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Skaityto Iams pateikiamą dokumentų rinki nį sudaro Antroio pasau linio karo metai s. daug iausia pirmais Vok1et1jos- TSRS karo menesia1s
parašyt i tekstai. Tai pirmųjų karo dienų. pasipriešinimo besitrauk1anč 1ai
RaudonaIa i arm11aiaprašy mas, vietinės valdžios o rganų atsikūrimo ir
veiklos fiksavimas
Partizanų būriai. susikūrę 194 1 m. Birželio suk1l1mometu, savo
ve iklos dienoraščius. narių są rašu s t u rėjo pristatyt i apskrič ių komen dantūroms, o šios - perduoti pi r mąją karo sava itę Įkurtam Partizanų
bIuru1. kuris registravo partizanų dalin ius. rinko kautynių dienoraščius Ir
pan . Di enoraščiuose turejo ats1 spI ndėt i informacija apie būrio susiformavimą ir vadovybę . ginkluotę, būrio uždavin ius. veikimo vietą. ryšius
su ka1myninia1sbūriais bei centrine vadovybe , žuvusiuosius Ir suže1stuosIus ·.
Neliko nuošaly1e nuo šio darbo Ir 1941 m. birželio 23 d suda ryta
Laikinoji vyriausybė . Vidaus reika lų mInIstras Jonas Šlepetys 1941 m
liepos 7 d pasirašė aplinkrašti apskričių Ir m iestų v1rš1ninkams.
apskričių valdyboms bei miestų burmist rams. kuriame nurodė, jog
būtina aprašyti „gyvento1ų išvežimus. karo pradžią , partizanų
veiklą .. . " ( žr. 1 dok.).
Rinkti istorinę medž iagą „ap ie mūsų kari ų Ir partizanų dalyvavimą
kautynese prieš bolšev ikus ir apie žuvusius karius, partizanus" buvo
skatinam i ir Lietuvos savisaugos dalinių (LSD) Vilniaus įgulos kariai.
Buvo parengti nurodymai. kaip rinkli is to rinę medžiagą, o atsaking u už
tai paskirtas LSD Vilniaus Įgu los štabo kapitonas Urbonas (žr. 2 dok .).
Kre1p1mąs i į Lietuvos žmones parenge Ir „Raudonojo teroro"
muziejaus. Įkurto 1941 m. liepos men .. orga nIzatorIa1. Kreipimesi
žr . : Y. Brandišauskas, Siekiai atku rti lie t11vos valstybing11111ą (/940 06-/941
Vilnius, 1996, p. 79.
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pabrež
1ama,kad visuose Lietuvosmiestuose reikia sudaryti komisija s.
kuriospateiktų 1švežtų1ų. nužudytųjų , d1ngus1ų jų be žinios sąrašu s,
nnktų visussu terorusus11
us1usdokumentus(krat ų, tardymų protoko lus, poli1nių kalinių bylas ir pan.) bei ki tą medžiagą<
Nepaisant
daugel
io 1n stanci1ų raginimų, duomenis rinkti sekėsi
sunk1a1
Ne1švisų apskričių sulaukta page1dauIamosinformaci1os.
arbabent1au 11neišlikoarchyvuose
R1n
k1ny1e
skelbiam
, dokumentaisuskirstyt, ! penkis skynus. PirmameskynuIesudet1
rag1nrma
111nk
t1duomenis apie „kruviną bo l ševikų
lerorą 1r partizanų šaulių žygiusprieš Iuos", nurodymai, kaip rinkti
1stor1nę medž iagą, be, 1nfo
rmaciIa apie Partizan ų biuro sukauptą
medžiagą 1k119
41 m. liepos 17 d Į antrą skyrių pateko dokumentai,
kuriuo
se aprašom
as pasipriešinimasRaudonajaiarmijai pIrmąIą karo
savaitę Trečią skyrių sudarov1et1nės valdžios steigimosi ir veiklos
aprašymai
(t1ksil
a1atskirtipastarų 1ų skyrių dokumentų nepavyko, nes
nereta,tekstas
. pradetassukilimo ar ankstesnių )vykių ap rašymu.
ba1g1amas
va1dž1os
organų sudarymobei veiklos apibūd in im u ) .
Ketv
,nameskynuIespausdinamas
dokumentas, atspindin tis vieno iš
Katalikų Bažnyčios h1erarchų - arkivyskupoJuozapo Skvirecko požiūri
! to meto1vyk1
us. Penktą skyr ių sudarobuvusių tarybinių aktyvis tų
p1rmųIų karod ienų bei pasitrauk
imo 1šLietuvos aprašymai.
Į nnk1nI
1traukt1praktiškai v1s1
bent kiek informatyvesni do kumentai
(šiuoatžvilgiuypač prec1z1ška1atrinkti tekstai, publil~uojami antrame ir
trečiame skyriuose).
saugomiLietuvoscentriniame valstybės, Lietuvos visuomenes
organ1zac11ų be, Lietuvos ypatingajame archyve, taip
pat Lietuvos mokslų akadem
11
os BibliotekosRankraščių skyriuje
Sukilimo
aprašymai
karometų spaudoIe(..Į la isvę". ,,Išlaisvintas
oane
vež1
et1
s", ..NauJO
JILietuva". ,,NauIosios Biržų žinios". ,,Žemaičių
žeme",r kt) ! nnk,n!nepateko(išskyrus informatyvų ir gana obje ktyvų
tekstą ,š laikraščio „Savitarpinės pagalbos žinios"), nes gautus
tekstusla1krašč1ų redakc11os
redaguodavo. trumpindavo ir pan .. dėl to
publikac1Ios
prarasdavo au tentiškumą. Mus domino ne redakc ijų
un1l1kuo
t1tekstai.o ind1v1dualiuose
aprašymuose ats isp indinčios
nuotaikos. vertybinesorientacijos
.

Natūral ia i gali kilti klausimas. ką nauI0 ras skaitytojas šiame
rinkinyje, kuo Jis skirsis nuo kitų? Atsakymas papra.stas pastara isiais
metais išleistuose dokumentų bei pnsimin1mų rink1n1uose· autent iški
ano meto tekstai nebuvo skelbiami . Dauguma juose pate i ktų sukilime
aprašym ų perspausdint, iš karo metais ejus 1os spaudos. dažn iausiai
iš dien rašč i o „ Į laisvę" . Tuo tarpu pastarųjų dienų atsiminimai, publikuoti minėtuose rinkiniuose, būdami Jdomūs bei vertingi šaltiniai.
neatspindi to meto dvasios ; juose anų dienų ideo l og inės orien tac ijos
pakeistos š i ų dienų vertybiniais akcen tais , kai kas neatsisako pagundos pernelyg sureikšminti save' . O ką jau kal bėti apie elementar ias
atminties spragas . Visa tai apsunk ina adekvač ia i suvokti tą laikotarpi,
tiesa kartais gana subtiliai susipina su 1s1va1zduo
jama realybe.
Daugumos mine tų ydų pirmaisiais karo menesiais rašyti atsiminima,
neturi. Tačiau juose rasime antisemitinės propagandos , teisėtumo igno ravimo, reveransų vadizmui bei išvaduojamajai vokieč i ų misiIai ir pan .
Šias ideologines nuostatas bent fragmentiškai vertėtų aptart, atskirai.
Objektyviai (t. y. be i šankst inių n uostatų ) tyr1neti Birželio suki l imą,
Laikinosios vyriausybės veiklą buvo sunkiai 1manoma ne tik tarybi niams istorikams. bet ir daugumai šia tema rašius i ų 1šeiviIos a u torių
Pirmieji turėjo atspindėti partinę-klasinę poz 1c1ją be i pol i ti nę konjunktūrą . antneji nukrypo J perdėm roman tizuotą Įvykių aprašymą bei
vert 1 n i mą 5 Tai suprantama· rašė įvykių liud ininkai ir dalyviai, neno rėję
matyti savo klaidų; nekritiškas vertinimas buvo tarsi priešpr ieša
Lietuvoje įsivyravusiam partiniam-klasiniam požiūri u ,. Krit in ė analize
išeivijoje, ypač katalikiškaIame jos sparne. sunkiai skynės i ke l ią

'S ukilimas : 1941 111. biržefio 22-25 d.: Dokum entai, prisiminimai (sudarė ir paruošė
A. Martinionis), Vilnius , 1994; Sukilimas . / 941 m. birželio 22- 28 el.: Dukw11e11taiir prisiminimai , kn . 2, Vilnius, 1995; A. Stepanianienė, A11tisovieti11is 194 1 m. liet11vi11sukilimas,
Kauna s, 1996.
' Šiuo atžvi lgiu ypač išsiskiri a P. Naručio 1994 m . JAV išspausdintos kny gos „Tautos
suk ilim as 1941" pirmoji dalis .
1
Beje , romantinio jvai zdžio ištakos siek ia karo metus . Anti nacinė pogrindinė spau da
apie Birželio sukilimą rašė kaip apie garb in gą epopėją, kurios dėka buvo „iškovota ir
apg inta tautos teisė" i l ai svę (.,Sunkiose karo ir okupacijos sąl ygose ... ", laisvės kovotojas,
1944 02 16), o paskelbus Laikinąją vyria usybę - atnaujintas „prievartos pertrauk tas Lie tuvos suvere nini'I organ'I veikimas" (.,Į lie tuv iq tautą!" , Nepriklausoma Lietuva, 1944 02 16;
.,Džiaugs mo ir nusiv ylimo sukaktis ", Nepriklausoma liefllw1, l 944 06 2 1).

' lbid., p. 80.
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Archyvines medžiagos stoka. ,,polit1nis užsikonservavimas". dv iejq
barikadų (1stor1ograf1neprasme) priešpriešos psichologija !ėme
romantIzuotą minėtų 1stor1nių Įvykių aprašymą. susiformavo neadek vatus 1va1zdIs Ir Js1gale10stereot1pa1. Neadekvataus 1vaizdž10 ne1švenge Ir kai kurie šių dienų Lietuvos 1storika1ar tuo labiau public istai. šiuo
atžv1lg1ubene d 1dž1aus 1ą neIg Iamą Į taką pems padare Atgimimo
laikotarpio retorika. noras Istor1101e
rasti sektinas 1dė1as . racionalų
mąstymą bei kr1t1n
1vert inimą nustumiant ! antrą vie tą. V1l1amės. 10g šis
dokumentų rinkinys padės geriau suvokti Lietuvos Istor1Įos lū ž io
la1kotarp1.sus1mąsty11 del agresyvios retorikos. neretai ir elges io
motyvų . apmąstyti žmogiškąsias vertybes Ir \Ų svarbą.
Tai nera tušti žodž1a1.ypač perskaičius lietuvio Ir žydo savitarpio
santykių aprašymą, susipažinus su nuostatomis jų atžv1lg1u. ..Žydai,
lyg nujausdami savo galą, dar neramesn1.Jų svogūnais ir česnakais
sm 1r danč1uose butuose verda darbas
šlama pakuojami daiktai,
ruoš1amas1ilgai kelionei" (8 dok.); ,,Areštuojami visi vyriškos lyties
žydai Ir mokomi d1rb11naud i ngą fiz1n1darbą" (59 dok.) . Nedaroma
skirtumo tarp žydų tr komuni stų (dok. 34, 39), ivard1jama TSRS
užsienio reikalų liaudies komisaro Viačeslavo Molotovo, kurio parašą
randame po Lietuvos hk1mu1lemt1ngaIs1939 m. rugpjūčio 23 d . ir
rugseio 28 d slaptųJų protokolų tekstais, žydiška kilmė (8 dok.) .
Šiame kontekste darosi suprantama Ir Alytaus ap skrities viršininko bei
pollc11os
vado kpt AntanoAudronio 1941 m. liepos 16 d . per apskrit ies
nuovadų V1rš1n1n kų suvažiavimą išsakytų mi nčių motyva cija . ,,Pirmos
eiles p11ieč1a 1 yra vok1eč1a1 ir hetuv1a1. 91 antros eiles pil1eč1ai yra lenkai
Ir rusai. o žyoa1yra paskut1n1a11š vi sų tautų . . "(88 dok .) .
Tačiau minet1 pasakymai apie žydus nera patys kategorišk1aus1. Ko
gero, nesunk1a1galima nuspetI. ką reiškia tokie pareiškimai : ,,.. .galutinai pašalinti 1š Salantų visas žydiškasis elementas ir visai išvalyta nuo
komunistinio raugo visa apylinke" (41 dok.); ..Pirmomis dienomis
susIorganizavusI policqa Ir partIzana1išvale apylinkes nuo žydų .
komunistų Ir SSSRkanų gauių " (66 dok .). apvalius Dusetų miestelį
,,nuoamž1a1si!na1kinus1ų parazitų" - žydų, 1istampa „švarus" (82 dok.) .
Panaš1a1skamba ir kai kurie 1941 m liepos 16 d . p ranešimai 1š
pavienių valsčių Alytaus apskrities poliCIJOS vadu i. ,,Mažumų klausimas neaktualus Ir Jie sutvarkyti" (91. 102 dok .).

Nors tokie pareiški mai 1š esmės atsk leIde tik rad ikal iausių visuomenes sluoks n ių bei gru p i ų nuos tatas, vis delta ir juos reikia paaiškinti
Ir pai eškoti tokio rad ikalumo priežasč ių Suk1 lel1ų . vietinių valdž ios
) S taigų Ir Laikinosios vyrJausybės polit ika žydų atžvilgiu yra gana
prieštaring ai vertinama ir subti li tema. Nors žydų likimas buvo nulemtas 1939 m pras1dėjus10 Antroio pasaulinio karo bei nac 1onalsocia l1zmo ideologijos , dažnai keliami klausimai. ar prie „žydų klausimo"
Lietuvo1e sprendimo prJs1dejo aktyvistai, vyriausybe, o 1ei taip, tai kiek.
kodė l nužudytų Lietuvos žydų ska 1č 1us buvo santykiška1 didž iausias
visoje Europo 1e - net 94 proc. (tiesa, statistika yra nevienoda, kartais
su mumis „lenktyn 1auia" Latvija" )? Kokios nuotaikos vyravo Lietuvos
visuomenėJe Ir kiek tai turėjo itakos m1netai tragedijai? Tai sunkū s Ir
sudėt 1ng 1 klausimai. o vienareikšmiai atsakymai varg iai į manomi.
Tačiau, parafrazuoiant Tomą Ven c lovą . reikia viską permąstyt i ir be
baimės ivertint1.
Ltetuv1ško1e 1storiog rafijoje, aptariant lietuvi ų antisem1 t in1ų nuotaikų
sustiprej1mą be i aišk inant da l yvavimą žydų naikinime , paprastai
1šskiriam0s kelios priežastys . 1) kerštas už kai kuriuos žydų tautybes
asmenų nusikalt imus p1rmais1a1s
tarybų valdžios metais, 2) priešing i
dviejų bendruomen ių (lietuvi ų Ir žydų) geopoltt1n1ai interesai sov ietų Ir
nacių okupaciJos sąlygomis ; 3) trad1cin1s ant1semit1zmas. suvešejęs
karo metu ; 4) dar prieš karą Lietuvo1e kilusios nac1onal soc1a l istinės
1dė1os bei nuotaikos, skatinus ios ant1žyd1škus veiksmus. 5) nekontroliuojama kflminalin 10 elemento veikla.
Plačiau neanal izuodami visų minė tų priežasčių 7 atkreips ime
demesi tik į p i rmą . kuri su laukė bene daug iausia demes 10 , gi nčų bei
interpretacijų . Dar 1940 m. rudeni buvusio Lietuvos pas1unt1nio
Vokieti101el<azio Šk1rpos Berlyne įkurta pog rindine orga nizacija Lietuvių aktyv is t ų lrontas (LAF), kai kurios pogrin di nės organizaci jos
Lietuvoje, legal i spauda (ypač Vilniu1e leista „Nau1oji Lietuva" Ir
Šiauliuose „Tevynė") pirmais nacių okupacijo s metais, daug elis

• Lietuvos žydlĮ esą buvo nužudyta 87, o Latvijos - 89 proc. Žr.: Carrie S11pple. From
prejudice
to Genocide , London , 1993, p. 241.
7
Plačiau šia tema žr.: Y. Brandišauskas, .,Lietuvi4 ir žydq santykiai 1940- 1941 metais",
Darbai ir dienos, 1996, Nr. 2(1 1), p. 49 -65.
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•

autorių antIsem1tIn1us
ekscesus t1es1og1a
i siejo su aktyviu žydų

dalyvavimupražudantLietuvosvals tybę bei soviet1zuo1an
t ša11 Kita
priežastis, paskat1nus1atkreipti į ją daugiau demes10 nau1I tyrimai
Jie, nors Ir su kai kuriomis 1šlygom1s, patvirtina teig1n1, 10g žydų vaidmuo Lietuvos komunistų parti101e(LKP) bei tarybų valdžios InstItuciiose daugumos sąmone1e yra perdėm m1st1f1ku
o1amas Pasak Niioles
Maslausk1enes,
žydų dalis LKP del žydų bendruom enes socialinio,
poht1n10.ideologinio, kultūrinio bei rel1gInio nev1enalyt1škumo (be
abe10, lyginant su hetuv1a1s)1939- 1941 m. mažėjo (nuo 3 1 1k1
16proc ), tačia u , lyginant su 1ų dalimi tarp visų Lietuvos gyve n tojų
(apie 8 proc ), visą la iką 1šl1kosantykiška1dide le . Tuo tarpu Kauno
partIne
1e organ1za
c1jo1e
žydai iki 1940 m liepos mėn sudare 70 ar net
Ir šiek tiek daugiauprocentų vi sų komunistų 0 • Tokia situaci1a sostinė/e
Ir vėliau susidariusi padet1s,kai žydai komunistai buvo sk1nam1LKP
komitetų skyrių vedeja1sbei daugelio valdžios 1nst1tuc 1jų, organizacqų
kadrų skyrių wšin1nka1s
:•, minėtų žinybų interesan tų, o veliau 1r
plač1ų1ų gyvento1ų sluoksnių akyse ėme formuoti žydiškos LKP
sudet1es1va1zd1 Santykinis žydų ska1č1aus mažėJ1 mas LKP prasideja
1940m rugp1ūč10 men., kai, siekiant apriboti s to1ančių1ų Į parti ją
skaičių, buvo 1vestI socialines kilmes ir padė ti es cenzai . Šie ap nboj1ma1pIrmIausIapalietė žydus, nes būten t jų dauguma buvo kilę iš,
bolšev1k1niupožiūriu, priešiškų soc1ahn1ų s l uoksnių . prekybininkų,
amat1n1nkų, tarnautoJų, ar ir patys 11emspriklausė Vidaus reikalų ir
ValstybessaugumolIaud1e
s komisariatuose 194 1 m. žydai nev1rš110
15proc visų šių struktūrų darbuoto1ų 1 0 Be abejo, pateikti skaičiai
rodo, Jog žydų atstovavimas LKP bei represinėse stru ktūrose buvo
didesnis,palygInt1su jų ska1čium1 tarp Lietuvos gyventojų, tačiau tai
' N. Mastauskienė, ,,Lietuvos komunistq tautinė ir socialinė sudėtis 1939 m. pabaigoje194q m. ru gsėjo mėn. ", Genocidas ir rezi,1·1e11cija,1999, Nr. 1(5), p. 84, 87- 88.
.
Raštvedybos, finanslĮ ir kadrų padaliniuose žydai vyravo neatsitiktinai : jie neblogai
mokėjo rusi( kalbą. Kita vertus, ėmė plisti kompartijos ir tarybiniq jstaigtl kadrtĮ skyrių
vadov1Į protckcionizmas. Kadrų politikai LKP CK tuo metu vadovavo sekre torius lcikas
Meskupas. o tiesiogiai kadrų reikalus kuravo kadrų skyriaus vedėjas Chaimas Aizenas. Apie
tai r~0šomair minėtame N. Maslauskienės straipsnyje, p. 95.
N. Maslauskienė, Žydai li et11vvs kom1111i
st11partijoj e ir sovietizavi mo vyksme 19_4~1941m.: mitai ir realybė, Vilnius, 1996, p. 9. Rankraštis. (Rankraščio kopija yra rinkinio
sudarytojoasmeniniamearchyve.)

nesuponuoja kategori škų, taikyt inų visai tautai, išvadų, nepateisina
tragiško žydų tautos likimo.
A1škinant1s minėtą problemą nedera pamiršti dar kelių a s pektų .
Latvių iše1v11os istorikas Andrew Ezergaliis kalbedamas panašia tema
šalia kitų antisemitizmo Ir Holokausto pri ežasčių pabreže ypač
efektyvią nacių propagandą bei kai kurių latvių masinę psichozę ar
„ma si nę beprotybę" (..co llective madness'')1". Sva rbų vaidmeni
suva1dInoir tiesioginės vok1eč1ų valdžios buvimas. Tose šalyse, kurios
išsaugojo bent simbolinį savarankiškumą (Vengrqa, Rumunija, BulgariJa, Prancūzija), žydų, lyginant su Lietuva, žuvo gerokai mažiau'' .
Nereiketų pamiršti ir Lietuvos tarpukano visuomenes specifi kos. Ji
buvo gana uždara ir konservatyvi. Kolektyvizmo Jausmas dare 1ą im l ią
total1nems ideo log i1oms, ugdė kolektyvines pareigos 1r kolektyvines
atsakomybes Jausmą (ar ne lodei nebuvo gilinamasi, kas konkreč iai
kaltas del Lietuvos nepriklausomybes pražudymo, ir apkaltinta visa
žydų tauta?) Juo labiau nedera kalbet1 apie pilietines visuomenės
brandą. net kai kurie intelektualai ketv1rto10deš imtmečio pabaigoje
pabreže, jog „nau1oji valstybe š1a1segonac1onalizmo la1ka1ssavo
e gzi s tenc iją gnndžia ne pil 1eč1u , bet tautiečiu" ' ' . Taigi nieko nuostabaus. kad l1etuvIų ir žydų bendruomenes gyveno atskirą gyvenimą,
viena kitai priskirdavo nemažai stereotipų Nepažinimas formavo
1va1nas fobqas bei nepas1tikepmą.
Tačiau kad ir kiek pateiktume Holokausto paaiškin i mų, verta
atmIntI, 109 antisem1t1zmasyra iracionalus jausmas, 1r racionaliais
motyvais vargu ar imanoma viską paa1škint1. Antra vertus. būtini
regioniniai tyrimai, kurie ga letų sukonkretinti atsakymus l kai kuriuos
klausimus . Čia verta pamInetI dvie J ų autorių tyrimus, kurie padeda
atskleisti Holokausto eigą prov1ncijo1e bei įvard 11a 10 dalyvius. Rūta
Pu1šyte, tyrinedama Jurbarko žydų likimą Antro10 pasaulinio karo
metais. prie10 tokią išvadą. ..Tik vieną, pIrmą1ą akciją Jurbarke
11

A. Ezergailis, 71,e HolocaiL~t in latvio /941 - 1944 : The Missing Center, Riga, 1996,

p. 19.
l!

Duomenys skiriasi,

todėl

pateiksime tik

vieną skaičiavimą:

Bulgarijoje žuvo apie 14,

Pra ncūzijoje - apie 43, Rumunij oje ir Vengrijoje - 49-5 0 proc. vistĮ žyd4. Žr.: Carrie

SupP,Je
, op. cit., p. 241.
S. Tarvydas, Geopolitika, Kaunas, 1939, p. 14- 15.

