, tvirtina kad jis neįsidėmėjo nes jam nepriimtina tokios 
žudynės, tvirtina kad jisai nemeluoja. Pasakoja kad labai pasigėrė po šaudymo ir grįžo į savo 
namus Utenos gatvėje, apie savo padėtį kaip karininkas. Patikslina kad nešiojo žalią vokiečių 
uniformą su trispalvę, buvo lietuvių batalionas „Litauisch battalion,“ lietuviai vadovavo 
batalionui, vokeičių buvo pulko vadai Wehrmachte.  
 
[04:] 18:26:18 – [04:] 28:14:21 
19:05 – 29:17 
Pasakoja vėl apie antrą šaudymą: aiškina kad vokiečiai liepė išsirengti, kad jisai nieko 
neįsakinėjo, neprisimena ar buvo vaikų. [atsistoja nueiti į tualetą] Tvirtina kad teisybę pasakoja, 
kad jam tokiam amžiui nėra verta meluoti; pripažina kad savus septynis sušaudė, vieną iš jo tėvo 
veitovės [rūko]. Pasisako kad jam sunku prisiminti po tiek metų, negali tiksliai pasakyti iš kur 
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žmonės atvežti buvo, spėja kad buvo apie 500-1,000, bet nežino kur lavonus dėjo. Vėl pakartoja 
kad neprisimena ar buvo vaikų, ar maišytom grupėm vedė, kad jis nedalyvavo, neįsakinėjo. Vėl 
pasakoja apie žydelką kuri davė jam auskarus sakydama kad jis yra geras žmogus. Mini kad ta 
diena buvo šalta, saulės nebuvo, kad žmonėms baimė buvo didesnė už šaltį. Vėl pasakoja apie 
vokietį kuris liepė senai moteriai išsirengti ir ją mušė. Toliau kalba apie kareivio pareigas, 
nusišneka. 
 
[04:] 28:14:21 – [04:] 36:25:18 
29:17 – 37:48 
Jisai pripažįsta kad pasakojo apie Devintą Fortą mokslo draugams, užpildė anketa kad dalyvavo, 
skaitė laikraštyje savo vardą kad buvo tenai. Toliau aiškina kad prie šaudymo buvo mišinys 
vokiečių ir kareivių, bet jis nežino kas šaudė, tvirtina kad nežino kaip šaudė. Pasisako kad 
neatpažintų Devinto Forto jeigu dabar nuvažiuotų, kad daug metų praėjo, neprisimena, tiesiog 
spėlioja duobių dydį ir vis kartoja kad sunku pasakyti, kad tik trumpai ėjo pasižiūrėti. Jisai 
diskutuoja kad gal jo netiki, kad saugumas jo netikėjo, klausė kodėl jis nešaudė. Užklausytojas 
klausia ar jis ėjo pasižiūrėti šaudymo iš pradžių ar į galą, pasisako kad jis pirmas buvo, paskui 
kai vėl užklausia, pasako kad nuėjo dienos viduryje. Pasako kad skaitė kad per šaudymą sušaudė 
10,000 žmonių.  
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