11
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ivykde vok1eč1a 1 . Toliau šaudant pagr ind ini s vaidmuo ati teko l1etu v1arns"'' Allonsas Vaišvila, tyręs Šiluvos va lsčia us žyd ų l ikimą ,
atkreipė dernes1. I0g akcIios prieš žydus pras idej a nuo 1941 m

liepos rnen., t y tada, kai vadovavi mą viet ine i p o l1c1ja1 p e reme
nevIe1InIs l1e1uv
Is Slankus Žydai buvo suvaryti j getą, ku r! gana
greItaI likvidavo vIetIniaI lalin1nka1 Pasak A Va1švllos, vo kieč iai
• žydų nešaude Jie dalyvavo l~aip stebe to jai Ir „metra št ini nkai "
uoliai lotografavo LAF narius akcijos metu" '". Ir dar v iena 1dom1
autoriaus išvada akcqose prieš žydus bene aktyviaus iai da lyvavo
ne m1estelI0 varguomene, o aplin kinių kaimų pasiturin tys ūkininkai,
valdę 10- 15 ha žemes ''

Hoiokausto eigos kituose reg ionu ose
tyrimai padetų tiksliau ap 1būd 1 nl1 šio pro ceso p riežast is , išryškinti
desningumus II spec 1 l1ką, gal būt netgi nupieš ti žydšau d ž10 soc i al inį
ar net

ku ltūrini

bei vIsuomenIn1 portretą

Be abeI0, buvo L1etuvoIe ,r gelbetoJų Tač iau , anot Viktor ijos
Saka1tes, .ge lbeI0 ne tie, kurie garsiausiai k1ekv 1enoje sankryž oje
šaukia „Tebūn ie šviesa" , o tie, kurie tamsoie sugebe jo išsaugot i trapią
gyvybes žvakę" " Kunigas Bronius Paukštys apie savo gelbėpm o
darbus vos užs1m1ndavo. ,.Jūs manote, - rašė jis,
kad aš daug
padeIau žydams, bet man skauda širdį galvo jant apie ta,, kad aš
galeiau padaryti žym1a1 daugiau, Jeigu tik Visagal is Dievas būtų
apoovanoIęs mane geresniu supančio pasaulio supra timu" 18 . Tokių
kuklių, dorų . t1k1nč1ų morale ir teisingumu, rizikuo1ančių savo gyvybe,
pasak V Saka,tes, buvo daug iau kaip 2300 Lietuvos še i mų ' ~. Todėl
pagqstaI galetume daryti pr1e la 1dą , kad tų, kurie rizikavo sa vo Ir savo
šeimos narių gyvybe slepdam1 žydus, buv o ne maž iau ne i tų , kurie
ryžosi pakelt, ginklą prieš savo buvusius bendrapiliečius .

Kita ypatybė, kuri krenta į akis skaita nt dokument us - pak ili
nuo taika, džiaug 1amas1 vok1eč1ų arm l)os pasirodymu . To meto spauda
raše „Be ga lo g ražus darbas ,r vaizdas. kai vokiečių karius ir karo
pabūklus apkaišo gėle m, s, pava lgyd ina , o Jie vaikus apdal ija saldainiai s, suaugus ius - papi ro sais Lietuv iai pi1 1eč ia ,I Ir tol iau viskuo
padekite vokiečių kariuo menei, kad nuo žyd q. bol ševi kų ir kitų
svetimų mūsų kraš tu, ga ivalų be i l1e tuv1 ų 1šdav1kų kuo greičiaus iai
bū tų mūsų m iška i ir krūma , išvalyti" , , š ,ame rink1nyJe publikuojamų
te kstų autoriams VokietiJa asoc 11u
o jas , su „a riška, ku ltūringa Europa ",
vokiečių

armi ja vaizduoj ama esanti „d idvyriška", ,,šauniop" , ..kultūros Ir
Europ os c1vilizacqos gelbėtoia" , kariai - ..kovo toja i" ,r pan . Tuo tarpu
Raudonosios armijos įva izdi s visiškai priešingas . raudonarmieč1a i ,. pakrikę ir išs igandę" , ,,ba nditai", ,,komun ista i -- krauger iai". Neve ng iama ,r ironi jos arm ija „nepavejama" , kariškiai neadekvačiai suvok ia
susidarius ią kari nę s1tuaci1ą: ,,po litrukas " ! praskrendan tį vokieč i ų
lėktuvą šaud o p istole tu Vokietijos ku ltūra aukštinama, ,,Garbing oji
Vokieč ių Armija" rašom a d idž 1osiom1s ra idėm i s. o rusų „ku l tū ra" - su
kabu tėm i s ir pan .
Emoc1škai tai gal ima suprasti: į Raudonąią armiją buvo ži ūrima kaip į
ok upanto karinę Jėgą, tuo tarpu Vokiet,joJe daugel is Įžiūrėjo
nepriklausomybes atsta tymo galimybę . Lietuvos pogri ndinės organiza ciJos, ypač LAF'as , Lietuvos nepriklausomybes a t statymą siejo su
Vokietijos - TSRS karu. Ta1kha1yra pažymė1ęs Bronys Raila, jog „jau nuo
nepriklausomybės atstatymo blaivus po litikas ,r karys turėjo išmokti
savo strategqą Ir taktiką pla nuot , paga l esamus jėgų santykius" 21.
T,kėJi mas, Jog vokieč iai atneš e Lietuvai nepriklausomybę, neatsl ūgo ir
194 1 m . liepos-rugpJūčio mėn . Tiesa, ilgainiui nuomone pasi keitė . po
dveių metų pogri ndžio spauda rašė. jog vokieč ius tik ,,,šlydėt i ga lima su
gėlėmi s",; , tačiau

1.i

••

pirmomis karo savai tėmis „gėli ų mėtymo ps ich olo g i-

R. Pu1šyte, Masinės iyd11i11dy11ės nacistinė.,· Vokietijos okupuotoj e Li etu vos p ro vincijoje . Jurbarkas , bakalaurinis darbas, Vilnius, Į 997, p. 39. (Tekstas Vilniaus un iversiteto

ja", anot isto riko Sauliaus Sužiede lio, buvo visiška i suprantama .
Į dokumen tų rinkinį nepateko nemažai praneši mų apie plėšimus ,

lstor,ijosfakulteto Naujausiosios istorijos katedroje.)
A. Vaišvila, Siiuvos žydi{ bendruomenė ir jos likimus , rankraštis, Vilnius, l 996, p. 44.
(Ra~~raščio kopija yra rinkinio sudarytojo asmeniniame archyve.)
lbid., p. 41, 57
"
Sakalte,
. . ,.L.ydų
"
gelbėjimas", Genocidus ir rezis tencija, l 998, Nr. 2, p. 8 1.
11
lb1d., p. 93.
" lbid., p. 101.

sąs ka itų suvedinėi1mą, apie ką pirmais karo menes iais inlor mavo

V

12

,o
,. ,.Lietuvos tauriej i piliečiai ir pil ietės ... ", Jšlaisvint as panevėžietis, 1941 07 04.
,. B. Raila, Kitokios Lietuvos ilgesys, Vilnius, 1993, p. 334.
·- ,.Dvejos skaudžios metinės", Nep riklausoma Lietuva, l 943 06 15.
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la1krašč1a1 ..! laisvę ", ..NauJOJI
Lietuva" ir k1t1 Tač ia u susipažinus su

llkus1a1s
,r rink1nyIe
skelb,ama,sdokumentais savivales apraiškų
nuo1auta
ska1ty
to10neaplenks Sunku šiandien pasaky ti. ko būta
daugiau- piešimosavanaud1ška1stikslais. 1skund1mų suvedan t
asmenines sąskaitas. keršto buvusiems tarybų valdžios aktyvistams
ar tiesiogkrim1nalin1ų nusikaltėlių re baudž1amo s,autepmo. Aišku
viena - ..vietos1n1c
1atyva", ypač pumomis karo d1enom1s.lemė Ir ne
vienolietuviol1k1mą Sav1vale1meginta užkirsti kelią. tačiau greitai ir
elektyv1a1
spręsti ŠĮ klausimą trukde tai. kad sukilimu, stigo organizuotumo,vieningovadovavimo,drausmės. Negalima pamiršti Ir to. kad
LaikinosiosvyriausybesJtakaLietuvoje apskritai. taip pat ir neigiamiemsprocesams.buvo palyg,nti silpna'\ Svarbu ir tai. kad visada
buvoir bus žmonių , kuriemsmoralinės , et in ės normos egzis tuoja tiek,
kiek jos yra paremtoselektyv1a1
ve1k1anč1omis te1sinėm1s normomis,
kiek realia, yra Įgyvendinamas bausmes už padarytą nusikaltimą
ne1š
veng1amumoprincipas O pirmomis karo dienomis
nebaudž1amumo
nuotaikos buvo laba, gajos
Kitų klausrmų, manytume.atskirai aptarti nereikia. Skaitytojai patys
nuodugnia, susipažins su atskirų part izanų būrių atsiradimo
priežast1m
1s ir prieš1stor11a,
būrių veikla sukilimo metu, vietines valdžios
Inst1tuc1Įų lunkC1Įom1s bei veikla ir t. t Nebent viena kita bendro
pobūdžio pastaba. Matysime,JOQišsamiausi partiza ni nės veiklos
aprašyma
i 1šl1
ko 1š Kaunomiesto, taip pat Mažeikių , Panevėžio ir
Zarasų apskr1č1ų . Viet inės valdžios 1nst1tucijų s teigimąsi ir veiklą
geriausia,rodo dokumentai ,š Alytaus. Lazdijų ir Š iauli ų apskričių.
V1so1e
lietuv1šk
o1e1storiografijo1ebūten t pasipriešinimas provinc iJoje
1k1šiol buvomaž1aus1
a1tyrineta ir nušviesta tema. Rinkinyje skelbiami
dokumentaiva1zdž1a1rodo. kaip sukilimas išplito visoje Lietuvoje :
vietos gyvento
1a1.išgirdę per radiją Lietuvos h imną, žinią apie Laikinosios vyriausybes sudarymą. organizavo partizanų būrius, iške lė
tautines vel,avas. užemev,eunes valdžios buvusias patalpas, nuginklavobes1trauk1anč ius pavienius raudonarmieč1us ir pan. Susikū rę
" Būdingas pavyzdysiš vieno rinkinyjeskelbiamodokumento. Besitraukiantys taryb!niai aktyvistaivieno vietos miestelio gyventojo paklausė, kokia valdžia mieste lyje. Šis
atsakęs: ,,Jokia,žmonės patystvarkosi"
.

partizanų būriai la1kės 1

nevienodos taktikos. tač iau archyvine
medžiaga l1ud1Įa, kad kovos vyko spontan iška, (neišskrriant Ir Kauno).
būriai organ1zavosI st1ch1š
ka12 '- .
Sukilimo metu pradeja atsikurt, ir v1et1nės valdžios 1nstitUCIJOS
. Buvę
valdininkai. polic1ninka1. suk1leltarnelaukdami nurodymų ste,ge ivarrius
komitetus, lormavo vIetInes valdžios organus. kūre pol1C1Įą. Tuo Jie
pris1de10prie Lietuvos. kurią v,s dar vylesi matysią nepriklausomą,
atkuriamoJOdarbo . La1kino1
1vyriausybe šiuo klausimu la1kesi princ,p,nes
nuostatos atkurti 1k11940 rn. birželio 15 d . buvusi administracinį
valdymo aparatą ir struktūrą V1s1 buvę Lietuvos Respublikos la i kų
tarnauto1aIturėjo grižti Į buvusias savo darbo vietas ir „eiti senas savo
pareigas" . Taigi stichiškai de /acto atsikūrusios 1nst1tucijos, neretai
nedarant jokių pake itimų. veliau buvo Į te isinamos ir de Jure. Vyriausybei,
turinčia, ribotą galią 1rgalimybes daryti Įtaką provinci101e vykstantiems
procesams, vietos iniciatyva buvo labai rerkalinga ,r nepakeičiama.
Utenos miesto Ir apskrities partizanų bū rių sąrašai (76 - 79 dok .)
pateikt, tam. kad ska1tyto1asgaletų pamatyt i, kaip partIzanaI buvo
apsiginklavę, Įsitiki nt,. Jog sukilrmas ,š esmes gali būti laikomas
Jaunimo sukilimu (pvz„ iš Utenos apskrityJe veikusių 22 partizanų
būrių „Jauniausio" - K1menų kaimo kovoto1ų būrio
vyrų amžiaus
vidurkis - vos 24.3 metų) . Sąrašai turėtų patarnauti 1rĮrodymui, jog
teiginys, esą sukilimas - ta, ..šimto tūkstančių partizanų epopėja " , yra
nerealus (Ik1šiol mū sų istoriogral1jo1evyravo nuomone , Jog sukilime
dalyvavo nuo 90 ik, 131 tūkst. dalyv ių). Jei m i netą ska iči ų - 100
tūkstančių - laikytume teisingu , ta, pasirėmus grynai aritmetiniais
skaič1av1mais iše itų . JOQviename valsčiuJe turejo veikti daugiau kaip
350 partizan ų . Tuo tarpu būrio v1durk1sUtenos apskrityJe - vidutiniška i
22 vyrai. Rinkinio sudarytojo ska1čiavimc11s, bendras partizanų ska1č1us
neturetų viršyti 20 tūkst.. o suk1l1moaukų būta ne daug iau kaip 600 .
Tačiau ir mineti skaičiai dėl daugeli o pr iežasčių gali būt, padidinti 25 .

..

· Turint visa tai omenyje - vieningos vadovybės bei centralizacijos nebuvimą , veiksmų
spon1aniškumą bei pasipriešinimo besitraukiančiai Raudonajaiarmijai stichiškumą, neatrodo, kad išeivijoje septintojo dešimtmečio pradžioje kilę ginčai dėl pačios „sukilimo" sąvokos
tinkamumo aptariamiems įvykiams buvo visiškai nepagrįsti . Plačiau apie tai žr.: V. Brandiša~skas, min . veikalas, p. 17.
_, Pl ačiau apie tai žr.: V. Brandišauskas, min . veikalas, p. 15- 17, 79-88.
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Atskle1st1
Lietuvos Katalikų Bažnyč ios ir ypač 10s hierarch i1os pož iūri i
pras1dejusĮ Vok1et1jos -TSRS karą, jvyl@ s Lietuvoje gana sudėtinga · ·

tač i au l1etuv1ška trispal ve, iške lta Į Lie t uvą Įžengus vokiečių arm1ja1,
vad inama ne 11k ,,(ašist iniu skarmalu" : kai kuriems at sI m1nImų au to -

daugiausia del negausios 1šlikus1osarchyvines medžiagos '' Šią
spragą bent iš dalies užpildo pirmaisiais karo mėnes iais rašy ta s arkivys -

riams Ji ir Rus1101e išl iko „t autiš ka" be, ,,l1etuv1ška" ve l,ava)
)dom ios Ir kai ku rios šio skyriaus t ekstų de tales Iuose nekeliamas
„žydų klausimas"
Tačiau 1aryb1n1s „ teisetumas" maža, kuo sky resi
nuo „ l1e1uv1škos" savivales pI rmaIs karo menesIaIs suImtI sukilel1a1
ne reta i būdavo savava l1ška1sušaudom, (žr 131, 132, 146 do k )
raryb 1n1
a i aktyv1sta1 nevenge he ro1izuot1 ats Itrauk 1mo Ir 1rauk1ant1s
Įvyku sių ka utynių . maL1 bū reliai susid uria su kelis šim tus „ banditų"
tu ri nč,a , s būriais (pvz , paly g 1nk1me 134 Ir 135 do k Ab 1e1uose ka lbama
ap ie Įvykius Kreke navos val sč1u1e f1k, pa sak v,eno taryb1ni.o aktyvisto .
su kileli ų buvę ap ie 150. pas ak kito - jau tik apie šimtą) Tačiau
daugumos ivyk1ų ap rašym ų, iuose m,n,mų pavardžių komentuot,
nereIk1a (gali ma 1šsk 1rt1neben t d ide li atgarsi 11ekkaro metais, liek
vel iau sukėlusias Ra1n 1ų žudynes . Jų a p rašymą (žr 154 dok) pa re nge
buvęs Telšių ap skr1t1es vy kdom o10 ko miteto p1rm1n1nkas Domas
Roc,us )

kupo J Skv··· cko d1enorašt1s(prade tas 1941 m. b irželio 22 d . Ir ba ig tas
tų pačių metų rugp1ūč10 13 d.). Jame kiek ryškiau atsiskte1dž1ake\1

dalykai neIg1amos arkivyskupo nuostatos buvusios tarybų valdž ios b ei
žydų atžv1lg
1u (pastar1e11
neretai sutapatinami su bolšev ikais) , pa gar bus
pož,ūris ! vok1eč1us . Platus dienraščio ,,) laisvę" antraščių atpasa ko 11mas

nera !domus (daug Įdomiau skaityti pačius straips nius ar išsa m ias
1nlormacqas}, tačiau vengiant kupiūrų Įraša i p ubli kuo1a m1 ne trump inant
Yra 1dom1ų J Skwe cko kom entarų ar pastabų dėl kai kuri ų strai psnių ar
laktų Būtent pasIrinktq antraščių ar faktų komentarai, dėm esys jie ms
taip pat rodo autoriaus prioritetus, nuost atas ir pan .
Buvusių Birželio suk1\ė\1ų atsiminimus bei kovų dienoraščius nacių

okupuoto1e L1etuvo1e rinko P artizanų b iuras, o Į TSRS gi l umą su
Raudoną1a armqa pasi trauku sių tarybin ių aktyvistų atsimini mų

užrašymą 1942 m. 1nici1avo buvusios Tarybų Lietuvos vadovybė. Šie
tekstai pubhkuo1am1penktame skyriu1e Jie pad eda susidaryti
1šsamesn1 pirmųjų karo dienų Įvyki ų vaizdą (pvz ., galima sugreti nti
ab1e1ų barikadų (tiek po l1t1ne, tiek karine prasme) atstovų, t. y.
,,lietuvi škų" bei ,,taryb1 n1ų" autorių ats1m1nimus apie įvykiu s kai kuriuo-

se val sčiuose (žr. p1rmų1ų karo dienų aprašymus Daujenų (38 ir 130
dok.). Moletų (75 ir 142 dok ) bei dar keliuose valsčiuose) be i pailiustruoti ideologinę Ir pohunę prara1ą tarp partizanų, l ikusių ir veikusių
L1etuvo1e, bei tarybinių aktyvistų, pa sit raukusių

i TSRS

(kiekvie nas

ska1tyto1as, be abeJo, suvoks šio skyriaus tekstuose minimų ,,faš 1stinių
par t izanų ", ,, smetoninių žvalgybi ninkų", ,, svoločių", ,.antitarybini ų

gaivalų ", ,, d1versanti nių band i tų" tikrąją p ra s mę ; įdomu nebent tai, kad
nors su kilėlius visi pabėgėl ia i vienareikšmiškai įvardija „bandi tai s",

O

Skyriuose d okumen tai išd esty t1 ch ronolog1niu-tem1niu principu.
c,c Visi dokumentai spausd inami be kupiūrų (jos liko tik J Skv1recko
~ d 1eno raštyJe, ia me da ugtašk1a1s paž ym eta ne1ska1tom 1 žo dž 1a1)
--.!,_ šta1syt 1 teksto p rasmes neke1č1antys ne11ksluma1 (spaudos, rašybos,
0 skyrybos Ir p an . klaido s) , suv1enod1ntos sant rumpos, datų žymepmas .
~ Reda kc1n1a1 paa1šk1nimai pa te 1kiam 1 potekst,nese pastabose pus lap io
a pač101e . Laužtiniuos e sk liaus tuose 1rašy tos sutrumpi ntų žodžių da lys

Ir p raleisti prasmin ,a, žodžiai . Vi etovių pavad1nima1 pat1ksl1nt1 pagal
dabartinę vartose ną . ne pavykus nusta tyt, t1kro10 vie toves pa vad1n1mo,
pal,e kama, kaip yra do kum en te. at1t1nkama 1 pažymint rod yk leJe.
K1ekv1enas d oku me n tas turi redakcinę antraštę, po kuria nurodoma
d okum ento pa rašymo v ieta ,r data; toliau
autent iškas dokumento
p avad inimas Knygos gale į dėta pavardži ų ,r v 1etovardž 1 ų rod yk les b ei
lekste vartoja mq santru mpų sąraša s.

,. Plačiau apie LietuvosKatalilo.\
Bažnyčios ir ypač jos hierarchijos poziciją kai kuriais
mus dominančiais klausimaisžr. straipsniuose
: V. Brandišauskas,.,Hotokaustas Lietuvoje:
istoriografinė situacijair pagrindinės problemos",liet11vi11katalik11 mokslo akademi!"•
metraštis
, Vilnius.1999, t. 14, p. 140-151; A. Bubnys,,,Vokiečių politika Lietuvoje~ažn~čt~s
ir religijos atžvilgiu",ibid., p. 210- 217; S. Sužiedėlis, ,,Lietuvos Katalikų Ba~yčia ir
Holokaustas
kaip-istorinių tyrimų objektas",ibid., p. 127- 132.
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Š I AULIŲ APSKR ITI S
139. Vladas Vežauskas apie pirmąsias karo dienas Papilės,
Kruopių valsčiuose ir pasitraukimą iš Lietuvos ... ........ 314
140. Viktoro Raudži o atsakyma i i ank etos klausimus apie kovas su lietuvi l\
partizanais pirmomis karo dien omis . 1942111. rugpjiičio 11 d. .......... 317

144. A. V. Raguo tis api e pirmąsias karo di ena s Užpa liu ose.
'/942 111. rugsėjo 28 d. .......... 322
145. Tr anas api e pirmąsias karo di enas ir pasitraukimą iš Daugailių.
'1942 111. rugsėjo 10 d. .......... 323
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146. Prana s Jan kauskas apie pirmąsias karo dienas Antazavės valsčiuje.
1942 111. rugpjiičio 11 d. ..........325
PASITRAUKlMO
I Š ĮVAIRIŲ L I ETUVOS
MIESTŲ BE I
APSKRIČIŲ APRAŠYMAS
147. V. K. Jodi elis apie pasitraukimą iš Kaun o p er Jonavą, Ukmergę, Zarasus
1941 m . birže lio 23--25 d. 1942111. rugpjiičio 17 d..... ...... 326
148. Vincas Po deris apie pasitraukimą iš Kaun o p er Ukmergę, Uteną, Dusetas,
Antalieptę, Zarasus 1941 m . bir že lio 22-25 d. ir susidūrimus su lietuvių
parti za nais . 1942111.r11gpj11čio 20 d. .......... 327
149. Bronius Olšauskas apie pasitraukimą iš Kaun o per Ukmergę, Giedraičius,
Mo lėtus 1941 m. bir že lio 23 - 24 d . 1942111.
lnpkričio 15 d......... .. 329
150. Vytautas Naktys api e pasitraukimą iš Ukmergės 1941 m . birželi o 24-26 d .
1942111. rugpjiičio 8 d. .......... 332
151. Stasys Barauskas apie pasitraukimą iš Kėdainių per Ramygalą, Šėtą,
Obelius 1941 m . b irželio 23--26 d . 1942m. rugpjiičio 10 d........... 336
152. Alb ertas Barauskas apie pasitraukimą iš Šėtos per Deltuvą, Ukmergę,
Kurklius, Anykščius, Panevėži, Ob elius 1941 m. bir že lio 23--26 d.
1942111. r11gpj11čio 11 d. .......... 337
153. K. O. Bogdelienė apie evakuaciją iš Telši ų per Šiaulius , Biržus, Rokiškį
1941 m . birželio 23--26 d. 1942111.spnlio25 d.... ....... 341
154. Domas Rodus apie kovą su lietuvit\ partizanais pirmomis karo dienomis
Telšių ir Plungės apskrit yse bei Rainių žudyn es . ....... ... 342
155. P. Būdelis apie pasitraukimą iš Lietuvos bei susidūrimus su lietu vi t\
p arti zana is Utenos apskrityje ir Zarasu ose 1941 m . bir že lio 23--24 d.
1942111. rugpjiičio 7 d. ..........347

UKMERGĖS A PSKRITIS
141. Rapo las Gaidys apie pirmąsias karo di ena s šešuo liq valsčiuje.
1942111
. gegužes23 d. .......... 318

UTE NOS APSKRIT I S
142. Adomas Jasiūnas apie pirmąsias karo di enas Molėtuose.
1942 111
. liepn ..........319
143. P. Baliunas apie kovas su lietuvių suki lėliais Užpaliuose 1941 m. birželio
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Pocvarkiai
dėl dokumentines medžiagos apie
partizanų veik/1 rinkimo
f, VIDAUSREIKALŲ

MI ISTROAPLINKRAŠTISAPSKRIČIŲ IR MIESTŲ

VIRŠININKAMS.
APSKRIČIŲ VALDYBOMSIR M IESTŲ BURMISTRAMS D ĖL
MEDLIAGOS
APIEPARTIZANŲ VEIKLĄ RINKIMO
1941 m. liepa

Kaunas

L.R.
Vidausreikalų
ministerija
Gauta Dusetų nuov.
1941.VII.
14, Nr. 55

Kaunas , 1941 m. liepos d.

Todėl prašau apskričių ir miestq viršininkus, apskričių v-bas ir miestų
bum1istrus padaryti atitinkamus potvarkius, kad būtų plačiai p ainfo rmu oti
v isi raštingi partizanai, šaulia i, mokytojai , saviva ldybių ir kitų įstaigų ta rnaut ojai, kad imtt isi plunksnos ir kiekvienoje vietoje aprašytti nuoš. m. birže lio
13 d. gyv entojq išvež imus, karo pradžią, partizanų veiklą, komunistų
bolševikų-žydų terorą, išvardinant tiksliai pava rdėmis ir vardais beginklių
civilių gyven tojų aukas. Visa, kas bus rašoma, turi būti paremta kiek galima
tikrais faktais, patikslintomis datomis, gyventojų pavardėmis ir vardais. Būtų
Ia ba i svarbu , kad aprašant a tlik rus veiksmus bū tų sužymėta, kiek kiekvienoje apskrityje yra žuvę partizanų šaulių (nurodant tiks liai pavardėmis ir kaimais). Be to, reik ia sužymėti pačius reikšmingiausius fakrus apie civilių
gyventojų žudymu s, terorą, plėšimus. Labai na udinga ir svarbi medžiaga
yra fotografijos, atvaizdai, iliustracijos. Kur galima, reikia fotografuoti sudegin tus mies tu s, miest e lius, surinkti karo vaizdų nuotraukas.
Pageidaujama, kad visa ta m ed žiaga būtų siunčiama p er savivaldybių
organu s į Vidau s reikalų ministeriją. Tokia m ed ž iaga pasiremiant tuojaus leid žiamas leidin ys, kurio tikslas bus parodyti , koks sunkus bu vo
bolševikų jung as lietuvių tautai ir kiek d au g aukų jis yra kainavęs kovo jant dėl Lietuvos laisvės.

]. Šepetys

Apskričių ir miestų

viršini nk am s, apskričių
valdyboms ir miestų burmistrams
Aplinkraštis

(parašas)
Vida u s reikalų minist e ris
Lietuvos centrinis valstybės archyv as (toliau - LCVA), f. R-1106, ap. 2, b. 18,
l. 263 . Orig ina las, ma šinraštis .

. :a:tizana i, šauliai ir šiaip veiklesnieji ir sąmoningesnieji lietuviai nuo
buze~o22_d.įvairiose Lietuvos vietose yra atlikę gana reikšmingų žygių,
1kovoję prieš bolševikų terorą, prieš ko munistiškai-žydiškus
energ~g a_
sauv~ha_v_lll
~s !r beginklių gyventojų ša udymus . Daugelyj e vietų partizanai.beisauha1atliko gana Sva r b'1ų uzvd avm1ų,
· · 1•ssa
• ug oJO
· svar b'JUS pun ktus, tiltus pastatus apg . b . kl'
.
1· •. k .. k
. .k . '
'
yne egm ms gyventOJUS nuo p esi 1s Ų
atsi1I us1ų ir užn
•
. .
ka .
.
ugarYJe veikiančių išalkusių ir sužvėrėjusių rusų
nuomenes dalinių <la i · •
.
y· . •. • . .
yvių uzpu 1dmėjimo, žudymo ir pan.
ISJ sie zyg1a1 lietuvi t
·
d „
hed·
•
ų autai yra nepaprastai rei kšmingi ir ka Jie
mgtų uzuomaršoje re·ki
. ..
.
•.
k
ri liečia k .
• '. 1 a unti Juos fiksuoti, rinkti visą medziagą, uruvmą bolsev1kų ter
·
.
•
. • .
. ••
orą ir partizanų sauhų zygms pnes JUOS.

-

28

29

2. VILNIAUSĮGULOS

ŠTABO VIRŠININKO KPT URBONO NURODYMAI

RINKTIISTORINE
MEDLIAGĄ
1941

Vilnius

Lietuvos Respublika
Kr.aps. min.
Vilniaus jgulos štabas
1941 m. liepos mėn .. .. d .
Nr.4
Vilnius

m liepa

179 PD pi on . bn. v .

Įgulos viršininko jsakymu siunčiami nu ro dymai

istor in ei m ed žiagai
rinkti. Juos reikia tuojau atitink amai p as kelbti v isiem s kariam s ir juos
paskatinti nea tidėliojant nors trumpai apra šy ti sav o veikimą karui
prasidėjus. Turimą surinktą med žia gą tu oja u siųsti Štab an.
Gen . št. pulkinink as ltn. (Juknevičius)
Įgulos štab o vir šininkas
Kapit on as Urbonas (paraša s)
Istorinės m ed ž iagos rinkėjas
I s t ori n e i me d žiaga

i rinkt

i nu ro dym

ai

Didieji šių dienų jvykiai - bolševikinės galybės triu škinima s - turi
milžiniškos reikšmės ne tik mūsų Tėvynės, bet v isos Eu ro p os ir viso civilizuoto pasaulio istorijai. Visų išlikusių Lie tu vos kariq, bu v. politinių
kalinių ir partizanų pareiga ne tik ginklu , bet ir ra šy tu žo d žiu en ergingai
ir kruopščiai prisidėti p rie šios lemiančios kovos isto rijos sukūrimo.
Kadangi ir geriausiai žinomi fakt a i, s tipri a u si išgyv e nimai bei
jspūdžiai laikui bėgant išblun ka ir pa simir š ta, istorinės m e d ž iago s
kūrimo ir rinkimo darbą reikia pradėti nea tidėliojant.
Įsa kymu Viln iaus lietuvių igulai š. m. N r . 3 § 3 vadovybė rad o reikalinga paskirti atskirą pareigūną rinkti m ed ž iaga i api e mūsų karių ir
partizanų da lyvavimą kautynėse pri eš bolšev iku s ir api e ž uvusius karius, partizanus.
Tam reikalui čia norima du oti keletą labai bendrų nur o d y mll , kuriai s
vadovaudamiesi aprašymų autoriai ga lės juos da r pap ild y ti, kad tuo būdu
renkamoji medžiaga būtų pakankam ai v ertin ga istor iniu požiūriu.
l. Da lių vadams
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l } Paskirti ž m on es, kuri e rūpintlĮsi istorinės m edž iagos ra šy m o p a ska tinimu ir kad ją orga n izu o ta i rinktlĮ daliniu ose ir daly se;
2) surinktą med žiagą nea tidėliojant sitĮsti Vilniau s įgulos štaban , kap itonui U rbo nu i.
JI. Apra šymtĮ ir a tsiminimų aut or iams
1) Griež ta i skirti , ką p a tys ma tė, kur dal yv avo, nu o to, ką girdėjo iš kitlĮ
d alyv iq;
2) rašan t v en gti įžangq, grynai beletristinių aprašymų ir bendrų p osaki q;
3) ra šy ti gry nu s fak tu s, kiek galint nu ro da n t datą, laiką, vietovės
pava dinim ą;

4) savo teig imu s p a remti kitlĮ ka rių bendr ad arbia v imu , nur o dant tiks-

lias p avard es;
5) kie k ga lim a tiksliau nu ro d y ti, kas pirmi eji iš karių pradėjo ve ikti ,
kas vi so kiu būdu lemiančia i pagelbėjo kiti ems ir ka ip gelbėjosi patys ;
6) nu ro d y ti lab iau siai ve iku siu s ir pasižymėjusius dalinius ir kariu s,
kuri e p aty s ga lėh.1 du oti svarbių ž iniq;
7) nur od y ti, kas iš karių tikrai y ra žuvę ir koki oje vietovėje; jei jau
pa laid o ti, tai kur ;
8) dalių ir dalinių ve iksmus pa v aizdu oti aiškiomi s ir papra stomi s
nu obra ižo mi s, kie k ta ta i galim a;
9) a ut o riai savo apra šymu ose neturėtlĮ daugiausi a kalbėti v ien api e
savo asmenį, tačiau tikri faktai ir savo nu ve ikti žy gia i turėtlĮ būti p avaizdu o ti ve n g ia nt ir pe r d id elio kuklu mo;
10) aiškiau sia ir paprasčiausia ra šymo forma - chronologinė eilė, kada
ir ka s jvyko karu i prasidėjus, iki grįžimo į savo nuolatinę stovėjimo vietą;
11) rinkti medžiagą a rba bent tiksliau nur odyti kari ams padėjusius p artizanu s ir šiaip asm enis, ku o n ors padėjusius kariams kauti s, laikyti ryšį,
aprūpinti m aistu , teikti sanitarinę pagalbą, pas kolinti civiliniu s rūbus ir t. t.;
12) rašy ti a iškiai , ypač žmonių pa va rd es ir vietovių p av adinimu s.
Rašy ti pa ge id aujama v ienoje lap o pusėje;
13) visus p age id av imu s ir pas irtlym us šia m e istorinės m ed žiagos rinkim o d a rb e sitĮsti Vilni a us lie t [uv ių] įgulos štaban , kapit onui U rb onui .
Kapit onas (Urb on as )
Istorinės m ed ž iag os rinkėjas

LCV A, f. 660, ap . 2, b . 264, l. 56. O rigina las, ma šinr aštis.
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APSAUGOS
ŠTABOVIRŠININKOALBERTO ZEMRIBO
3• BUVUSIOVIETOS
RAŠTAS
VIETOSAPSAUGOS
PARTIZANŲ ~ALINIŲ VADAMSDEL
OIE

4. PARTIZANŲ

BIURO INFORMACIJA APIE PARTIZANINIŲ KOVŲ MEDLIAGOS

R INKIMĄ

ORAŠČIŲ APIEPARTIZANŲ VEIKLĄ BUTINUMOIR TURINIO

Kaunas

Duota spausdinti
1941.VIl.21
(parašas neiskaitomas)
Vietos apsaugos parti zanq daliniq va d a m s
Vietos apsaugos partizanq daliniq vad a i biurui iteikia tik nuo gus
sąrašus, be jokit\ dienoraščią Nuo šiol tokie pliki sąraša i nebu s priimami
_ būtinai reikalinga ir dienoraštis. Neiteikusi eji dienoraščio pra šomi ji
įteikti iki rugpjū čio l d. Taip pat prival o iki rugpjūčio l d . įteikti savo
darbq apyskaitas iš štabo skyriq viršininkq.
Žinios suteikiamos biurui Maironio g. 30.
Kaunas

1941 m. liepos 17 d .

1941m liepos 21 d

Alb erta s Zemribas
(Buv. vie t. apsa ug os štabo viršininkas)

Dienoraštj rašant, būtinai reikia atsakyti į šiuos klausimus:
l. Būrio susiformavimas ir vadovybė (su adr esais).
2. Būrio ginklavimas.
3. Būrio paimti arba gauti uždavinia i ir jq vy kd ymo pa sekmės.
4. Būrio veikimo rajonas ir ryšiai su kaimynai s.
5. Būrio ryšiai su centrine vadovybe.
6. Būrio žuvusieji ir sužeistieji.

Partizaninių kovų medžiagai surinkti ir aptarti yra įsteigtas Partizanų
biuras . Jis randasi Kaun e, Maironi o g. 30, bt. 22, telef. 26861. Šiuo metu
medžiag a jau renkam a. Kai kuriq būrių (pasivadinusių batalionais , ku opomis, grupėmis ir kt.) štabai yra medžiagą pristatę. Šiuo metu įregistruota
116 są rašų ir išdu ota per 2000 pažymėjimų. Pažymėjimai duodami tam ,
kad buv . partizanai būtq skaitomi dirbu siais ir gautq atlyginimus iš savo
darboviečių. Kai kuri e gana gausingi būriai dar neprista tė net sąrašų.
Dalinių vadai ir štabų darbuot ojai turi pasirūpinti, kad istorinė medžiaga
nedingtų, ir paskubėti pristatyti Partizanų biurui.
Pro vincijoj veikę būriai, sujungus valsčiais, pristato sąrašus, dienoraščius ir kt. medžiagą vietos (apskrities) lietuvių komendantūroms, o
šios atsiųs Partizanų biurui. Ne partizanų asmens dokumentai reikia
perduoti vietos policijai, o kitus daiktus -atitinkamoms įstaigoms.
Partizanų biura s kviečia būrių vadus uže iti i Biurą darbo dien omis
tarp 10 ir 20 val.

Leista spausdinti (parašas
1941.VII.17

neįskaitomas)

LCVA, f. R-1444, ap . l , b. 13, l. 150-151. Originalas, mašinra štis.

LCVA, f. R-1444, ap . l , b. 13, l. 168. Or iginala s, ma šinra štis.
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Sukilimasirjo eigaLietuvoje
KAUNOMIESTAS

5. ANONIMINISPASIRENGIMO
SUKILIMUIIR PIRMOSIOSKARO DIENOS
KAUNE
APRAŠYMAS

l š eina m e

g inklų

Aldra
medžio

t i ...

Birželiodvidešimtospopietę einu šypsodamasis Ąžuolynu. Sutiktas
pažįstamas papasakojonuotykį iš tėviškės: ten atsiradęs žmogus, buvęs
pasienietis
, kursstačiai stebuklusdarąs. Atėjęs jis sykį [su] pis toletu ir dviem
rankinėm granatomuž diržo į vieną kaimo trobelę, kur jaunimas linksminosi,suklupdęs į eilę komunistusbei šnipus įdavikus. Kai šie suklaupė, tarė:
- Žegnokitės, kas dar neužmiršote, ir prisiekite, kad toliau žmonių
nebejdavinėsite ir gyvensitegražiai, kaip prid era; kitaip visus ištėkšiu, ir švystelėjo aplink ranka su granata.
Komunistaiir šnipai žegnojosi ir prisiekė gyventi žmoniškai .
Aikštelėje regiu Pilypą. Prie jo ateina ir nueina žmonės. Suprantu, kad
jau pribrendo laikas. Prisiartinu ir gaunu uždavinį - vakare nuvykti į
Pajiesjir prisistatytij. ltn. J.B.
Ir sužėlęs rugių laukas, ir namelį supą žalumynai, ir iškilęs kriaušis,
kurio viršūnėje kaip senovės lietuvio pilaitė stovi mūsų namelis, - visa
giedriai mus nuteikia.Tik neramu širdy, - kad bent greičiau ...
šeštadieniovakarą, po vakarienės suvirtę, sugriuvę kas į minkštasuolį,
kassu mergaitepalangėje betauškiąs, išgirstame J. B. kažkaip ypatingai
skambantj balsą; tasvisus akimirksny sukelia ant kojų. Mūsų grupei duotasuždavinysišžvalgytiIVir Ill fortų apylinkėse esančių zenitinių baterijų
išdės~mą. Su~i
_ta_riame tą atlikti sekmadienį mobilizuojant šiam darbui
mergaites.Spehoiame, kad karas gali prasidėti ir ryt rytą.
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Birželi o 22 d.
Pabundu išgirdęs pirmuosius sp rogimų garsus. Griebiu gulinčių iš
abiejq šaliq draugq rankas ir purtau juos: karas!
Išvirstam e vis i iš palėpės i lauką. Viršuj Aleksoto matyti tiršti dūmai .
Tai ten sovie tq lėktuvai žemėje dega!
Man e pasiun čia užmegz ti ryšį į Aleksotą ir į LAF štabą Ža liakalny.
Reikėjo su sirišti ir su „Mais to" darbininkų kuopa.
Spa ud žiu dviratj . Plentu į Ga rliavą plaukia ryšulia i, ska rmalai ,
žmonės; lekia sunkv ežimiai . Ties „Maistu" Aleksote milicininkai sulaiko. Apvažiuoju aplink . Patenku i Dariaus-Girėno g. Čia pas A. B. palieku dviratį ir pėsčias einu i Linksrnakalnj pas dr. Br. P.
Prie Fiz [ikos]-chem[ijos] institut o pasi girdo orinio pavojaus signalas.
Rusų kareiviai bėga skersai plentą j griovį. Kone iššoku rusų kornandi eriui po kojom. Šis taip baisiai užrinka, kad nepasijun tu, kaip įšoku į griovį
ir bėgu.
Iš Fiz[ikos]-chem[ijos] inst[ituto] prabilo kulkosvaidis. Kritau į griovio
žolę, kai kulkosvaidžio kulk os čekštelėjo per topolių lapus ant plento.
Pagaliau pasi ekiau Maisto g. baltą namelį. Beldžiu į lango sprogusio
stiklo šukę. Namai tušti.
Neradęs, ko ieškojau, grįžtu kitu keliu . N usil eidžiu siauru Nemuno
šlaito tarp ekliu, kuriame jau kuždėjo minia žmoniq su manta , su vaikais,
paeinu iki Aleksoto keltuvo. Keltuvas nevei kia. Prie laiptų keli žmonės
čiupinėja sv iedinio skeveldrą ir d erina prie smilkinio: akimirk sny
užmuštų!

Pasik eliu laiptais ir po valandėlės pasi ekiu A. Br. kambarį. Čia p erduodu pirmu osius įsakymus:
l) Br. P. grup ei iš Linksmakalnio persikelti į Damijonaičio pr . m-losAntakalnio rajoną;
2) suieškoti Alg. P. ir laikyti paruošus siųstuvą;
3) j. ltn . J. St. užmeg zti ryšį su „Maisto " darbininkais ir vykti į Pajiesį.
Toliau vėl atgal p er tiltą į miestą . Risčia bėgdamas tais protarpiais , kai
nebekaukia sirenos, pasi ekiau LAF štabą Aukštaičiq gatvėj.
Savanoriq prospektu jau važiavo apdulkėję, pajuodę rusai atgal.
Apie 14 val. susirenka štabas. Aptariami pašto , Radiofono, radijo stoties užėmimo ir ginklų tiekimo klausimai.
Išsiaiškiname , kas buvo įsakyta j. ltn . J. 8 . Gaunu uždavinį: grįžtant
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nunešti isakymą A. B. ir išžva lgyti kelią i Pajies i, kuriuo bus pasiųs ti
sunkvežimiu ar automobiliu ginklai i Karkazų š la itu s .
Vėl kelionė atgal. Aleksoto tiltu važ iuoja sov iet q sunkv ež imiai , pra eiti
žmonėms uždrau sta. Berniuka s valtimi p erkelia per upę.
Surandu A. B., sėdinti su vy ruka is v ienam e dar že pri e tv oros. Tu o
metu prapliumpa sproginėti viršuj ga lv q ze nitiniq bat erijq sv iediniai ;
aerodrome trata kulkosvaidžiai. Bėgame už namo, sugul am e ant cemento
prisiglausdamiprie pamato. Kurtinančiam trenksm e perduodu isakymą
ir prašau pakartoti. A. B. kartoja:
l) i štabą pasiųsti tuojau drg. Alg. P.; jo nesant bet koki kitą žmogų, o
Alg. P. atsiradus, pasiųsti ir ji;
2) 21 val. turi pradėti veikti Aleksoto siqstuvas (banga 48);
3) programą siųstuvui pat eiks štabas (o juk tai Lie tuvos pask elbimas
nepriklausoma!);
4) pasirūpinti plokštelėmis su Lietuvos himnu , tautinėm dainom ir kt.;
5) išžvalgyti ugnies lizdus aerodrome ir aplink ji ir pran eš ti štabui.
Aprimusugniai, pasileidžiu per Fredą, per šlaitus, laukus ir krūmynus
stačiai i Pajiesį. Stengiuos jvertinti vietovę, kur geriausia būtq privažiuoti
su ginklais ir, ligi bus duotas ženklas ve ikti, pasislėpti su žmonėmis.
Pajiesjpasiekiau 20 val. Draugai kasėsi šlaite priešlėktuvinį apkasą.
Sužinojau, kad j. ltn. J. St.neatėjo ir „Maisto" darbininkq vadai neprisistatė.
Liūdna, - nutrūkęs ryšys!
Ginklų labaireikėjo. Tikėjomės, kad vokiečiai šiąnakt nuleis kur netoliese desantą. Pasigaminame baltus raiščius su TDA užrašu , išstatome sekimo postą (inž.A. J.), o likusieji viltingai sulipame į palėpę praleisti nakties .
Ach, tu neužmirštamoji vasaros nakti e! Kiek sykių budome ir kiek
sykių atsikėlėme panūdę pa žvelgti į dangų, vos tik ims urgzti lėktuvai!
5 val. gelež. pylimu išėjau į mies tą pran ešti LAF štabui, kad
,,maistiečiai" neatvyko. Ties Napoleono kalnu persikėliau keltuvu, toliau pakrante, Vytauto prospektu, per Vytauto parką į Aukštaičių gatvę.
Čia buvo įsakyta mūsų grupei persikelti į Aleksotą ir prisijungti prie
A. B. grupės. Apsiginkluoti savo jėgomis!
9 val. iš štabo grįžtu atgal. Mieste milicijos nebėra. Juodi tiršti dūmai
de_ng_iapusę dangaus. Gatvėmis slenka pakrikę sovietų kariai... Atėjo
mintis, kaip apsiginkluoti, - atimti! .
10val. Šančiuose ėmė sproginėti šovinių sandėliai .. .
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Sugrįžęs į

Pajies i, pran ešia u, kas deda si mieste. Kazytė, Filom ena ir
i kišenes kiekv ienam įdeda sanitariniq reikmenų, kaip binto , jod o,
krauju i sul a ikyti . .. Penki vyrai išėjome geležinkelio pylimu ginklq
medžiot i. Sutinkam e grįžtančius iš mi esto geležinkeliečius. Jie mums
šaukia, kad girdėję Lietuvos himną. Mes jiems pamojam e, ir jie sustoja
pamąstyti, ar negrįžti atga l ir eiti kartu su mumis ...
Onutė

Mokslq akademij os

Centrinės

bibli otekos

Rank ra ščiq

skyriu s (toliau - MACB

RS), f. 222-1757, L 23-26 . Orig inal as, rankra štis.

6.

LTN. MALELIO VADOVAUJAMOS„METALO" FABRIKO GYNIMO GRUPĖS

DIENORAŠTIS

Fabriko „Me talas" gynimo
Di eno ra š ti s

grupės

1941 m. birže lio 23 d . rytą susirinkusiems d a rbininkams buvo
pranešta, kad fabrikas nedirbs ir darbininkai gali skirstytis į namus. Fabriko darbininkas ats. j. pusk. P ak a l n i sėmėsi iniciatyv os organizu oti
fabriko apsaugą nu o galimo įsiveržimo į fabriką ir jo pad egim o. Pirmieji
ginklai - Mordoso Vinco 6 mm kalibro pis toletas ir du p la ktukai , kuriai s
ginkluoti buvo darbininkai Pakalnis ir Žemaitis . .Kiekvienu m omentu
turėjo atvykti ginklų transportas iš bu vusios mili cijos, deja, šiq ginklų
fabriko gynėjams sulaukti visai nepa vyko.
Apie9 val. 30 min. darbininka s Žemaitis išautorinktinėsatnešė3šautuvus
ir 5 šovinius. Netrukus šoviniq gauta dar apie 30. Turint šiuos ginklus , imtasi veikti kaskart smarkiau . Iš nukautų bolševikų ginklų ir šaudmenų skaičius
vis didėjo ir didėjo. Po kokios valandos (tuo m etu, kai buv o sprogdinamas
Ža liasis tiltas) grupė, nukovusi sunkvežimiu važ iavusi šoferi, užpuola
sunkiąją patranką, kurią po kautyniq paim a, tačiau nuolat besitraukiančios
Juozapavičiaus pr. bolševikų voros neleido sunkve žimio (buvo pilna s
sviediniq) ir patranką įvilkti į kiemą. Vėliau rnsq karininkui pavyko mašiną
draug e su pabO.klu sud eginti ir pad egti gre ta esantį dvi ejq aukštų namą.
Iš grupės viena s buvęs milicininkas , lab a i tai kliu šūv iu nukovęs
mongolą, paima pirmą lengvąji kulkosvaidi. Panašiu bf1dunetrnkus buvo paimtas ir antras lengv asis kulko sva idis. Tokiu būdu iš „Metalo" fabriko pa sigirdo Šančiuose pirmi eji parti zanq kovos šūviai.
Apie 11-18val. , kada „Metalo" gynimo grupėje buvo keliolika žmonių,
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ginkluotlj šautu vais - du len gvi kulk osva id ž ia i, ke le tas gra n a tt\ ir
vadovybėje keturi ats. j. pu skarininki ai, i fabriką a tvyko iš Va rėnos p oligono laimingai išsprukęs ltn. M a ž e l i s, kuri s va d ovavimą paėmė i savo rankas. Būrys buvo išskaičiuotas, žmonės pas kirsty ti i g ru pe les, va d ovaujamas ats. j. pusk., ir grupėms pask irti v eiki mo rajon a i. Atsparos lizdai įrengti aukštai namuose šaud ant pro an gas a r ant stogo.
Pagrindiniu tikslu buvo apg in ti fabrikq kva rta lą nu o sun ai kinim o;
antriniu tikslu - sudu oti raudonarm iečia ms kuo d au gia u sia smftgių _
nuostoliq. Praktikoje pa rtizanai laba i sėkminga i a tlik o ab u u žda v iniu ir
antrąjį nė kiek ne blogiau už pirmąjį.
Įva iraus stambumo kautynės visą la i ką vy ko su pro sp ektu tra u kian čia is ar nuo Aukšt. Šančiq plūstančiais raudonann iečiais. Tų ka u tyniq
pasėkoje ginkit\ ir šaudmenų skaičius vis augo ir augo. Savanorių partizanų
skaičius dar labiau augo, nesi fabriką, kaip o i žym esni centrą, plūdo entuziazmo ir narsumo įkarščio paga uti lietuv iai, re ikala ud a m i du o ti jiems
„darbo" - kautisir ginklą šovinių atsargos didėjo labai greitu tempu , tačiau
šautuvų vis trūko, nes grupės ve ikimo ra diu sas toli išsiplėtė u ž fabrik o
ribą Po pietq Juozap[avičiaus] pr. ėmė tra u kti v is didesnės ir didesnės
raudonarrniečių voros,iš kuriq taikli ir tiršta ugnis ga tvėse ėmė kloti krūvas
žmonių bei arklit\ lavonų,o iš mašim\ bei gurguolių darėsi na tūra lios bari -'
kados.Kiekvieną pertrauką, kai tik gatvėse nebetra ukd avo raudonarmiečiai,
buvo siunčiami iga tvę žmonės sur inkti grobi o, vež im us-gu rguo les suvežti
i fabriką, lavonus nuvilkti nuo gatvės, o sužeistu os iu s ga benti i sa nit ar ijos
pagalbospunktą, kuris sėkmingai veikė fabr iko r ibose.
Iš sumuštq bolševikų vorų daug elis žmonių pro „T ilk os " fa bri ką,
daržus ir gatveles ėmė plūsti i kalną, iš ku r fabr ikui didėjo pavo ju s būti
užpultiems iš užpakalio ir pa deg tiems. Gyni m osi bei se kim o p osta i bu vo
jau anksčiau išstatyti aplin k fabriką, v isuose kam p u ose, tačia u a kiva izdojenaujo pavojaus iš užnugario (be kitko, Au kšt. Ša nčiq mi škelyje visą
laiką buvo rusų stiprios jėgos), u žnuga rio sa u gu m ui teko skirti d a u giau
jėgų. Netrukuss tud. K. Nen ė na satvedė gatvėse susirinkusių partizanų
grupę apie 40 žmoniq, apsigink lavusiq ša u tuvais, pag robt ais iš degančių
Šančių sandėlių. Iš tlj 25 žmoniq grupė, va d ova ujama j. p usk., buv o
pasitjsta i ka lną laiduoti užnugari o saugumą. Veiksmam s plečiantis ir
grupei did ėjan t, užnugario g rupė sus ijungė su ka pin a ičių ra jon e
susibūrusia kita partizanų grup e, veiku sia Au kš t. Šančiq mi ške ly.
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Liku sieji žmonės bu vo įjungti i pačią „Met a lo" įgulą . Juozapav[ičiaus]
pr. gre ta „Me talo" sėkmingai veikė kaimyninė ats . į. leitenanto R i m šos
va d ova ujam a grupė. Tikslus u gnies plana s sud a ryta s bendradarbiauj ant
abiejų grupių va d a m s. Kautynės vis intensyvėjo, draug e su tu o grobi s v is
au go ir a ugo . Pa im ta: sunk vež imis, len gvoji ma šina , m otocikla s, 2 tanketės,
šarv u otis, 2 pri eš tank[iniai] pabūklai, du didi eji min osv aid ž iai, k ele tas
mažųjų minosvaidžių, daugybė minų bei sviedinių, vie nas sunkusi s kul kosv aidi s, d a ug lengvų kulkosvaidži ų, ke letas dėžių įva irių šovinių,
grana tq, ke lios gurguolės įvairios a muni cijos ir t. t. Fabrikui ir jo gynėjams
teko pe rgyve nti v isa eilė kritiškų momentų. Vienas jų, pvz., kai į fabriką
ėmė pilti ša rv u o tis iš pa trankėtės ir kulkosvaidžių. Kov ai su šarvuočiu
bu vo p a ru oš tos žib alo bonk os su knat ais (sud eg inti šarvuotį), tačiau p o
gero ko sus iša ud ym o prieššarvinėmis kulk om is šarvuočių va d as kapit onas pabėgo, o leitenantą partizana i nukovė, likusi igu la pasidavė į nelaisvę,
ir šarvuotį į „Metalą" par sigab eno m sveiką, tik su su ga dintu ak um ul ia torium . Vėliau aršios kautynės buv o su kita sunkv ežimio įgula, kuri gynėjams
ne beša u da nt (manėm, kad ru sa i p asi du od a į nelaisvę) prisiplakė pri e fabriko sien os ir ėmė svaid y ti į fabriką g ran a tas, kuri os, laim ei, d a u g žalos
nepada rė. Gynėja i taip pa t a tsakė gran atom is, kur ios nukovė keletą rusų.
Šių kautynių pasėkoje pa imta prieštankinė patra nk a , kele tas belaisvių
(vienas kar inin kas ), liku si dali s sun kve žimi q pabėgo.
Kritiškia usia, ka i sustaty ta vo ra ėmė apšaud yti fabriką. Čia kri to pa r tiza nas stud . Norkūnas Ant anas, ir tie tan kai buvo nutild y ti ir pa im ti į nelaisvę.
Laba i sunki omi s sąlygomis teko gynėjams kovo ti s u ga isro pavo jum ,
nes užsidegė an ap us ga tvės d v iejq a ukštų n amas , ga isras grėsė p ersi m es ti į g re tim us n amu s. V isą la iką sproginėjo sunkvež im iq a rtil e rijos
sv ied iniai . Gaisrą p avyko loka liz uo ti, d au g ia u ni e kas neužsidegė.
„Metalo" veikim o gmpės veikla sp ontani škai p lito. Aplinkinės grupės
„Meta lą" ėmė trak tu o ti kaip o ve iksmq centrą, Šančit\ partizanų šta bu. Į
„Meta lą" ėjo iš visų pu si q p as iunt in iai su pra n eš im a is kl a u s d am i
nu ro d ym q, pr ašy dam i p aga lbos ir t. t. Štabo funkci jos, kiek bu vo galim a,
bu vo a tliekam os, o konkr e ti p aga lba žmonėmis, kulk osva id ž ia is, autom[ a tiniai s] ir p apr[ as ta is ] šautu va is ir p a naš iai siuntinėjama b uvo p a ga l reikalą i v isas pu ses: į Au kš t. Šančius- u ž centr[inių] ginklų sa ndėlių,
i ge le ž. s to ti , į a utogara žą, į g rup es, ve ikiančias Šančių Ne mu n o
pa krantėse. Ypa tin ga i dau g turėjome šovinių, kuri ais d osni a i šelpėme
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partizanus,reikalingus šovinią Kadangi amunicij os pri gro bta lab ai daug ,
ginklyną tvarkyti paskirtas buvo atsakingas pareigūnas - ginklinink as.
Naktj kautynės gerokai aprimo. Ta pauzė išnaud ota geresniam susiorganizavimui viduje, apvalyta ga tvės, sustiprinta fabriko apsauga _
sustiprintos sargybos.
Praaušus kautynės vėl atsinaujin o ir ėjo vis sm arkyn ir smarkyn.
Aktyvių priešų eilėse aktyviau rodėsi žydai bei vietini ai bolšev ikai.
Ypatingą spaudimą ėmė justi apylinkės grupės - Aukšt. Šančių
miškelio grupė, gelež. s toties grupė, o iš Nemuno pakrantės ėjo
aliarmuojančios žinios, kad didelės rusų jėgos artinasi iš Aleksoto ir Fredos prie Nemuno ir bandys per upę verž tis i Kauną. Į apylinkės grupes su
pagalba išsiųsta: 2 sunk[ieji) kulkosv[aidžiai], keletas lengv[ųjų] kulkosv[aid žių] ir minosva idžių, žmonių.
Antradieniorytą i fabriką atvyko labai naudin gas žmog us ginkl[ininkas]ltn.Š ve ln y s, kuris ėmėsi tvarkyti gausų gink.lyną, ginklus patikrindamas, taisydamas ir apmokydamas veikti naujai neigudusius tarnyboj e.
SuorganizuotiŠančiuose policiją buvo isakyta p . Bumbliui, o apvalyti
Šančius nuo priešiško elemento i ivairias gatves siuntinėta smogiamos
grupės, kurios likvidavo daugeli žydų bei komunistų. Aplink patį fabriką
vėlyvą antradieniorytą pavojus ėmė mažėti, tačiau iš Nemuno pakrančių
žinios ėjo vis daugiau ir daugiau aliarmuojančios. Radijo dir ektyva skelbė
rusų neerzinti ir leisti pereiti per miestą, tačiau susirinkę Šančius gynę
partiza nų vadai konstatavo, kad: a) rusa i neturi pontonų ir anapus upės
yra atskirti;b) yra gerokai dezorientuoti ir dezo rganizu oti; c) kad upė iš
mūsų pusės yra gerai ir tolydžiai ginama; d) kad perforsavę upę msai ,
žydų paskatinti, užpuolę būtų ir išpjovę ir parti zanus , ir Kauno gyventojus, todėl nusprendė keltis per upę rusams neleisti, o jeigu bandytų veržtis,
pasiųsti parlamentarus, siūlant persik elti rusam s per Petrašiūnus, anapus upės paliekant visus sunkiu osius ginklus.
Upės gynimui sustiprinti pasiųsta dar viena s s[unku sis] k[ ulko sva idis]ir keletas automatiškų šautuvų. Iš antros pusės, pra šyta, kad vokiečių
aviacija apšaudyn1besikoncentruojančias raudonarmiečių dalis. Ir tikrai, rusus sulaikyti pavyko, o vokiečių aviac ija apšaudžiusi sukėlė rusq
tarpe didelt:paniką, ir šie ėmė traukti per A. Panemunę tolyn pl entu.
Tačiau iš Nemuno pakrantės žinios ėjo v is blogesnės. Gauti pr anešimai
skelbė, kad rusai Napoleono kalne ir Jiesios šlaite stato sunkiąsias pa-
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tranka s ir ru ošias i bombarduoti Šančius, ir prad eda statyti pontoninį
Atsa kant i tai, suorganizuota grupė iš 9 žmonių, pasikrovusių į
sunkvežimį du min osv aid žius , daugelį minų ir sviedinių, prieštankinį
pabūklą, lengvąjį kulk osva idi, likusi eji, ginkluoti šautuvais, išvyko į
Šančių Nemuno pa krantę apšaudyti priešo ugniavietės ir nel eisti statyti
pontoninį tiltą. Kadangi grupei vadovavo ltn . M a že li s, Metalui" vadova uti buv o paves ta ats. ltn. S tuk o n iu i.
G rupė nu vy ku si padėtį rad o daug geresnę, kaip skelbė pranešimai.
Priešo artilerija, paleidusi i Šančius keletą šūvių ir padegusi porą namų,
nusiėmė nu o ugniaviečių ir patraukė tolyn Panemunės pl entu. Grupei
sunkiųjų gi nklų panaudoti neteko, nes nenorėjo erzinti besitraukiančią
pr iešo artileriją. Įvyko tik šaulių susišaudymai . Pavakarėje anapus Nemun o pasirodė vokiečių parašiutininkų grupė. Vakare grįžus grupei i
fabriką, situacija buvo jau pasik eitusi: kautynių jau nebebu vo, vadovybėje
ma tėsi dau giau ir aukštesnių laipsnių karininkų (visą kautynių laiką iš
karininkų grupėje aktyvus buvo tik vienas), kuri e suorganizavo naują
štabą, paskirstė naujus pareigūnus, ir pervargę aktyvūs senieji kovotojai
vėlyvą vakarą ga lėjo eiti poilsio, o taikos meto štabo vadovavimo funkcijas perėmė štaba s su kpt. D r a u g e l i u pri ešakyje, o „Metalo" partizanų
būrio vadu buvo pa skirtas ltn. P a liuli
o n i s.
Sekančią dieną grobis nuv ežtas į nurodytu s punktu s.
Iš veiklesnių grupės partizanų tenka pažymėti: ats. j. pusk. Pakalnis Viktoras, Žemaiti s Kazys, poli t. kalinys Maleckas Stasys, Iva nauskas Juozas,
Verbickas Vladas , Mardo sas Vincas, Nenėnas Kazys, Selezniovas Viktoras, Balinskas Povilas, Lisauskas Bronius, Severinas, Velička, Eismontas
Petras, Zelinkevičius Vaclovas, ats. j. pu sk. Giruckas Bronius, techn[ikas]
Traška, Dobrovolskis Aleksandras, Valakevičius Bronius, Važgauskas Balys, Brazausk as, Mingail a Valentas, Urb onas Jonas ir daug elis kitų.
Ryšius įva iriomis kryptimi s palaikė m oterys sanitarės, gimnazistai,
nuolatinis ryšininkas bu vo Misliausk as Povilas ir m oteris ...* Telefono
ryšio su Kaunu nebuvo. Norint susirišti, kiekvieną kartą teko skambinti
iš stoties rajono. Susirišti su skraidančiais vokiečių lėktuvais ant fabriko
stogo buvo iške ltos didelės baltos marško s su atitinkamai s ženklai s.
Grupėje sėkmingai veikė sanitarinė gmpė, vadovaujama ats. san . pusk.
tiltą .
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• P ava rdė nen urodyta.
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Bendžiūno Antano. Sužeistųjų aptvarstyta, ambulatorijoje paguldyta ir
c\'akuota i Karo ligoninę apie 40 ligoniq, neskaitant h.\, kuri ems suteik ta
lengva sanitarinė pagalba.
Iš grupės krito du partizanai: Purvinskas Povi las ir st ud . Norkūnas
Antanas.Sužeistt1penki.
Belaisvių paimta per 70-100 žmonių, jq tarp e keli karininkai.
Ltn. Maželis(parašas)
Grupės vadas
Partizanai aktyvistai: (parašai)
K. Žemaitis
P. Balinskas
U. Selezniovas

Traška
Gir11ckas
V. Mardosas
MACB RS, f. 222-1757, l. 15- 18. Originalas, mašinraštis.

7. STASYSSEVERI
NASAPIE PASIPRIEŠI NIMĄ „METALO" FA8RIKE
194l m birželio29 d.
Visą

naktj nesumerkiam akių. Laiks nu o laiko pasir odo raud onieji. Į
aprimsta. Surenkam sužeistus raudona1miečius. Kraujas, dejavimai.
Granatt1suplėšytos galvos, krūtinės, kojos, rankos. Baisu. Ambulatorija
pilna. Daktarai ir sesutės dirba pilnu tempu.
Nuo Nemuno kranto ateina parti za nq atstovas. Prašo ginklą Duodam vieną sunkų ir du lengvus kulkosva idžius . Vėliau, kaip sužinojom,
jie sulaikė raudonarmiečių bandymą keltis per Nemuną.
Po kurio laiko pasirodo ša rvuočiai. Atidarom baisią ugnj. Raudoni eji
traukiasi. Tačiau vienas šarvuotis nebepajud a . Visi apsidžiaug iam , bet
neilgam. Šarvuotis nepasiduoda. Iš kulkosvaid žio ir patrankos atidaro
smarkią ugnj. Apie valandą laiko nuo šūvi ų „Metalas" dreba . Bet baigiasi šoviniai. Staiga iš šarvuočio iššoka kareiviai iškeltomis rankomis pasiduoda. Čia pamatome tragišką sceną. Šarvuočio leitenantas meta
granatą i savo kareivius ir pats laimingai, nekliudyta s kulkq , pabėga.
Žiauru - tačiau karas. Moment[aliai) šarvuotis itrauk iamas į kie mą.
Vakare didy sis raudonųjų puolimas. Šarvuotis, patranka, keli
sunkvežimiaikareivių rikiuojasiprieš fabriką. Karšta kova . Kieme sprogsta
rytą
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raudonqjq permestos granatos. Tačiau ni eks ne ge lbsti. Antras šarvu otis
lieka stovėti. Į kiemą atsivežam patranką, minosvaidį, kulkosvaidžių,
sunkvežimi, arkliq su vež imais ir kt. Tai buvo karšta kova , kurią sunku
aprašyti. Ypat in gai šiose kautynėse pasižymi vieno būrio vadas Pakalnis. Anksčiau jis jau turėjo vieną rizikingą žygj. Dėka savo drąsumo ir
sumanum o jis išgelbėjo II pulko kareivines išnešdamas iš jq paruoštą
pad egimui deglą. Taip pat savo drąsumu pasižymėjo Velička, Žemaitis,
Sever inas ir kiti , kuriq pavardžių než inau. Be to, p er šias kautynes
suž eid žiamas labai gabus mūsų kulkosvaidininkas.
Antra karšta naktis be miego. Auštant pirmoji auka. Mirtinai
suže id žiamas antras kulkosvaidininkas. Iš A. Fredos mus apšaudą raudoni eji sutraiško jo ga lvą . Ambulatorijoj jis miršta.
Pateka raudona, krauju persisunkusi saulė. Jos spinduliai šiek tiek
atgaivina sustingusius sąnarius. Prie vartų renkasi vy rai . Išvargę vei dai ,
jdubę skruostai. Bespalvėse akyse tačiau matyti pasiryžimas. Kuklus 1015 vyrų būrelis užkanda du onos su lašiniai s, užsigeria vanden io ir vėl į
savo v ietas. Vis da žniau ir da žniau matom e že mai skraidančius lėktuvus.
Ant stogo išpaišome d idelj hagenkreuzą. Duodame supras t, kad fabrikas
yra lietuviq rankose.
Po kiek laiko ateina džiaugsminga žinia: vokiečiai Kaune. Lengvai
a tsidūstame. Fabrikas liko sveikas. Ne veltui nemiegotos kru vinos naktys .
Stasys Severinas

1941.Vl.29

MACB RS, f. 222-1 757, l. 72-73. Originalas, ma šinra štis.
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PARTIZANOKĘSTUČIO M I KLAŠEVI ČIAUS APRAŠYTIPI RMŲJŲ KARO

DIENŲ ĮSPŪDŽIAI IR PASIPRIEŠINIMOKOVOSŠANČ IUOSE

Kaunas

1941m. birželio29 d.

Lietuvos partizano
Miklašcvičia us Kęstučio,

gyv. Kaune, Šančiuose, Licpojaus g. Nr. 13, bt. 7,
pirmqjq karo di enq įsp tidžiq ir part izan init\ laisvės kovų
Aprašymas

1941 m. birželio22 d. Sekmadienis
Ne tikėta

staiga kilusio karo žinia mane labai

pritrenkė. Nežinodamas
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J
ir nepažindamas stiprios ir nenug alimos vokiečių kariuomenės m oto rizacijos,maniau, kad karas bus ilgas, kad būsią d au g a ršių kovą Aš, nors
ir laukiau išvadavimo iš svetimttjų priespaud os, vis dėlto jaučiausi ka žkaip
keistai. Manyjevisgi sruveno d žiaugsm o banga . Tuo tarp u m o tina , brolis
(tėvas su mano seserim tuomet buvo Vilniuj) ir kai kuri e kaimynai lakstė
kaip pamišę.
Diena ipusėjo. Praskrisdavo pro Kauną da rni os vokiečių bombonešių
rikiuotės, nebodamos net netaiklios, be t syki u karš tos "kolchozninkų"
zeni tinės ugnies. Vadin asi, kara s. Bet kartu jo ir nesimat o . Viskas d augiau panašu i kokius nors orinio pavojau s bandymus , geria u saka nt , i
,,generalinę repeticiją", kaip i tikrą karą .
Šančiq gyventojai neramūs. Žyda i, lyg nujau sd ami savo galą, dar n eramesni. Jq svogūna is ir česnakais smirdančiuose butu ose ver da darba s
-šlama pakuojami daikta i, ruošiamasi ilgai kelion ei.
Aš vis dar nesiorientuoju, nors rytą ir buvau išklausęs Vokietijos kanclerio džiugų pranešimą. Kiek daugiau susivokiu, kai išgirstu iš Maskvos
žydbemio komisaro Molotovo kalbą apie bom bardirova nu s" [sub ombardu otus] miestus, ,,našas nepobedirnajas " [mūsų n enug alima s] ar mijas ir
t. t. Norėdamas dau giau praplėst savo akirati , vy kstu i mi es to centrą,
kartu ir tamybon i Valstybės teatrą. Vargais negalais, n e kartą milicininkų
aprėktas, ji pasiekiu. Čia oro pavojus p o pavo jaus. Siren os pradeda kaukti tik tada, kai virš galvos pasirodo vokiečių bombonešiai. Nuvykęs i tea trą,
randu apytuštę salę, kur Dunajevskio ansa mblis n emokama i (!) du oda
savo spektakli. Po spektaklio publika , kurią sudarė žy d ai ir komuni stai,
buvo skubiai išvaryta lauk. Dabar j sa lę susirink o visas ansamblio kolektyvas. Įdomu, kas bus! Aš su kitais teatro tarnaut ojais Dikiniu Daumantu
(buv. Parodos a ikštės būrio pa rtizan u) ir Dunausku Juozu pasislėpiau
l aukšte už durq užuola idą Na, ir čia prabilo 11dr augai " politrukai, kolektyvo dvasiniai vadovai, i savo ganomu osius avinėlius ir ave les įvairiais
necenzūriškais, neestetiškais žod žiais bei posakiais prieš Vokietiją, jq
vadu s bei kariuomenę. Ta čiau neilgai mum s teko taip lindė ti . Mu s
pastebėjo, bet mes buvom greitesni. Pasiųsti čekistai sutiko mu s tik ant
laiptą Ką toliau kalbėjo, negirdėjau, tik ga lima buv o numanyti , n es sa lėje
buvo girdimi staugimai, plojimai ir Internaciona lo žven g ima s. Po viso to
ansamblis greit susipakavo ir kaž kur skubi ai išvyko . Tuo davė supr as ti,
kad žadėto spektaklio va kare 8 val. nebu s.
11
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Grįžtu namo. Namuos e su br oliu, kaimynais Bardau skais Juo zu ir daugiau su Antanu , gyv. Liepojaus 11, aptariu susidariusią kar o padėtį, aptariam, kas būtų darytina vokiečiams laimint , o raudonarmiečiams trauki antis. Pagaliau nu spr end žiam p ersike lt į kitą Nemuno pusę pas pažistamą,
než inau ūkininką a r darbininką, Kantrimą, gyvenantį savo kalkėmis
da žy tam nam e neto li Jies ios prie Napoleono kalno, anapus geležinkelio.
Čia, kaip susitarėm, turėjom Ia ukti vokiečių desantų, kad su jais susijungę
ga lėtumėm šiek tiek aktyviai pakovot su nenugalimaisiais ".
Visi, išskyrus man e vieną, vyks ta į sutartą vietą. Kur tas Kantrimas
gyvena, kas jis toks, aš n ež inojau. Todėl br olis Henrikas su jaun es niu
Juozu Bardausku (buv . skautu) nubrai žo Kantrimo gyvenamąją vietą, kurios plan as čia že miau dedamas* .
Aš kol kas, žiūrint kokia bus padėtis, pasili eku Šančiuose. Noriu
pasi žvalgyt , kokia nuotaika raudonarmiečių tarp e. Kol kas raud onarmiečitĮ traukim os i n esimato . Gatvėmis lekia p erpildytos
mašinos
raudonarmiečių šeimų, langai išklijuoti skelbimais, prašančiais aukoti
valstybei kraują, skersgatviuose tupi miest o keleiviniai autobusai.
Pagaliau va kare ir aš nuv yks tu pas Kantrimą, susipratusį lietuvį. Čia
visi, apgulę akumuliatorinį radijo aparatą, gaudo lietuviškus žodžius iš
Vokietijos. Net širdis sudreb a, kai į tav e prabyla tėviškas, laisvas , daug
ža danti s, b et nemelagingas balsas .
Jau ir sutemo , b et mūsų trokštami desa ntai vis nesirodo. Ne tik kad jie
n esirodo, bet ir lėktuvq nesigirdi .
Kambary negulam. Ateina gandas, kad rusai ims visus vyrus. Saugumo
sum etimais nu einam į tvarto pastogę, kur ant pernykščio šieno sugulam.
Nakti s pra eina ramutėliausiai. Nesigirdėjo nieko - nei lėktuvų, nei
šūvių. Atrodo , lyg nieko ir nebuvę.
11

Birželio 23 d. Pirmadienis
Namo į Šančius grįžtu apie~
val. ryto Maskvos laiku. Žydai, buvę
savininkai, iš mūsų kiemo kažkur dingę. Vadinasi , išbėgo.
Papusryčiavęs dėl visa ko vykstu tamybon į Valstybės teatrą. Čia jau
tarnautojų maža . Matyt , karas visus pritrenkė, ne s visi neramūs. Darbo
niekas ir nemano imtis. Direktoriaus įsakymu visi atleidžiami neribotam

namų

• Planas nepateikiama s.
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laikui atostogą Iš teatro dar nu einu į Kauno l vid . mokyklą (buv . ,,A ušros"
bem[iukq] gimn.). Čia gaunu atestatą. Mokyklo s „di evas", politrukas Chu doba, šiandi en jau ne toks kaip visa da. Jis, m aty t, d ar n etiki , kad „n enu galimieji" virs ta nepav ejamaisiais .
Šiandien miestas neapsak omai pilna s žm oniq. Vokiečių lėktuvai ramiai sau difiliuoja ir nieko neboja. Gatvės piln os išbadėjusių, pag eltonav usiais veidais, dulkinų, basų „nenuga limqjq ". Vie ni jq geria pu sv aland žiais
vandenį, kiti, išvirtę an t šaligatvio , knark ia. Beveik vis i be ginklą Liūdna ir
kartu gaila darosi žiūrint į ju os. Juk jie iš da lies nekalti . Kaltas kom uni zmas, kaltas žydiškasi s Kremliu s ir žy di škoji vyriausybė.
Dar bebūnant gimn azijoj, anap us N emuno , Ale kso te, p as iro d o liepsnos ir juodq dūmq liežuv iai. Iš žm on iq su žino jau, kad „n enugalimieji"
trau kdamiesi paty s pad ega svarbesniuosiu s karinius tikslus*, fabrikus
bei įmones. Pasklido gand as, kad padeginėjami ir civilių gyventojų trobesiai, kad dauge lyje vietų raudonarmiečiai ša ud o į begink liu s gyventojus.
Aleksote girdisi šaudym as. Pamaniau , kad jau čia pat vokiečiai. Tik vėliau
patyriau , jog aš klydau, jog ten did vyr iška i kovoja parti zana i su didvyriu
ltn. Dženkaičiu priešaky .
Skubu namo. Einu pro Žaliąji tiltą ir mat au -v idury po juo pakabinto s
kažkokios tai dėžės. Iš sykio supr atau, kad rengi amasi tiltą su sprog dinti.
Apie tiltą ir ant tilto stov i stipri sargyba. Beveik pust e kinis nuskubėja u i
namus prane št apie šį baisų rengiamą žygį.
Namie visai netikėtai randu du politkalinius, šia ndi en ištrūkusius iš
kalėjimo rūsiq. Viena s jų - mano dėdė, Lyduvėnų geležink e lio stoties
viršininkas Varnas Juozas, o kita s - jo drauga s, Lyduvėnų mi es telio
siuvėjas Gabrilaiti s Antanas. Abu jau buv o išsėd ėję po mėnesį laiko ir
buvo kaltinami kontrrevoliucija , 58 str . l ir 2 §§.
Dar man besidž iaugiant tokiu mal oniu susitikimu , pasigirdo neapsakomai stiprus tren ksmas. Aš nė nepajutau, kaip atsisėdau ant žemės.
Šalia stovėjusieji nusprendė, kad turbūt kur no rs krit o did elio kalibro
bomba. Bet aš tvirtinau, kad ru skiai susprogdin o Žaliąjį tiltą. Ir tikrai man o buvo teisybė.
Nueinu pas kaimyną Bardauską Antaną. Jo tuo laiku namie n ebuvo . Iš
kitų sužinojau, kad jis pri e Šančių pa što jau su ša utuvu kovo ja su rusais . Aš
• Stiliaus klaida. Turėtų
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būt i

„objektus...

tuo jo elges iu nei kiek nenustebau. Jau iš sen o pa žinojau ji kaip rimtą,
susipra tu si lie tu vi . Dar Komunos ter oro metu jis pasireikšdavo kaip akty v us kovo tojas pri eš komunizmą. Jo namu ose visa d ra si ivairių jvairiausių
proklamacijq, nukreiptų prie š prispaudėjus, prieš žy du s, proklamacijų,
šaukiančių i kovą už tėvynę, už duoną, už geresnį šviesesnį rytojų. Kaip
buvo ra šoma, viso s proklamacijos buvo leidžiamos Vilniuj irTilžėj kažko kios
Lietu vos va d avimo sąjungos. Visas šias proklamacija s man teko p erskaityt. Kupinas vilčių laukda va u, kad a pradės mu š ti laisvės valanda .
Šia ndi en ji jau ima mušti. Pasakau mo tinai , jog aš einu pa s parti za nu s . Iš pradžių ji tam priešinos i, bet matydama , kad aš nenusil eid ž iu,
galų ga le su tik o.
Išėjau .

Kulkos zvimbia pro au s is, nu o kaminų vyks ta reko še tai . Raudonarmiečiai, prisišlieję pri e namų pamatų, net netaik ydami pl eškina kur
pakliūva.

Į Juozapavičiaus prospektą nei n osies nega lima iškišt. O, sako, šautuvų
galima gauti „M etalo " fabrike . Ties iu keli u į ji pat ek t n eimanoma , todėl
suku i jį aplinkiniais keliais. Ir lyg tyčia Vokiečių gatvėj pat ekau į tokią
karštą kryžminę ugnį kad maniau, neišliksiu gyvas. Než inau , ar čia savi,
ar pri ešai. Lendu į pirmą pasitaikiusią duobę, pu siau slėptuvę. Šaudymui
aprimus, lendu lauk. Ir staiga žiūriu -prie š man e ginkluotas raudonarmietis. Abu, n ež inau kodėl, viens kito išsigandom. Nesuprantu, ką jis
pag alvo jo, kad metė savo šautuvą ir pa sileid o bėgt. Aš patekau į tokią
keblią padėtį, kad iš karto n et n ež inojau , ką daryt. Po kurio laiko, kai
raudonarmiečio nesimatė, aš atsipeikėjau, pakėliau jo numestą automatinį
šautuvą (1940 m . gamybos, Nr. lJK.2633) ir apžiūrėjau. Apkaboj buv o tik
5 šov iniai. Su tiek amunicijos toli n enu eis i.
Kaip tik tuo m om entu pro šalį bėga partizanas. Aš jam šūktelėjau. Jis
atsigrįžo ir, pama tęs mane su ginklu, bet be raiščio ant rankovės, suriko :
- Kas tamsta ?
-Savas .

- Koks čia savas ! Nu , pak elk ranka s aukštyn ...
Ką darysi, pakėliau. Jis man e iškratė, patikrino dokumentus, nusijuokė,
paspaudė ranką. Aš jam viską papasakojau. Jis mane suprato , davė šovinių
ir abu nuėjom pri e Nemuno . Sakė, ten reikia saugot namus, kad ruskiai jų
nepadegtų. Čia mes paėmėm vieną belaisvį aze rbaidžani etj su pritrintam
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kojom, alkaną. Vedėm ji i štabą, bet pak ely sutik om did esni partizanų
būri ir a tidavėm jam belaisvi. Taip iki vakaro nieko d augiau nesum edžiojom. Tiesa, dar turėjom šioki toki susišaudymą ges inant raud onar miečių padegtą namą, neprisimenu , kažkokioj Kra nto gatvėj.
Vakare su savo pirmu oju drau gu partizanu persisky riau . Jis man paliko visus šovinius, kurių buv o maždaug netoli 50.
Aš likau savam rajone prie Nemuno, Kran to ai., Vokiečių ir Liepo jau s
gatvėse.

Sutemus vėl pasirodė raud onieji. Tuo laiku aš žva lgia usi į Juoz apapamir š ti, kaip gudriai sugalvojo, taip sakant, surado kovai patogią vietą Liepojaus-Sodų gatvių
kampo krautuvininkas. Jis ilindo i savo krautuvės rūsi ir pro labai siaurą
plyšeli išpo pamatų pradėjo pilti i „nenu galimu osiu s". Šie taip pasimetė,
kad net nežinojo, kas ir iš kur šaudo. Daug jų ir jųjų arklių tad a patiesė
ant grindinio savo kūnus. Na, tada ir man teko didžiumą šovinių paaukot tėvynės labui. Kaip tyčia tuo mom entu iš Juozapavičia us pr. i Liepojaus gatvę pasuko vežimas su dviem raudonarmiečiais. Ant veži mo matosi du lengvieji kulkosvydžiai.
Manau vežimą sulaikyt. Bandau. O raud onieji atsuka i m ane abu
kulkosvydžius, bet kažkodėl nešaudo. Aš tu oj puoliau pri e žemės ir paleidau i juos kelis šūvius. Bet, matyt, nepa taikiau , nes jie dar smarkiau
supliekė arkliui ir privažiavę žydų Galpemų namu s su stojo. Pamaniau,
jie pasiruošė i kovą, bet nei šūvio. Slenku. Priėjęs pažiūriu - raudonarmiečių nei dvasios, arklys nerimsta, vežime guli du lengvi eji kulk osvydž iai
be apkabų ir šovinių, žiupsnelis šieno, kibiras ir truputis avižų. Kulkosvydžius išvežimo priėmė Liepojaus g. 13 namų sargas Litostanska s. Sekantį
rytą visus tuos ginklus jis perdavė parti zana ms .
Aš likau saugoti netoli vežim o, bene sugrįš vėl raudoni eji atgal. Mano
šautuve tik trys šoviniai. Prospekte vis dar vyko smarkus susišaudymas.
Apie l val. nakties atėjau i savo kiemą ir čia už kampo prie sienos atsiguliau. Pabudau tik apie 4 val. ryto.

vičiaus prospektą. Na, ir buv o karš ta. Ne galiu

Birželio
24d. Antradienis
Šaudymas jau buvo aprimęs. Sovietų karių nesimatė. Nueinu į
Juozapavičiaus pr. Čia visur netvarkingai išsimėtę guli nukauti raudonarmiečiai, arkliai, įvairūs kariški daiktai ir kt. Gatvėje patruliuoja parti-
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zanai. Aš nuvykstu į „Meta lo" štabą ir čia pra šau sau pa skyrim o. Čia
gaunu įsa kymą vyk t taip pat pa truliuot. Užimu vakarykščią poziciją.
Jki pietų beveik ni eko rimt esnio neatsitiko. Tik ma ždaug apie 12 val. iš
vieno kiem o Vokiečių gatvėj pa s igi rsta salvė šūvių. Tuoj nuskubu į tą
vietą, kur pa sigird o šūviai. Žiūriu, va ikas kokių 14 metų žaidžia su
šautuvu - taik o į špokinyčią. Aišk u, buvau pri ve rstas atimt iš jo šautuvą
ir perdu ot tokiam, iš kuri o būtų šiek tiek naud os.
Po pietų Kaun o radiofonas pranešė, kad pasirodė pirmieji vokiečių
daliniai ir kad tu oj prabils per radiją vokiečių karininkas. Po karinink o
kalbos buv o pran eš ta , kad v isi par tizanai tur i už siregistruoti ir
užreg istru oti turimu s ginkl us . Nueinu į „Metalą", bet čia tvarkos visiškai
nėra. Kiekvienas čia p onas. Vienu metu atsirado net keli virš ininkai , kurių
kiekviena s vis kitokius įsakymus davinėja. Taip čia neužsiregistravęs,
nu vy ks tu į Mažeikių-Vokiečių gatvių kampe esa ntį štabą, kur ir
užsiregistruoju . Čia papildau savo šovinių a tsargą ir kartu su Bardausku , Valanč iūnu ir dar keliais vyks tu pri e Ne mun o kranto saugot, kad
raudoni eji nemėgintų keltis į šią pusę. Bet turbūt ir nemanė.
Kaip tik tu o m etu anoj Nemuno pusėj pasirodė vokiečių šarv uotas
traukin ys. Kiek pastovėjęs jis vėl išvyko . Po kurio laiko jis vėl pasirodė.
Tada dal is mūsiškių ryžo si per sikelt į kitą pusę. Persikelt niekas netrukdė.
Išlipę į krantą, gavo m šiek tiek progos pasikalbėt su mūsų išgelbėtojais.
Jie mums patarė eit gesint rusų padegtos spi rito varyk los. Bet kibirai s ir
saujom tokios liepsnos neu žges insi, todėl nieko nepešę turėjom grįžti į
savąją pusę. Tiesa, turiu pridurt , kad Fredos gyve nt ojai mu s sutiko labai
karštai. Jie daug daugi au džiaugės mu s sutikę, kaip vokiečių šarvuotį,
nors ir šiam atvyk u s bu vo suk eltos mil žiniškos ovac ijos.
Diena ėjo vakarop . Nuvykstu vėl į štabą . Iš čia su vienu politkaliniu
(pavardės nežinau , bet visa da ir visur pažinčiau) buv om išsiųsti patruliuoti gatvėmis. Pradėjus temti , turėjom šiek tiek darb o prašydami žmon es
sueiti į kambarius . Taip bepatruliu ojan t ma ždaug api e 22 val. , kai m es
buvom ma ždaug Kranto alėjos ir l Kranto gatvių ru ože, virš mūsų galvų
pabir o raudonųjt\ š rap neliai . Koks nejauku s jau sma s, kai pri e pat tavęs
nukrinta zvimbdamas pusės kg plieno ga ba las, sunku net įsivaizduoti.
Gerai, kad tik du syk buvo tokie sprogimai. Sprogstant šrapn eliams, žy dai
ir komunistai n aud ojosi proga -pradėjo šau dyt į pa truliuojančius partizanus , kurių vieną net sužeidė.
4. 2607
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Taip patruliavom iki l val. nakti es. Atvykom

i štabą. Čia pavalgėm

vakarienę ir vado buvom išleisti ligi ryt 6 val. pailsėt.

Birželio 25d. Trečiadienis
Šiandien jau, galima saky ti, buvau priskirtas prie motorizuotų
partizanų dalinių. Mūsų sunkv ežimio jgulą sudarė 9 partizanai. Vado
pavardės nežinau. Mūsų tiksla s buvo gabenti iš Aukšh.tjų Šančiq miško
karinę medžiagą i komendantūros sandėlius.

Važiuojam. Aukštu osiuose Šančiuose gyventojai mus sve ikina. Pasiekiam mišką. Įvedam šovinius į lizdą (atsarga gėdos nedaro!), bet be reikalo. Miškejau mūsiškiai patruliu oja. Suvaryti žy dai ka sa savo „draugam s"
raudoniesiems duob es. Netoliese guli išr ikiuoti „nenugalimieji". Jie visi
sustingę, kraujuoti, kai kurie basi. Daugumas jq m ongolai, siauraakiai.
Pagaliau pasiekiam vietą. Aplink mus stūkso kalnai jvairių įvairiausių
kalibrų šovinių dėžės, minų pilnos dėžės. Kraunam viską į savo sunkvežimį.
Išvykstam. Pakeliui užsukam i buv. Šauliq aikštę Aukšt. Šančiuose. Prie jos
tušti benzino bakai, pačioj aikštėj ga usybė įva irių kariškų mašinų,
motociklų, kariškų virtuvių ir šiaip jvairių dalių. Apžiūrim. Reta kuri iš jų
tinkama. Žiūrėk, vienai to trūksta, kitai vėl kažko ir t. t. Palikę du sargybinius išsavo mašinos,vykstam toliau. Prieky m a tom : vidury Piliečių gatvės
stovi artilerijos pabūklas. No rim ji su sav im nu siga benti į komendantūrą,
tačiau niekaip nepavyksta jj pritvirtint prie sunkv ež imi o. Taip palikę ši
pabūklą gyventojų ir Dievo valiai, vyks tam komendantūron. Mieste jau
pilna vokiečių. Jie su mumis elgiasi labai draugiškai, špo sauja.
Komendantūroj didžiulis judėjimas. Vis i čia bendrų tėvynės vadavimo reikalų vedami atvyko. Tarp mūsiškiq vaikštinėja ir ža liūkai vokiečiai.
Skubiai iškrovę karo medžiagą, vėl išvyko m į Šančius . Prieš vykdami
iAukšt. šančius, mes, be to, aplankėme Šančių kareivines, iš kuriq paėmėm
pilną d idžiu lę dėžę naujq ša utuvų. Po to p risik rovę amunicijos vėl
spaud ėm komendantūron.

Komendantūroje mus ištiko nelaim ė. Vokiečiams prireikė kažkodėl
mašinų, todėl ją

iš mūsų ir pasiėmė. Taip netekę mašinos turėjom patenkinti pėsti spausti namo.
Po pietų Šančių partiza nų batalion o va d as ats. kpt. Laucevičius
išsiuntė mane su Bardausku Juozu perimt sa rgybą Šančiq kareivinėse.
Saugot reikėjo visą kareivinių rajoną ir tik dvi em partizanams.

Nuobodu nebuv o, nes labai da žnai pa s mus lankydav osi vokiečiai
ieš kodami tai lovų, tai ginklų, tai šokolado, tai gėrimų. Įdomiausia buvo
tai, ka d daug ka s iš vokiečių kalbėjo lietuviškai ir n et laba i gražiai, tikru
lietu v išk u akcentu. Manau, kad tai turbūt pernai repatrijavę iš Lie tuvos
vokiečiai, dabar tarnaują kariuomenėje.
Tiesa, pamiršau pa sa kyt, atvykę iš komendantūros su partizanu
Čiuberkiu Bo liu turėjom šiokio tokio kriminalinio darb o.
Į štabą atvyko v ieno raudonųjų karininko žmona ir pasiskundė, kad ją
vienas partizana s apvogęs. Žinoma, mes tu ojau buv om pasiųsti ištirti šį
reikalą. Nuvykę i namus , kuriuos e gyveno apvogtoji rusė Elena Jefirnkina
Nikolajevna, iš jos kaimynų sužinojom , kas ją apvogė. Padarę dvi ejose vietose pri e liudininkų kratą, radome visus vogtuosius daiktus. Pasirodė, prie
šių daiktų priki šo savo nagus n et vienas partizanas, būtent Povilas Jankauskas, gyv. Suomių g . 4. Aišku, kad toks žmogus partizanu negali būti, jis
teršia ši garbingą vardą. Todėl buv o pran ešta visiems Šančių partizanų
štabam s, kad iš tokio niekšo būtų atimtas ša utu vas ir jis pats būtų p erdu otas
sau gum o o rgan ams . Sudarytasis aktas apie vagystę n ebu vo p erdu otas p olicijai, nes rusė prašė viso to nekelt aikštėn ir visiems d ovano ti. Žinoma, tai
buvo iš mūsų pusės padaryta galbūt neteis inga i, bet vis dėlto atsiminus
karo laiką, šis žm0g us, vogęs daiktus, būtt1 smark iai nukentėjęs. Ji dabar
smarkiai paveikė toks greitas ištyrimas.ir išaiškinimas jo kaltės. Aišku, po to
įvykio jis daugiau nei nebandys ką nors sav intis . Juk geriau viską sutvark y t
geruo ju, ypač tu ome t, kai patys prisipažįsta vogę ir kur paslėpę vog tu osi us
daiktus. Yra patarlė: ,,Turėk drąsos bloga daryt, tt1rėkdrąsos ir prisipa ž int " .
Na, tiek to . Grįšim i savo sa rg ybos postą - kareivines. Sargyboje
išbu vom ištisą naktj. Tik rytą mus pakeitė patys vokiečiai.

Birželio 26 d. Ketvirtadienis
Grįžę į štabą, gavom pusryčių. Šiek tiek pailsėjom, a tidavėm savo
ša utu v us ir leidimu s, išėjom namo.
Po pie tti gavo m vėl naują paskyrimą -s augo t gel ež inke lio ramp os. Šis
mūsq sa ugoji m o obje kta s bu vo paskutinis partizanavimo
darbas. Daugumas par tiza mi, jq tarp e ir aš , nuėjom pas itrauk ti iš šių pa re ig1.1,nes
rei kėjo vykti i tarnybas.

Kaun as , Ša nčiai
1941.VI.29

K. Miklaševičius (p arašas)
MACB RS, f . 222- 1757, l. 1- 12. Or iginal as, rankrašti s.
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9. PARTIZANAS
GRACIUS
REMESAAPIE ŠAN Č IŲ PARTIZAN Ų

KOVAS

1941 m. liepos 19 d

Kaunas

Iš

ša nč ių

p a r t i z a n ų k o vo s

š.m. birželio 23 d. apie 12 val. Juoz[apavičia us] prospekte subyrėjo
batų ir kitų krautuviq langai. Per išmuštus langus prilip o daug „klienh.(,
na, ir „pirkosi", kas gobšesnis, tas daugiau.
Priešais tų krautuvių už naujosios bažnyčios ten kitas būrys, išlau žęs
sandėlio duris, varžėsi šautuvais. Tam būry kaip tik ir aš bu va u, šautuvus
išgrobstė, ir manneteko. Dabar buvom susirūpinę, kur gauti šovinių; būrys
ka rščiuojasi, klausia, ar nėra mūsų tarpe karinink o ar viršilos, bet jų tuo
tarpukaiptik nebuvo,buvom keli puskarininkiai , bet dėl to kov ot galėsim.
Kada nuo sandėlio pradėjom skirstytis, atbėga dar vie nas suaugęs
vyrukas, nešinas vieną moteriškų ir tris pora s vyriškų batų (matyt,
krautuvėj prisigriebęs). Greičiausiai puolė pri e karišk o radijo aparato ir
radijo lempq, susiėmęs dedasi ant pečių jau neštis, tik užkritu s mano
kumščiui ant jo sprando, išpuolė iš rankų radija s, lempos ir v isi batai;
sakau: ieškok šautuvo, o ne radijo. Tai buvo man o pirmutinis smūgis,
suduotaskovojeuž teisybę.
Tuomomentuįvyko pirmas Šančiuose bolšev ikų i mus apša udymas.
Mūsų būrelis greit išsislapstė, tik pri e Olandų gatvės vieną nušovė ir
vieną sužeidė.

Dar atsitraukdamas mačiau, kaip tas gobšus atsipeikėjęs, nežiūrė
damas jokio pavojaus, susirinkęs savo batus ir radijo lempas drąsiai gatve nudūlino toliau ieškoti kito laimikio.
Kovot gal būtume pradėję vėliau dėl šovinių nebuvim o, jei ne tos dvi
moterys, kurios atnešė mum jų apie 50.
Mat pas jas užsienos gyveno rusai, o jiem išbėgus, bobelės padarė pas
juoskratą, o radusiosšovinių žinojo, kam juos atiduoti. Kol kas nesužinojau
jų pavardžių .
V •

Turėdami tiekšovinių, pradėjom apša udyti su gurguolėm važ iuojan-

CIUS rusus.

Tuojaukrito arklys, o sėdėję vežime ru sai atsišaudydami bėgo. Kova
cia ~uvo laimėta, i mūsų rankas pateko 2 šautu v ai ir api e 500 šovinią
Partizanų buvojau daugiau, todėl vieni ėjo „Metalo" sau_goti nuo pad egiV•
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kare ivin es daugiau ginklų ieškoti . Kareivinės vienos
sproginėda mos degė, kitos buvo sveikos. Prie degančiųjų stovėjo sa rgybinis, kad ni ekas negesintų gaisrų. Bet mum pavyko greit nuginklu o ti
sargybą ir veikt toliau .
Stebuklingai mum sekėsi pad eg tose kareivinėse, turbūt Dievas mus
saugo jo kaip o kovo tojus už tikėjimą, nes kur tik mes spėjom išeiti , tuoj
kaz imat a i sproginėjo ir lūžo. Ten rad ome daugiau šautuvų. Tik šovinių
mažo ka, nes partizanų skaičius kas minutę au go ir augo, ginkluotų taip
pat jau nema ža i bu vo.
Dabar išsiskirstėm pastiprinimui ap sa ugai į visus rajonus , Juoz[apavičiaus] pro sp ekte , Sodo ir kitom is kranto gatvėmis, svarbiausia
Nemuno pakrante, n es čia raudoni eji da žnai band yda vo, kiti n et civiliai
persirengę, persikelt per Nemuną. Bet mūsų būrys tu o tarpu atidarydavo
ugnį, ir kada sušaudyta valtis jau skęsta, katri e dar gyvi bando plaukti,
mes tuos užbaigdavome.
Į nelaisvę imdav om tik prie geresnių sąlygų, nes mūsų nebuvo dar per
daug , todėl nebuvo laiko ilgai peckiotis. Prasiveržimą bandydavo naktimis ir anksti iš ryto.
Birželio 24 d. api e 3-čią val. pradėjo plaukti palei srovę iš tolo pama žu
artėdama į mūsų pusę valtis, valtyje stovi du civiliai . Mūsų būrys šaudė
visu smarkumu, bet plaukianti eji nekreipė dėmesio ir pla uki a vis arčiau
ir arčiau; m es šaudėm, kol visai arti priplaukė.
Kada jau buv o pri e pat kranto , pamatėme, kad valtyje stovi rankom
sukabintos dvi skarmalų čiūčelos. Nesupratom , kuriam tikslui tas buvo
užtaisyta .
Štabai Šančiuose bu vo vienas „Drobėje", ,,Metale ", kitas Taftienės kepykloje , kurį mes paty s įkurdinom, ir keletas krant o gatvėse pagalbinių
mo, kiti

ėjom į

štabų.

Prie kepyklos štabo ant gatvės paklojom baltą paklodę, kampus prispausdami plyt om, ir iškėlėm baltą ir trispalvę vėliavas, kad vokiečių
lakūnai suprastų, kur mūsų veikimo vieta.
Vėlia u „Metalo " buvo vyriausiasis štabas, aš priklausiau Taftienės
kepyklos štabui.
Mūsų štabas taip atrodė: buvo stalas, pora kėdžių, l sofa ir spintelė.
Ant stalo buvo pyrago, sviesto ir saldžios kavos (mat kepykloj ne badas).
Be to, moterys vis nešdavo iš kažkur mum maisto , mes nenorėdavom imti,
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bet jos jsiūlydavo. Spintelėje buvo pora but eliq vyno, papirosq ir bon ka
šnapso.

Kepėjas, viskam aprimus, kuris tada bu vo ma žda u g lygus gen era linio

štabo pulkininkui- dabar vėl kepyklos direktorius , - partizanams du odavo papirosų, po stikliuką vyno ir šnapsi u ką .
Kadaatsirado karininkų, tada vadovybė buvo p erdu o ta jiem su visa is
turtaisir karo grobiais.
Teko man dar dalyvauti Sodo gatvėj ir Juoz[apavičiaus] prospekte.
Čia buvodar apie 10vyrų be šautuvų, bet jie eina kartu ir lauki a nu ša unant
bolševiką. Nušovus visa jų dešimtis susi va ržo tuo m jo ša utuvu . Vienu
momentu ėjom su kokiu penketu vyrukq be ginklq i „ Metalą", kad gautume ten nors porą šautuvų; tuo momentu did eliu smarkumu atva žiavo
.nuo miesto rusų sunkvežimis ir ties „Metalo" vartais sustojęs visai iš arti
pradėjo iš kulkosvaidžio i mus šaudyti.
Mesgreit užsimaskavom i užkampius ir atsišaudėm, jq mašina važ iavo
toliauatsišaudydama.
Bet nepavyko jiem toli nuvaž iuoti, nes iš Šančiq bažnyčios bo kšto
vaikas pataikė šoferiui tiesiai i viršugalvj .
Rusaiišbėgiojo, tada tas vaikas išlipo iš bokšto , nusispjovė ir sa ko :
- Ma ji velniai, gatavas, du okit kas papirosą.
Davėm jam papirosą ir klausėm, kiek jam m etq , bet aiškiai jis pats
nežinojo,13ar 14. Matyt, koks padaužėlis, bet taiklu s, m es buvom e nustebintijuomi. Ir kiek man teko pastebėti išmatymo pažistamus kariaujant,
aš isitikinau, kad tokie pijokėliai, p eštukai ar taip sau pusiau chuliganavoti svarbiuose momentu ose yra drąsūs, gudrūs, greitos orientacijos ir
daug gabesni vyrai. Birželio 23 d. nuskambėjo gandas, kad vokiečių
kariuomenė jau ties Garliava. Kitą rytą pranešė, kad jau fabr[iką] maisto
perimavokiečiai. Tada mes dar smarkiau prad edam p ersekioti priešą. Iš
priv_atiškų namų jau 23 d . pradėjo iškišinėt per langus trispalv es.
Upas buvo geras, mūši tęsiame toliau ir kariaujam dar visą parą, o
vokiečių kaip nėra, taip nėra. Priešas irgi nemažėja, o kartais ir smarkokai
ima spaustis, be to, pranešė, kad 3 divizijos ve ršis p er Nemuną. Ūpas gal
kiek pablogėjo, nes mūsų kai kuri os Šančių bobelės pradėjo burbėti ir
piktai bartis, kam mes juos užkiršinom, sako:
- Vokiečių nė negirdėt, o ru sai įsiverš ir visus išpjaus .
Tada susirinkom visi prie Nemuno ir laukėm, budėjom.
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Keletą sykių bandė keltis valtimis po kelis, bet visai nedaug; tik anksti
iš ryto, kada pradėjo smarkiau veržtis, tada vokiečiai juos iš lėktuvo smarkiai apšaudė - tas mum buv o labai gerai.
Tos pačios di en os pavakarėje atvažiavo vokiečių šarvuota s is trauki nys ir ne to li Žali ojo tilto sustojęs porą sykių iššovė. Mes visi bu vo m
ša utuvu s prisid ėję pri e p eties, p aga liau įsitikinome, kad čia mūsq
išlaisvintojas .
Daugi au stiprių susirėmimų n ebe buv o, tik aplink iš namų dar brauningais pykšėjo, bet jų ša udymas bu vo visa i netaiklus, todėl m es jo nė
neve ngdav o me, o ėjom ties iog ten , kur ša udo , ir suradę tokį slapuką
mokėjom su juom kaip apsieiti.
Birželio 28 d . Pridaviau savo ginklus štabe .
Birže lio 30 d . Susitikau A. Panemunės partizaną, kuris nusiskundė,
kad mes iš Šančių pusės juos kelissyk apšaudėm, mat neturėjom ryšio
tarp savęs.
Taigi mes , jaunikliai, klausydavom iš savo tėvų ir senesniųjų apie
karą, o dabar nor s p er tą keletą dienų šiek tiek teko patiem patirti, - tas yra
labai naudinga patirti karingam Lietuvo s jaunimui . Be to, teko matyti
dvejopų karių: vieni stvėrė šautuvus ir ėjo kov o ti dėl tėvynės, kiti laužė
krautuves , pabėgėlių ir privačius butus, kur tik buvo proga , stvėrė, nešė,
kasė sau i žemę.
Aš labai pat enkintas , kad galėjau prisidė ti prie priešo išvijimo, todėl
man ką nors parsine š ti nebuvo kada. Tik labai nepat enkintas , kam dar
man e kaipo kovotoją apvogė paimdami čemodaną su maistu ir mylirniausį
man o instrumentą akordeoną, kuriu os dar že buvau paslėpęs, kad kilus
gaisrui nepražūtq.
Taigi dabar tikrai įsitikinau, kad tasai lenkiškas priežodis yra labai teisingas: ,,Komu woina, komu krowa doina " [kam karas, kam melžiama karvėj.
Be t iš partizano vogti yra labai negražu ... a jajai kaip negražu.

Kaunas
1941.VIl.19
Ats . art. j. pusk . partizanas Gracius Remesa
Kranto alėja Nr. 69a,bt. l
MACB RS, f. 222-1757, l. 33-40. Originalas, rankra št is.
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10.ATS. J. LTN

P. MAŽEIKOS RAPORTAS KAUNO KOMENDANTUI APIE

GRUPESPATRULIAVIMĄ MIESTOGATVESE

1941 m birželio 24 d.

Kauno
komendantui
ltn. Pr. Mažeikos
1941.Vl.24

f 2.

ATS. J. LTN. POVILO BALČ IŪNO RAPORTASKARINĖS APSAUGOS

VIRŠININKUI APIE SARGYBĄ PRIE UŽM IESČIO AUTOBUSŲ STOTIES

Kaunas

1941m birželio 25 d
Karinės apsaugos

Ats. j. ltn. Povilo Balčiūno,
buv. sargybos v-ko prie
užmiesčio autobusų stoti es

Raportas
Šiuopranešu, kad mano apsaugos grupė, susidedanti iš 5 žmonių, patruliavošiomisgatvėmis: KiproPetrausko, Perkūno alėja ir Vaižganto gatvėse.
Patruliavimo laiku_nieko ypatingo nea tsitiko.
Ats. j. ltn. Mažeika
LCVA, f. R-1444,ap. l, b. 9, l. 43. Originalas, rankraštis .

11.ŽALIAKALNIO APSAUGOS KOMISARO RAPORTASKAUNO MIESTO
APSAUGOSVIRŠININKUI APIE SARGYBĄ ŽALIAKALNYJE BIRLELIO 24-OSIOS

Viršininkui

Raportas
Pranešu Tamstai, kad sargybą atlikau prie užmiesčio autobusų stoties; buvo pastebėta apšaudant sargybini iš rusų kapinių ir iš langų
apšaudė vokiečių karius . Vytauto prosp ek te iki užmiesčio autobusų stoties koks trečias namas. Buvo padaryta krata ir suimti kokie septyni žydai,
tarp jų vyrų ir moterų, ir vaikų, visi perduoti saugumui.

NA KTĮ Į 2 5-ĄJĄ

1941m birželio25 d.

Kaunas
Taut[inės] milic[ijos] Kauno

miesto apsaug[ os] viršininkui
Raportas

Pranešu Tamstai, kad man pavestam rajone naktis 24-25 d. praėjo
visai ramiai ir be jokių jvykių. Keli paskiri šautuvo šūviai buvo girdėti
husarų kareivinių rajone. Pagalbon nakčiai atvykę 10 partizanų šiandien
7 val. išvyko i Kleboniškius. Turim 15 ginkluotų žmonių. Maisto užteks
iki šios dienos pietų. Prisikėlimo bažnyčią saugo man pavesto komisariato žmonės iki atskiro Tamstos jsakymo. Sulaikytus 15 žydų ir vieną žymų
komunistų veikėją pristačiau saugumo policijon.
Ats. ltn. (parašas neįskaitomas)
Taut[inės] milic[ijos] Kauno m. Žaliojo
kalno apsaugos komisaras
Kaunas,
J. Jablonskiomokykla
1941.Vl.25
LCYA, f. R-1444, ap. l, b. 9, l. 41. Originalas, rankraštis .
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Kaunas
1941.Vl.25

Ats . j. ltn. Balčiūnas
Sargybos v-kas
LCVA, f. R-1444, ap. l , b. 9, l. 42. Originalas, rankraštis.

13.

.LIETŪKIO" DARBUOTOJŲ PRAŠYMASLAIKINAJAI VYRIAUSYBEI

IŠDUOTI DARBUOTOJAMSLEIDIMUS VAIKŠČIOTI NAKTIES METU

Kaunas

1941m. birželio 25 d.

Kaunas, 1941 m. birželio 25 d.
Vytauto pr. 33
Laikinajai vyriausybei
Kaunas
Prašome Tamstų pagal pridedamą sąrašą išduoti leidimus vaikščioti
nakties metu mūsų bendradarbiams, kurie turi eiti sargybas žemiau nurodytose vietose .
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Naftos sand(ėlis) Minkauskio g. 104 Pardavimo p. Kęstučio g. 57
Stra zda s Prana s
Maslauskas Kazys
Galini s Liongina s
Civilis Ignas
Ramanau skas Bronius
Parda v im o p . Senamiesčio g. 2
Butvilavičius Julius
Rup eika Antana s
Kasiliauska s M arijona s
Naftos sand(ėlis) Tuneli o g.
Navickas Pranas
Zigma s

Pardavimo p . Vytauto pr . 43
Kananas Romualdas
Raulinaitis Jonas

Janavičius

..Shell" sand(ėlis]
Ratkausk as Juozas
Galaunia Vincas
Švabas Stasys
Butvilavičius Julius
Dambrauskas Stepa s
Federavičius Jonas

Pardavimo p . Čiurlionio g.
Samolaitis Juozas
Niemcevičius Juozas
Kontora. Laisvės ai. 22
Pranas
Petraška Eduardas
Pikė Mikalojus

Jančauskas

Pardavim o p. Ged(imino) g. 32
Lelys Aleksandr as
Šliževičius Juozas

LIETŪKIS

(Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų sąjunga)
(du neįskaitomi parašai)
LCVA, f . R-1444, ap . l, b. 9, l. 24. Originalas , mašinraštis .

14. ..RINGUVOS" FABRIKOAPSAUGOS BŪRIO NARIŲ VARDINISSĄRAŠAS
Kaunas

1941 m birželio25 d.
Sąrašas

aliejaus ir muilo fabriko „Ringuva" apsaugos būrio.
l. TamašauskasJuozas
2. Legeckis Eugenijus
3. Sivocha Leontijus
4- Daukša Aleksandras
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5. N ov a kas Vlada s
6. Grajau ska s Petras
7. Legec kis Mari jonas
8. Siru tis Vytauta s
9. Mac kus Pranas
10. Mes linas Vac ys
11. Riauba Stepas
12. Arlauskas Jonas
13. Mataitis Romana s
14. Puskunigi s Kostas
15. Vitulskis Pranas
16. Meiluti s Bernarda s
17. Štukas Bronius
18. Burba Jonas
19. Burba Kostas
20. Ostasevičius Antanas
21. Stasiulevičius Julius
22 . Smalinskas Juozas
23. Baltrūnas Stepas
24. Bagdonavičius Jonas
25. Bajorūnas Stasys
26. Širvinska s Justas
27. Steklickis Jonas
28. Vaičius Kazys
29. Kazys Kaminskas
30. Jaruševičius Juo zas
Antroje pusėje paminėtiems asm enims pažymėjimus gauti igaliojamas
Eug enijus Legeckis ir Riauba Stepas.

(parašai)

Tamašauskas
P. Mackus
L. Sivocha
V. Novakas
K. Pusktmigis
Meslinas
Daukša
59

Burba
Meilutis
Vitu/skis
]. Širvinskas
LCVA, f. R-1444,ap. l, b. 9, l. 23. Origi nalas, rankraštis.

15.ATS. J

LTN A VAZALI
NSKO RAPORTASTURTO APSAUGOS SKYRIAUS

VIRŠINI
NKUILTN T ŠIDIŠKIUIAPIE TURTOAPSAUGOS SARGYBŲ TIKRI NIMĄ

1941m biržeho25d .

Kaunas

Ats.j. ltn. Alf. Vazalinsko,
gyv. Marilando g. l , bt. 5
Kaunas, 1941m. birželio 25 d .

Turto apsaugos skyriaus
viršininkui ltn. T. Šidiškiui

rastų laiptų padėtą sužeistąjį p er kiemą ir skersinę gatvelę į kitą kiemą.
I škėlę šio kie mo u ž rakintus vartus ir išlaužę vieno sandėliuko n est ipriai
prika ltas lentas, išnešėme sužeistąjį pri e Palangos gatvės, iš kur perdavėme
atvykusiam sani tari n iam p erso nalui .
Išnešus sužeistąjį ir kiti em s grupės dalyviams pasitraukus iš kie m o,
jam e likome su Linartu. Bes irengiant perbėgti gatvę, iš užpa kalio atbėgo
suže istas į koją raudonasis, ru siš kai pra šydama s jį ir dar vieną sužeistąjį
perdu oti sa nitaram s. Jinuginklavę, pasitraukėme ir pranešėme netoli buvusi em s sanitaram s, kad paimtų sužeistuosius.
Automobilį, kadangi buv o sužeistas v airu otojas, teko palikti Prieplaukos kran te. Taip pat mums nežino ma , kas atsitiko su grupės vadu , n es
sma rkiai apšaudant kulkosvaidžių ugniai negalėjome su juo susisiekti.
Smulkiau apie įvykį pran eš iau Ta m s tai vakar žo d ž iu .

Ats. j. ltn. A. Vazalinskas

Raportas
Tamstos pavedimu š. m. bir želio 24 dieną apie 15 val. automobiliu
vykome ivietas patikrinti išstatytų turt o ap sa ug os sargybų. Mūsų grupės
vadu buvo ltn. Dženkauskas (Dzenkevičius), be to, grupėje buvo : mašin os
vairuotojas (pavardės nežinau ), Liutkevičius, Linartas ir daktaras (pavardės taip pat nežinau).
Pradžioje nuvykome patikrinti sargybos i Karo ligoninę. Paaiškėjo,
kad ligoninėje yra 9 šautu vai; va das įsakė juos pristatyti į komendantūrą.
Toliau nuvykome patikrinti sargybos į buv . ,,Zivo " tabak o fabriką Prieplaukos krantą. Vykome Kanto, Ugniagesių, Smalininkų ir Prieplaukos kranto gatvėmis. Vos tiktai sus tojus pri e tabako fabriko ir išlipus iš
automobilio, raudonarmiečiai, kurie bu vo įsistiprinę antroj e Nemuno
pusėje, paleido į mus kulkosvaid žio ugnį. Grupės vadas, kuris stovėjo
nuo mūs tolėliau, nubėgo i vieną fabriko pusę, o visi kiti šokome slėptis į
kitą fabrikopusę. Kadangi vartai buvo uždaryti ir teko kelioms sekundėms
stabtelti juos išlaužiant , vairavusiam mašiną draugui peršovė koją taip,
kad jis negalėjo paeiti . Sužeistąjį jnešėme j kiemą ir suteikėme pirmąją
pagal~~· Įėję i gretimus namu s per langą, kadangi durys buvo u ž darytos,
pranes~~e ~elefonu greitajai pa galbai, kad atvyktų paimti sužeistojo.
~es ihauiant kulkosvaidžių šaud ymui i namus, u ž kurių m es buvome, ir šaudant iš gretimų namų langų, paskubomis išnešėme ant kieme

60

LCVA, f . R-1444, ap. l , b. 9, l. 35-36. Originalas, rankraštis.

16.

GRANDIES VADOVO ALBINO SIRTAUTORAPORTASTURTO APSAU-

GOS SKYRIAUS VIRŠININKUI APIE TABAKOPRAMONES FABRIKŲ APSAUGĄ

1941m birželio 25 d

Kaunas
Grandi es vadov o
Sirt aut o Albino
1941.Vl.25
Kaunas

Turto ap sau gos skyr iau s
Viršininkui
Raporta

s

Tam stos įsakymu pasirinkęs sekančius kariu s parti za nu s:
l) Sirtautas Albinas ........................
... gyv. Proviniškių g. 30, bt. 3
2) Lankelis Jokūbas ... ...................
... •• ,, Kapsų g . 24
3) Balnis Alfonsas ...... ............ .... .. ... ... ,, Verkių g. 21a
4) Marcinkevičius Antan as . .. . . . . . . . . .. . .... ,, Braškių g. 9, bt. 2
5) Vitku s Igna s .. ..... .... ..... ......... .... ... • ,, Prancūzų g. 51, bt. 2
6) Jank a uska s Simonas . . .. . .. .. . .. .. . . . .. . ... ,, Jonav os g. 55, bt. 4
Jonavos g. 55
7) Griškevičius Vaclovas . ....... ........... ..
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8) Peičius Pranas. .......... ................ ....
9) Červinskas Juozas . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . ...
10) Kazlauskas Kleofas . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . ...

,,
,,
,,

A. Šančiai
Kaišiad oriq g. 41
Kai šia d orit1 g. 41

11).
išvykau 20 val. 30 min. apsaugoti tabako pramonės fabrikus ir jq arti mus rajonus. Červinską Juozą ir Kazlauską Kleofą be man o žini os paėmė

f 7.

APSAUGOS SKYRIAUS VIRŠININKUI APIE SARGYBĄ PRIE BUVUSIŲ MUITINES
SAN DĖ LI Ų

Kaunas

LCVA, f. R-144-l, ap . l, b. 9, l. 37-3 8. O riginal.1s, ma šinr.1štis.

• Taip dokumente.
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1941 m. birželio25 d

Kauno mi esto ir ap skriti es komendantūros
Turto apsaug os skyr iaus Viršininkui

į kitą būrį.

Pirmiausia aplankėme fabriką „Zefiras" Laisvės ai. 46. Čia apžiūrėjom
artimus butu s, kur gyveno raudonarmiečiai ir įtartini as m enys, ir neradę
nieko ypatingo vy kome žvalgydamiesi fabriką „Sa lam onq " Ožeškienės
g. 14. Čia apžiūrėję visą kvartalą taip pat n eradom e ni eko įtartino,
šalutinėmis gatvėmis žvalgydami es vykome i fabriką „Zivo " Prie pl aukos g. 17, kur radome tris kovo tojus parti za nu s, stovinčius sargyboje,
kurie jau buv o patikrinę fabriko rajonus ir užėmę tinkam as po zicijas.
Toliau vykome senamiesčio gatvėmis į „Kon tinentai " fabriką Jonavos
g. 70.Patikrinę fabriko rajonu s ir gretimus fabrikus kitos pramonės, V taku per Žaliąjį kalną atvykome i fabriką „Salam onai " ir čia palikom e ketu ris kovotojus par tizanus sargyboj, nes čia dienos m etu iš gre tim o nam o
lango šaudė į mūsq žmones. Kiti ketur i atvyko me i komendantūrą, kur iš
Turto ap saugos viršininko gavome naują u ždavinį: nunešti maistą bu v.
politkaliniams jJab lonskio mokyklą. Nunešę maistą, Jab lon sk io pr. m okyklos rajono štabo v iršin ink o prašomi pa l ydėjom e vien ą kovotoją
partizaną i Darbininkų g., ku ris neturėjo prie savęs ginkl o ir leidim o . Iš
ten grįžome Ukmergės plentui fabriką „Salam ona i", iš kurdu kovo tojus,
gyvenančius Jonavos g., kur ie jautėsi laba i išva rgę, pa leidau nam o, o m es
likusieji pasilikome patrul iuoti fabrikų rajonu ose pak eisdami kitus.
G rįžtantieji kovotojai partizanai į Jonav os g. padėjo su imti Ob u o liq g.
kitiems partizanams keletą komunistų.
Mūsų g randi s, eidama savo tarnybines pare igas , nepavartojo g ink lo
ir nieko ypatingo nepastebėjo.
A. Sirtautas (parašas)

SARGYBOSVIRŠININKORAPOLO DŪDOS RAPORTAS TURTO

Prie buv. muitinės sandėliq
(Girstupi o gatvėje) sargybos
vi ršinink o Dūdos Rapolo
Rap o rtas
Pran ešu, kad sargyba pri e buv . muitinės sandėlių (Girstupi o gatvėje),
sus id edanti iš 4 asmenų, tam e skaičiuje sargy bos v iršininkas , išstovėjo
sa rgyb oje nu o:
1941 m . birže lio 24 d. nu o 16 val. iki
1941 m . bir že lio 25 d . 8 va l.
Laike stovėjimo sargyboje nieko ypatingo neats itiko.

R. Dūda (pa rašas)
Sargybos v iršininkas

Kaunas, 1941 m. birželio 25 d.

LCVA, f. R-1444, .1p. l, b. 9, L 40. Originalas , rankra štis.

18.

TURTOAPSAUGOS SKYRIAUS VIRŠININKO LTN. T ŠIDIŠKIORAPOR-

TAS KAUNO KOMENDANTUI APIE SARGYBŲ

ORGANIZAVIMĄ

KAUNE

BIRŽELIO 24- 28 D.
1941 m birželio28 d

Tur to apsaugos skyr. v-kas
Šidiškis
1941.Vl.28
Nr. l
Kaun o kom endantui
Rapor t as
Vykd yd amas T[amstos] raštišką įsakymą iš 1941 m . birže lio 24 d. su
savo sky riumi perėjau T[am s tos] žinion ir persikėl iau iš viet[os] apsaugos štabo į Ka un o komendantūrą - kamb. 6, tel. 20635.
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L

Turtui saugoti Kaune irj o priemiesčiuose buvau išstatęs 30 sargybų ir
15 vietų ginkluotus sa rgu s.
Sargybos ir sargai iš postlj nusiėmė šian dien atėmus iš jų ginklus.
Svarbesnių objektų vietose (11) šios dienos raštu pasiūliau Jum s statyti
formalias sargy bas.
Einant sargybą yra 2 žuvę ir 2 sužeisti. Sargybų v-kams įsakiau pristatyti Jums savo veiklos raportus , kurių dalį pri e šio jungiu.
Baigiamąsias skyriau s ope racijas vy kdyti perdaviau
ats. j. ltn .
J.Sliesoraičiui 1941 m. birželio 28 d . 17 val. 35 min . palikdamas jam su
manimi ryšį tel. 20060 ir 25988.
Prieda i: minimi* .
Ats. ltn . Šidiškis(parašas)
LCVA, L R-1444, ap . l , b. 9, l. 44. Origina las, rankrašti s.

f 9.

sužeistų nebuvo, tik pusk. Insoda, tuojau nuvyku si paskyrimo vietą paliktas saugoti -patruliuoti Ga rdin o gatvę iki lombard o, dingo be žinios. Visą
la iką su juo susiriš ti buv o siunčiami ryšininkai. Taip pat pats perėjau visą
rajoną, bet nesutikau . Pirmas ryšininkas pas ji buv o siljstas Markvaldas

Antana s, po pusės va landos pradėjus jam patrul iuoti.
Prašau Tamstą parėdymo išdu oti pažymėjimus api e dalyvavimą
partizanų ve ikloje pagal ši sąrašą:
l. Ats. j. ltn . Jokūbauskas Norbertas , s. Stasio, gim. 1916.X.l, gyv. Utenos g. 18.
2. Ats. s. j. pusk . Gi liauska s Titas , s. Kazio, gim . 1913.Vl.24, gyv.
Zanavykų g. 3, bt. 2.
3. Ats . ei!. Vaitkevičius Vytautas , gyv. M. Darbininkų g. 22.
4. Markvaldas Antanas, s. Dominiko , gyv. A. Panemunė, Pušų g. 8.
Ats. j. ltn. Jokūbauskas (parašas)

ATS J LTN NORBERTOJOKŪBAUSKO RAPORTAS KAUNO KOMEN-

DANTUI APIE SARGYBĄ SENAMIESTYJE
BIRŽELIO 24- 27 D.

Kaunas
Ats. j. ltn. Jokūbauskas Norbertas
Kaunas, Utenos g. 18
1941.VI.28
p . Kauno karo Komendantui
Raportas

Š. m. birželio 24 d . rytą atvy kau į Turt o apsaugos skyrių Donelaičio
g. 9, kur gava u įsakymą iš ltn. Šidiškio sudaryti grupę žmonių ir vykti i
Senami esti Kranto , Druskininklj , Ne muno gatvių rajono ir ypatingai tabako fabriko „Darba s" (buv . ,,Zivo") apsaugai.
Surinkau man patikimlj žmonilj grupę iš: l) Tito Giliausko, ats . s. j. pusk;
2) Vaitkevičiaus Vytauto; 3) Markvaldo Antano ir 4) ats. pusk lnsodos .
Apsaugoje išbuvome nu o 24 d. iki 27 d . Sudarius fabrikui savo apsaugą
ir telefonu sutikus Aps[augos] skyriui, su žmonėmis iš p osto pa sitraukiau.
Rajone buvome apšaudo mi iš Aleksoto pusės ir iš rajone gyvenančių žydų
namų. Nemun o gatvėje buv o iškraustyti iš namų, iš kurių šaudė, žyd ai ir
p erdu oti patruliu ojanti ems partizan ams . Mano padalinyj e nukautų ir
•

Pri edų
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nerasta.

LCVA, f. R-1444, ap. l , b. 9, l. 21. Origina las, rankra štis.

1941 m birželio 28 d

20.

J PUSK JONO LEŠČIUKAIČIO RAPORTAS APSAUGOSSKYRIAUS

VIRŠININKUI APIE VANDENTIEKIO HIDROFORO APSAUGĄ BIRŽELIO23- 28 D

Kaunas

1941 m birželio 29 d.

Kauno karo komendantūros Apsaug os
skyriaus Viršinin kui
Kaun o v and entiekio hidroforo
(Aukštaičių g. 29) sargybos vir šin inko
partizan o j. pusk. Jono Leščiukaičio
Raportas
Prasidėjus karo veiksmams tarp Raudonosios armijos ir šauniosios Vokietijoskariuomenės, kilo baimė, kad besitraukdami nepavejami raudonie ji
gali susprogdinti vandentiekio hidroforą su visais pastatais . Kad hidroforą
apsaugojus nuo tokios nelaimės, tuojau draug e su hidrofor o pečkuriu Jonu
Budriu ėmėmės organizuoti apsaugą. Birželio 23 d . jau nuo 10 val. ryto pats
pradėjau stebėti iš lauk o pusės, ar hidroforo kieme yra užsilikusių raudonųjų
ir ką jie ten daro, bet pasirodė, kad birželio 22 d. rytą įsitvirtinę trys
raudonarrniečiai su kulkosvaidžiu pirmadieni o rytą iš ten pasitraukė. Todėl,

s. 2607
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kad hidrofora s liktų sveikas, aš, įsigijęs karinį rns4 šautuvą, ėjau daboti
hidroforo nuo įsibrovimo. Birželio 23 d . rytą parti zanas Budry s Jonas ir
l<eletaskittj hidroforo tarnautojų įsigijo kariniu s šautuvus ir stojo saugoti
hidr oforo. Tą pačią dieną kiek vėliau iš partizam1 štabo Aguonq gatvėje
buv o prisi4sta dar daugiau partizaną Tuo būdu hidroforą saug ojome 27
partizanai. Birželio 24 d. apie 10 val. ryto dešinėje hidroforo pusėje per mūrinę
sieną perlipo vienas granata ir automatiniu šautuvu ginkluotas raudonarmietis mongolas, kuris staiga metėsi vandentiekio hidroforo !inkui (atstumas 15-20 m). Man ir partizanui Antanui Grigaičiui par eikalavus pasiduoti, raud onanni etis į mudu atidengė automatiniu šautuvu ugnį. Viena
raudonarmiečio kulka palietė partizano Antano Grigaičio petį ir švarką
praplėšė, tačiau kūno nesužalojo. Mum s su Grigaičiu pradėjus į raudonarmietj šaud yti, jis metėsi atgal slėptis už mūrinio namo , bet pasirodo, kad
mano ir Grigaičio paleisti šūviai raudonanniečiui pataikė į nugarą. Nors ir
sužeistas, bet pradėjo smarkiau šaudyti, kol is'baigė visus šovinius ir išmetė
i šaligatvį granatą, kuri sprogdama sužalojo praeinančią moterį. Sunkiai
sužeistas raud onarmietis su mažomis gyvybės grįžimo viltimis buvo
nuvežtas į II polikliniką. Tą pačią dieną apie 19 val. staiga hidroforo sargybą
pradėjo apšaud yti iš kulkosvaidžio iš Prisikėlimo bažnyčios bokšto ir kitų
vietų. Mano vedamasis būrys pradėjo salvėmis iš vietos apšaudyti bokštą,
ir po kurio laiko pasirodė balta vėliava. Vėliau iš to paties bokšto dar kartą
buvome apšaudomi, bet jau kiek silpnesne ugnimi. Aš apie tai pranešiau
komendantūron. Birželio 25 d. sargybos sudėtis buvo sumažinta ligi
14 žmoni4, tačiau į pagalbą buvo atsi4sti 3 vokieči4 kariai. Saugoma buvo
be pertraukos nepasitraukiant iš vietos nei vienam partizanui. Iš partizan4
tarpo nebuvo nei užmuštų, nei sužeistlj, nors dažnai čia buvo apšaudoma
tai iš vieno, tai iš kito šono. Birželio mėn. iš 27 į 28 d. nakties metu vėl
buvome smarkia kulkosvaidžių ugnimi apšaudomi, bet mes nešaudėme,
nes nežinojome, kas šaudo ir iš kur. šone hidroforo stovėjęs vokieči4 kareivis sargyboje per tuos šaudymus buvo sužeistas į vidurius. Šiaip mano
vadovaujamojo būrio sargyba savo par eigas ėjo gerai, buvo drausmingi
partizanai ir pasiryžę. Be reikalo nebuvo paleistas nei vienas šūvis.
Kaunas
1941.Vl.29

J.Leščiukaitis (parašas)

ATS J. PUSK JONO LEŠČI U KAIČIO RAPORTAS APSAUGOS SKYRIAUS

PAL'.Y
MEJIMUS

Kauno karo

komendantūros

Apsaugos skyriaus p. Viršininkui
Kauno vand enti ekio hidroforo
sargybos viršininko j. pusk .
parti z ano Jono Leščiukaičio, gyv .
Kaun e, Žemaiči4 g. 25, bt. 2

Raportas
Nuo 1941 m . bir že lio 23 d . 7 val. ryto ėjusiems sargybą ligi birželio
28 d . 14 val. Kauno vandentiekio hidrofore (Aukštaiči4 g. 29) partizanam s pra šau išduoti atitinkamu s pažymėjimus, būtent:
l. Partizanui Leščiukaičiui Jonui , Žemaiči4 g. 25, bt. 2, šautuvas
Nr. 00-52700.
2. Jurg elionis Povilas , Žemuogi4 g. 4, bt. 4, šaut[ uvas] Nr. e. t. 6356.
3. Meilus Vy tautas , Žemuogi4 g. 4, bt. 4, šautu vas Nr. 5497 .
4. Leparskas Liudas , Darbinink4 g. 39, bt. 5, šautuvas Nr. e. t. 6265.
5. Budrys Jonas , Aukštaičių g. 29, šautuvas Nr. 5322.
6. Olčiakas Henrikas, Žemuogių g. 4, bt. 3, šautuvas Nr.-.
7. Jačauskas Vincas , Basanavičiaus al. 44, šautuv[as] Nr. e. b . 2380 .
8. Dambrauskas Henrikas, Donelaičio g., bt. 4h, šautuv[as] Nr. 7473.
9. Kryževičius Valentinas, Prūsų g. 11, šautuvas Nr. e. n. 6042.
10. Gobužis Antanas, Napoleono g. 28, bt. l , šautuvas Nr. e. m. 6218.
11. Banionis Matas , Rūtų g. 8, bt. 4, šautuvas Nr . e. č. 6357.
12. Milišauskas Antanas, Rūtų g. 8, bt. 4, ,, ,, e. t. 7848.
13. Leparskas Vytas, Darbinink4 g. 39, bt. 5, ,,,, e. č. 6607.
14. Jasilionis Jonas, lvinskio g. 4,,,,, e. d. 7740.
Ats. j. pusk. par[tizanas] ]. Leščiukaitis (parašas)
Sargybos viršininkas

Sargybos viršininkas
LCVA, f. R-1444, ap. 1, b . 9, l. 120-121. Originalas, rankrašti s.
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21.

VIRŠININKUI PRAŠANT IŠDUOTI SARGYBĄ EJUSIEMS PARTIZANAMS

LCVA, f. R-1444, ap . l , b. 9, l. 117. Originalas, rankra štis.
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22. SUKILIM0 DALYVISK

RAIČI NSKIS APIE PASIPRIEŠINIMĄ CHEMIJOS

INSTITUTE

Kaunas

16 va l. ,,A l k a z a r e"
Tai buvo 1941 m. birželio 23 d. nu o 10 va l. iki bi rž [elio ) 24 d . 2 v al.
Chemijos instituto (buv. Ginkl[ų) v-bos) Tyrimų lab ora to rijos rūmuose.
Kad Tyrimų labora torijoj buvo dir bamas nelega lus darb as, va rgu buvo paslaptis tarybinio režimo vykdytojams, tik sunki au buvo su se kti, kieno rankomis ir kuriose pa talpose jis buvo dirb am as . Matom ai, siūlo ga lui
surasti veik ištisas tris paskutines naktis p rieš karą v isu ose rūmuose degė
žiburiai . Kodėl jie degė, niekas iš va din amo pri eš revo liu cini o fr ont o
organiza torių nežinojo. Buvo spėjama, kad ČEKA ats tova i su ka i kurių
atsakingų pareigūnų žinia darė nu odu gnias, bet slapta s kr a tas, nes yp atingos netvarkos nepastebėta . Buvo taip pat spėjama, kad ta pačia proga
buvo užminu oti rūmai.
Birželio 22 d . Kaune pasirod žius pirmi ems kar o prane šimams , pirmasis aktyvistų uždavinys buvo už bet kokią ka iną ap saug o ti milijoninės
vertės rūmus ir irengimu s nu o sunaikinim o ir dar padėti o rga ni zu oti
atspar os židinius miesto centr e, kurių tarp e paminėtinas Radi ofo n as : n eatsitiktinaiteko garbė Tyr[imų) laboratorijos atstovam s ir DEKLARACIJĄ
paskelbti eterio bangomis. Dalis jėgų jau pirmadieni o naktj užėmė postus
mieste, kita dalis, tiesa, labai menkai ginklu o ta, pa silik o rūmų apsaugai
ir ryšiui su centru pala ikyti.
Apsisaugoti nuo v idaus priešų tuojau p at visus įtariamuosius internavome arba suspendav ome nuo bet kokių atsakingų pareigų, visas patalpas ir rajoną visu imanomu str opumu kartkartėmis p atikrin om e ir, ką
tik rad ome itartino, tuojau pat, žinoma, sunaikin ome arba izoliavom e.
Apie birželio 23 d . 9 val. mu s pasiekė iš mies to žinia, kad i rūmus
ruošiama civilinė žydų ir komjaunuolių ekspedicija jiems susp r ogdinti ir
gynėjams sunaikinti. Susitarta reaguoti taip , kaip padėtis padiktuos: nuo
civilės arba silpnos militarinės atakos gintis turimai s 5 pi stoletai s, savo
gamybos rankinėmis fugasinėmis ir dujinėmis g ranat omis ir pan .
priemonėmis. Prasidėjo, atrodo, nesibaigianti s la ukim as. Užpakalyje
stovėjo 3 zenitinės baterijos. Radvilėnų pl. ir Baranausk o gatv e zujo rusų
ginkluotos pajėgos-pasijutome apsupti , tik n epu olami .
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Apie 13 va l. pa rtiza n ai iš Kraše vskio g. pu ola zenitin iu kulk osvaid žiu
ginklu otą sunkvežimį . Po ma ždau g pus v aland žio kov os, kuri oje iš
pa rtiza nų tarpo krito a. a. pu s k . Šleževičius, sunkvežimį apl ei d žia
12 ginkluotų raudonarmiečių, kuri e nu slenk a Zoo log [ijos] sodo )inku i.
Ne truku s iš Ąžuolyno atvyks ta api e 30 raudonanniečių pa stiprinima s .
Gatvėje vyks ta susiša ud ym as. Mes kiūtome ir rengiamės sutikti ataką.
Užs itai so m e kele tą chl orpikrin o ir p entrito grana tų, užimam e gyni m osi
poz icijas arčiau iėjimų i rūmus, lauki ame ... Su gelia nčia širdim stebim e
ra udonarmiečius, plėšiančius Vydūno alėjoj iška bint as trisp alves. Kra ujas ve rd a, ap ginti bejėgia i. Pora mūsiškių pra šy te pr ašos i ir reikalaut e
rei kalauja du o ti po pistoletą ir p o porą rankinių granatų ni ekš am s „nubausti". Než inodami front o padėties ir bijodami atkr eipti rusų artil erijos
dėmesį, drąsuolius nu o žyg io atkalb ame.
Va kar e im am e pat ys ru oš tis at akai , p o ra sm arkiai apšaudomų
d rąsuolių p ad eda p entrit o miną su elektrine kap sul e Radvilėnų pl ent e,
kitą p aru ošiame rajone. Lauki ame ve rtin go „taikinio" . Taikin ys, aišku,
turėjo būti nem enk as, n es mina , mūsų apskaičiavimu, 100 metrų spinduliu būtų turėjusi nu šluoti viską: Tyrimų laborato rijos raštinę, tra n sforma torių stotj, tvorą ir plente išrausti kelių metrų gy lio duobę; ga lim as
d aiktas, nebūtų buvę aps ieita ir be aukų iš „a lkazariškių" tarp o.
Deja, iki antr ad ienio popiečio neatsirad o būtino reikalo miną su sp rog dinti. Pas irod ži us p irm iems vokiečių dalini am s, min a buvo išimt a.
Kad iš pirm adien io į a ntradienį nak tis buvo audringa, maty ti iš to, jog
ry te ties Ty rim q labora tori ja an t pl ent o gulėjo vie n as sun kveži mi s,
2 tanketės, l p rieš tankini s pabūklas su amuni cija, l nuka ut as ar klys ir
surinkt a api e 30 rank[inių] grana tų bei kitokios kariškos med žiagos. Toliau buvo pa likta 30 sunkvež imit\ ir VI forte did elis kiekis kariškos man tos.
Ant ra di en i ir vėliau pradėjome orga nizuo ti Ty rimq laborato rijoje
par tiza m1 šta bą, p avo jingo elem ento interna tą*, ekspedic ijas žyda ms ir
pa n . elementui su ras ti, bet tai jau v isuotinai ž inomas da lykas .
Da lyvis
Kaun as
K. K. Raičinskis
...**48- 1
MACB RS, f. 222- 1757, L 65-67. Origina las, rank raštis.
• Turi bi1ti „interna vimf ' .
• • Gatvės pavadinimas nejskaitomas .
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23. KAUNO KOMENDANTŪROS APLINKRAŠTIS PARTIZANŲ

BŪRIŲ

VADAMSAPIESAV
ARANKI
ŠKOSPARTIZANŲ VEIKLOSPABAI GĄ

Kaunas

1941 m liepa

4. Kauno
5. Kauno
6. Kauno
7. Kauno

miesto ir aps. policijos vadas
m. ir aps. nuovadų v-kai
m . ir aps. burmistrai ir viršaičiai
m . ir aps. partizanų būriq vadai.

Kauno komendantūra
Kaunas, 1941m. liepos mėn .. ..d .
Nr . ..... .

LCVA, f. R-1444, ap. l, b . 9, l. 125. Originalas, mašinra štis.

24.
Visiems Kauno miest o ir apskrities
partizaną būrių vadams

SARGYBOSVIRŠININKOJONO STUOGIO PRANEŠIMAS
APIE SARGYBĄ

CE NTRINĖJE VANDENTIEKIOSTOTYJEBIR.LELIO25- 29 D

Ponui Kauno miesto*
Liepos mėn. pradžioje Vokiečiq karo vadovybės jsakymu buvo pranešta
visiems parti zanams , kad jų, kaipo savistovių vienetų, v eikla baigta ir
todėl turimus ginklus privalo atiduoti vietos policij os nuovadoms arba
komendantūroms.

Iki šiai dienai dar ne visi partizanai savistovią veiklą sustabdė ir vis
dar vaikšto apsiginklavę, nors gink lam s laikyti leidimų ir neturi .
Šiuo raštu pakartotinai jspėju, kad visi partizanai privalo neatidėliojant
savo turimus ginklus atiduoti v ietos policijos nuovadoms arba komendantūroms. Visa savistovi partizanq veikla bai g ta . Be p olicijos atstovų
joks partizanų vadas arba atskiras partizanas neturi teisės vykdyti bet
kuriuos administracinius veiksmus (daryti kratas, suiminėti žmon es, kištis
i kitus piliečių reikalus). Parti zanai gali būti tik pagalbi.nė jėga policijai ir
tik tais atvejais, kada policijos pareigūna s prašo.
Kas iš partizanų neatiduos ginklus , kaip šiam e rašt e nurodyta, su jais
bus pasielgta visu karo įstatymų griežtumu . Policijos nuovadų viršininkai
ir viršaičiai privalo šio rašto turinj ir pas ekme s gerai iša iškinti visi ems
parti zanams.
Pulkininkas/. Bobelis(parašas)
Kauno kome ndantas
Leitenantas (parašas nejskaitomas)
Adjutantas
Gauna:
1. Kariuomenės štabas
2. Policijos departam ento dir ektori u s
3. Kauno apskrities v-kas

Stuogio Jono,
gyv. Žemaičių g. 83

Pranešimas
Pran ešu, kad aš birželio 25 d . iš komendantūros, būrio vado ltn . Blažio
parėdymu paskirtas skyr. virš ininku , buva u išsiųstas su 14 partizanų sargybai eiti. Eiguliu ose, centrinėj vandentiekio stoty , sargybą ėjau iki 29 d . to pat
mėnesio. Eidamas sargybą žvalgiau vietos apylinkes, be to, duodavau paramą
vietinia m s šaulių būriams-siųsdavau ginkluotų partizanų [jiems] padėti.
Žva lgy damas suradau Kleboniškyje pa liktą rusų poziciją, kuri oje radau 4 patrankas, 104 d ėžes patrankom sviedinių, vieną sugadintą
sunkv ež imi ir septynias dėžes su amunicija; ten tuojau išstačiau sargybą.
Saugojant centrinę vandentiekio stoti, jokių pasikėsinimų ją sunaikinti
nebuvo. Išvargę, be poilsio ir nevalgę sargy biniai nepakeičiami, jų dali s
savava liškai apleido tarnybą. Apie tai atskiram rašte jums pran[ eši u].
Nušautų bei sužeistų partizanų mano skyr. nebuvo. Sargybą toliau eiti
perdaviau stoties vedėjui, kuris turi 10 sargybinių stočiai saugoti nuolatinių
tam[autojų]. Neturint jiems ginkit\, įteikiau vis iems postams p o ginklą;
msiškus automatiškus šautuvus priėmė stoties vedėjas. Kleboniškyj e sura stas patrankas su sviediniais perdaviau vietinia ms ša uliam s.

Stuogys(parašas)
Skyriau s sa rgyb os v iršininkas
LCVA, f. R-1444, ap . l , b . 9, l. 118. Originalas, rankrašti s.

• Taip dokumente.
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25.

KAUNOKOMENDANTŪROS IŠDUOTAS PALYMEJIMASPARTIZANUI

JUOZUIIVANAUSKU
I APIEVIii FORTEEITAS SARGYBOSVADO PAREIGAS
1941 m liepos 17 d

Kauno komendantūra
1941.VIJ.17
Nr. 1172

Pažymėjimas

9. Jakštas Jonas
10. Skoras Antanas
11. Reinys Boles lovas .
12. Narbutas Kazys.
13. Gedrimas Kazys
14. Radvi lavičius Petras
15. Skrobulis Viktoras

Žymima, kad partizanas l v a n a u s k a s Juozas nuo 1941 m. birželio
23 d. iki 1941 m. liepos 16 d. 24 val. ėjo sargybos vado pareigas VIII forte.
Pažymėjimas duotas pristatyti įstaigai, kad gautų iki š. m. liepos 16 d.
imtinai jam priklausantį atlyginimą.

M. Rudys(parašas)
Būrio vadas

LCVA, f. R-1444, ap. 1, b. 9, l. 99. Originalas, mašinraštis .

27 . KAUNO KOME N DANTŪROS
Pik. Kauno komendantas
Adjutantas
LCVA, f. R-1444, ap. 1, b. 9, l. 82. Originalas, mašinra štis.

26.

PARTIZANŲ. VEIKUSIŲ VIii FORTOTERITORIJOJE

BIRŽELIO23 D -LI EPOS 17 D . SĄRAŠAS

Kaunas

1941.Vl.23 d.-1941.VIl.17 d.
VIIIforto ribose,
Sąrašas

Registruota Kauno
komendantūroje

1941 m. liepos 19 d.
Nr. 1217
l. Ivanau skas Juozas
2. Stanionis Ignas
3. Išganai tis Juozas
4. Rachkindas Eliuša
5. Jurelavičius Rapolas
6. Romeika Vladas
7. Balčiūna itis Jonas
8. Puodžiukaitis Stasys

1941 m. rugp1ūčio 6 d

Kauno komendantūra
1941 m. rugpjūčio 6 d.
Nr. 1714
Kaunas
Partizanų biurui
(Kaunas, Maironio g. Nr. 30)

194 1 m. liepos 19 d.

Partizanų, veikusių

RAŠTASPARTIZANŲ BIURUI APIE

SIU NČIAMOS KORESPONDENCIJOS TURINĮ

Su šiuo siunčiama: .
l. Sąrašai pirmųjų asmenų, įžengusių į Saugumo rūmus 1941 m.
birželio 23 d. (by la iš 16 lapų)*.
2. Sąrašai karininkq , puskarininkiq ir kt. asmenų, užsiregistravusių
1941 m . birž elio 24-25 d . Vietinės apsaugos štabo komendantūros punkte (Saugumo rūmai) ir Kauno komendantūroje (byla iš 25 lapų)*.
3. Sąrašai partizanq būriq, užsiregistravusių 1941 m. birželio 25 d.
Kauno komendantūroje (by la iš 2 lapų).
Kom endanto padėjėjas
(Majoras Biknaitis)
Adjutantas
(Ltn. Garbenis)

-- • Byla
-------nėrasta .

LCVA, f. R-1444, ap. 1, b. 9, l. 110. Origina las, mašinra štis.
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Priedas

Eil.

Sąrašas laikinai veikiančių partizanų būrių
Žm on it!

Eil.

Pavad inim as

Ve ikim o raj o na s

sk a ič ius

Pa v adinima s

Nr.

Žmonių
Veikimo raj ona s

skaičius

21
22

Pulkininko /ankausko št[abas)
Rad ijo stotis

60
70

Radijo stotis

,,Tilka"

12

Juozapavičiaus 80

Darbininkų-Zanavykų

šauli4 namai Laisvės ai.

150

Miesto centras

23
24

,, Drobės"

200

,,Drobė"

2

Finansqministerija

20

"

25

,,Metalas"

3

Geleiinkelie.."i
tl

Geležinkelio stotis

26

„Metalo" pastatams saugoti

200
4

Juozapa vičiaus 82

4

Napoleono g. 3

200
40

Darbo rūmai

250

Rezervas miesto centre

Nr.
l

5
6

Užmiesčio

rajonas

27

Stanaičių-Carliavos

l skyr. Aušros-Aukštaičil\

70

28

Jura gil1kaimas,, ,,

2skyr. Darbininkų l

4 skyr. Husarų ka reivinės

30

5skyr. Kūno kultūros rūmai

20
40
150

29
30
31
32
33
34
35

Pažerių kaimas Veiverių vis.

3skyr. Meno mokykla

80
25

7sk)T. Aukštaičių g. prie K.
8 skyr. Tvirtovės ai.

7

Karmelitl\ rajonas

Vytauto kalno būrys

6skyr. Parodospaviljonas

Vokiečių-Mažeikių

Savo rajone

9 skyr. Minties rato

40
30

Vilijampolės Nr. l

100

Centras

50
20

Savor~jone

50

,,Inkaras" ir „Guma"

vis.

Lapių vis. (m.)

20

Savo kaimas

40
40

,,

30
25

Ežerėlio durp ynas
Darsūniškio k. Kruonio vis.

Julijanavos k. Garliavos vis.
Vytėnų kaimas

Pakruonio

36
37
38

La m pėdžių

39
40
41
42

Naujadvario Vilkijos vis.

kurortas

Palemonas

,,
,,

miestas

Kruonio miestas

60
70

Savo apylinkė

20
150
20

Pakruonio vis.

60
40

.,

Savo rajonas
,,
,,

8
9
10
11
12

VetennariJos akademija

13
14
15
16
17
18
19
20

Fredas

40

A. Freda

uKauno audiniai"

70

Griunvald o 3

LCVA , f. R-1444, ap . 1, b . 9, l. 7. O riginalas , ma šinr aštis .

4

Mickevičia us

Ske lbt a : V. Bra n di š.c
,u s kas, min . ve ik alas , p . 159.

Butų kolonijos

.,Inkaro"
Vilkas, Degtuk4 22
Aleksoto iš 7 skyri4

1-oJipoliklinika
Kalėj imas

LentpJūve „Našumas"

Daukšosg. postas
Žibalo tank.
Dujų fabrikas

30
250

150
3

Savo fabrike
Gėlės

tiltas, Marva

Jiesios

30
60
40

Juodvario b. Garliavos vis.

30

A

Panemunės

,,

,,
,,
,,
,,

Kęs tučio21
Kęs tučio

61

1

Daukšos g.

2

Tunelio g.

200

Kačerginės

Vydnno

74
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28.

DUOMENYS
APIEPARTIZANŲ BŪSTINIŲ IR ATSKIRŲ POSTŲ MAITINI MĄ
Būstinių ir a tskirų postų m a itin im as p aga l grafiką

29.

POLITINIO KALINIOJONO ŽENAUSKOATSIMINIMAI
APIEKAUNO
PARTIZANŲ VEIKLĄ BIRŽELIO22- 26 D.
Vilnius

Eil.

Būs tinės ir atsk(irq]

Kiek
žmoni,,

Nr.

posi\\ pavadinimai

maitinasi

Btistinill ir atskir\)
po si\ \ adr esai

Iš kur ga una ma is to

l

,,Kauno Audiniai"

70

Gri un val do3

Mini a ūki o būdu

2

l -01ipoliklinika

4

Mickevičiaus 2

Iš ko mendantiir os

3

Kalėjimas

150

Kęstučio 21

Min ta iš ben d ro
kalėjim o

4

LentpijūvėJ „Našumas" 3

Kęstučio61

5

1

D,,ukšosg .

Daukšos gatvės

Pas taba

Iki šio l neėmė

kat ilo

Min ta ūkio biidu

"

post(as]
6

Šaulit\ štabas

300

Laisvės 20

Komendantūros

7

Gelež. stolis

40

Stotis

Mint a ūkio būdu

8

Žibalo tank.

2

Tune lio7

Maistą

gaun a iš

ge lež. stoties

9
10

Partizanų

štab(as]

Aukštaičių g. mokykla

150

Vytau to pr . 57

80

Aukš taičilj 52

Ok.io būd u

Iš Raud lonojo )

Nr. 15
11

„Briedžio" vardo

Kry žia u s
40

Vydūno al.7

Minta ftkio būd u

partizam1 štab(as]

Mais t ą

gaun a iš
Zoo log(ijos l
sodo

12

Du1ų labrikai

200

Vydūno ai.

13

Pik. Jankausko

60

Darbinin klj-

Komend (antūros )
ūkio

part(izanų) štab (asJ

tiek (imo l s kyr .

Ūkio būdu

Zanavykų g. k.1mpas

14

Radijo stotis

70

Radijo s totis

Iš komendan tflros

15

.,Tilka"

12

Juozapavi čiaus 80

Ok.io būdu

16

,,Drobė"

200

.,Drobė"

17

.,Metalas "

200

Vokicčilj-

18

.,Metalo" pas tat(ams)

4

Juozapa v (ičia usJ 82

Mažeikių

saugoti postas

"
Iš Kauno ko-

g.

mend(an tūros]

Iš fab r(iko )
,,Metalas "

J. ltn . (para šas neįskai toma s)

1941m. lapkritis

K a un o p a rti z anų v e i k ima s
1941 m . bir že lio 22- 26 dienomis
Prasidėjus Kaun o bo mbardavimui
iš ryt o nesigirdėjo jokių šūvių.
Birže lio 22 d . tik p o pietų, vakar op , bu vo nugirsta s vienas kitas šūvis. Pri e
pa rtizanini o ve ikim o bei va dova vim o daugiausia prisidėjo išėję, išsilaužę
iš kalėjimo p olitiniai ka lini a i.
23 d . ve ikima s žym iai sustiprėjo. Dauguma partizanų jau turėjo ginklus,
bet veikė visiškai savo tiškai-pa v ieniui . Aš kartu su vienu senu pažįstamu,
bu vusiu „Gelež inio Vilko " nariu , nuėjome ieš koti ginklų. Mums beeinant
Donelaičio g. ir tarp savęs besikalbant apie ginklų reikalingumą, kilo mintis :
gali būti ginklų sandėliai bu vu siame Vidaus reikalų komisa riate. Esame tik
dvi ese. Aš savo pažįstamą sutikau Radi ofone. Pavardės neprisimenu , nes
labai seniai esa m e matęsi. Klausiam e vienas kito, kaip daryti , kad visa tai
patikrintum e? Aš par eiškiau , [jog] turiu ginklą „Mauzerį". Jis man taip pat ir
tą patį atsakė. Vadinasi, tvarkoje. Reikalas svarbus ir nutarėm skubiai jį vykdyti. Patikrin au did žiuosius vartus , tą patį padarėme ir su ma žaisiais vart eliais. Abu užrakinti . Vėl blogai. Darome antrą sprendimą: surasti sargą, bet
kur? Bolšev ikai eina gatvėmis. Klausinėti piliečių, kur gyvena sargas , lyg
būtų p er didelė rizika . Einam į v ienus v artus pri eš V[idaus] r[eikalų]
komisariatą, į kitus ir, laim ei, sužinome, kad minimo komisariat o sargas
gyvena mažame nam elyje. Užeinam į namelį, randame moteri, kurią paklausę
sužinojom e, kad tikrai [čia] tas pats žmogus , kuris dirba komisariate kaip
sargas. Kiek vėliau atėjo ir jis pats . Prašom e jo raktų. Jis, gal pagautas baimės,
atsakė, kad raktų neturįs ir kad juos paėmė NKVD . Tada mes jį įtikinėjome,
kad esame savi žmonės, geri lietuviai , o ne NKVD . Vis dėlto labai abejingai ,
žiūrėdamas į mus du , ištraukia raktus iš kurios tai vietos ir duoda mums
sakydamas: eiki te vi eni, nes jis labai bijąs bolševikų. Kuomet jis taip pasakė,
tada m es irgi nebu vome garantuoti, kad [kol)mes nueisime su raktaisį V[idaus]
r[ eikalų] komisariato kiemą, jis tuo pat laiku nepran eš bolševikams . Griežtai
par eikalavom e, kad jis eitų kartu su mumis ir parodytų, kur yra sandėliai su
ginklais . Žmogus neatsisakė. Pataikėme, kada eina mažiau bolševikų, atsi rakinom e mažus vartelius ir greitai susmukome į kiemą. Jis mums nurodė

LCVA, f. R-1444, ap . l , b . 9, l. 11 6 . O r ig in a la s, rankra š ti s.
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tuos sandėlius. Suieškojome lomą. Plėšiant, žinoma, buvo ir triukšmo, bet
tiek to. Atsidarome, randame pilna šau tuvl\, kulkosvaidžh1, granah.1 ir labai
daug šovinią Apžiūrėjome ir klau siam e jo, ar daugi a u nėra. Jis, žmoge lis,
skub iai veda i kitą pusę ir nurodo antrą. Tą patj padarome ir su pastaruoju.
Taip pat randame labai daug kariškos amunicijos ir jvairių ginklų. Viskas
tvarkoje. Ginklų turime. Veikimas užtik rinta s, bet kaip juosi tam tikrą vietą
pristatyti? Vėl galvojome, bet tas ga lvojimas , turiu priminti , buvo sekundės.
Įeidami i kiemą girdėjome su savo draugu mažą triukšmą III nuovados kieme. Einame pri e mūrinės tvoros ir žiūrime, kad ten keli vyrai su šautu vais,
juos valo-tvarkosi. Paklausėme, kas jie ir kiek jų ten yra. Pranešė, kad jų esą
apie 15 asmenų. Tada vėl klausi ame , ar jie visi turi ginklus. Atsakė, kad ne
visi, o h.1ritiktai tie, kurie yra atėmę pavi eniui iš bolševikų.
Ašperlipau kiemą ir čia sutikau Kačergi, kuris taip pat rūpinosi partizanų
apginklavimu. Tada aš pasakiau , kad yra daug girlklų, pilni sandėliai, tegul
eina vyrai ir juos ne ša i lII nu ovad os patalpas. Gi aš tuo laiku iškviečiau
greitąją pagalbą į IIl nu ovad os kiemą ir pradedam e į ją krauti šautuvus,
kulk osvai džius, automatinius pistol etus ir šovinius. Toks pasikrovimas
užtruko gal pusvalandį, ir mes trise- aš, mano draugas ir dar vienas partizanas , policininkas - su greitąja pagalba išvažiuojame i telkimosi vietas.
Pirmoj e eilėje nuvežame ginklus į Radiofoną, iš ten į K[auno] s[unkiųjų]
d[arbų] kalėjimą, nes ten buvo organizuojamas pagalbinis būrys- kuopa.
Grįžtame atgal, vėl pasikraunam e ir nuve ža m e į radijo stotį, į Saugumo departamentą, nes tose vietose buvo organizuojami
būriai. Ginklų
išvežioji mas pa vyko laimingai . Kartu su mumis važinėjo ir seselė iš Raudon ojo Kryžiaus. Visa tai buvo atlikta š. m . birž e lio 23 d. nuo 10 iki 12 va l.
Aš, išvežiojęs ginklus, su savo draugu grįžome į Radiofoną ir ten pra buvome iki š . m . birže lio 26 d . imtinai. Mano draugas birželio2 ... * išėjo ir
daugiau aš jo nemačiau. Taip ir iki šiol ne žinau, kur jis yra.
Po 12 val. š. m . birž elio 23 d . prasidėjo Kaune tikras partizaninis karas .
Bolševikaijau bijojovažiuoti ir eiti Prieplaukos krantu, Kęstučio gatve, Laisvės
alėja ir Donelaičio gatve. Visur, kur tik buvo pamatyti bolševikai, buvo
apšaudomi iš įvairių turimų partizanų ginklų. Daugiausia bolševikai

nukentėjo prie geležinkelio stoties, plente, kuris eina per Ąžuolyną link
Petrašiūnų ir Žaliojo kalno, ir pri e Saugumo departamento
• Antras skaič iu s nejskaitomas.
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dos gatvę. Kuomet pasipildavo taiklūs partizanų šūviai, bolševikai nešdav osi
taip greitai ir retai kada pasipriešindavo. Tiesa, kiek daugiau pasipriešindav o
pri e Saugumo departamento, nes buv o pradėję šaudyti iš „Orlikono ".
Visur asmeniškai teko būti p o labai trumpą laiką, nes aš vis turėjau
ga lvoje Radiofono apsaugą ir ginklų bei šaudmenų pristatymą. Reikia
paminėti, kad partizaniniame veikime Kaune daugiau sia dalyvav o politiniai kaliniai, kurie laimingai išėjo iš kalėjimo, bet buvo nukauti kaip
parti za nai . Kapinėse pat s mačiau savo draugų kapus, kuri e man žinomi
kaip politiniai kaliniai.
Be to, labai aktyviai dirbo gimnazijos mokiniai ir šauliai. Partizanams
d augiausia vadovavo jaunieji karininkai,
puskarininkiai. Per visas tas dienas, t. y . nu o birž elio 22-26 d ., nesu matęs aukštesnio karinink o, kaip
kapitoną ar majorą. Visi pJJlkininkai leitenantai , pulkininkai ir generolai,
kurie sėdėjo kalėjime, din go.kaip pernykštis sniegas . Kiek vėliau paaiškėjo,
kad aukštesnio rango karininkų buvo ir nesuimtų Kaune, bet partizaniniame veik im e nieko neparodė ir neprisidėjo prie jo. Dabar kur geresnė vieta,
kur minkštesnė kėdė, vėl sėdi ir giriasi savo nuveikta is darbais . Dėl tokių
kovotojl\, kurie kovoja liežuviu , būtinai reikėtų padaryti atitinkamas išvadas
ir [juos] iš visų vietų atleisti , pakeičiant jaunais iais, kuri e iš tikrųjų dirb o ir
dirbo tiek taut os atstatyme, tiek kitame jiems pavestame darbe .
Partizaniniame veikime dalyvavau iki š. m. birželio 26 d. Prie bolševikų
kaip Valstybės saugumo policijos ir komunistų partijos agentūros vedėjas
buvau suimtas 1940 m. rugpjūčio 17 d . ir 1941 m. birž elio 22 d. išėjau kaip
ir visi kaliniai. Man e išdavė Vitulskis, Sapkauskas ir Puchauskas NKVDistarns.
Visi žmonės pritarė ir laukė, kad tik greičiau ateitų vokiečiai padėti
partizanams kovo ti su bolševikais.
Nuo 1941 m. birželio 27 d . pradėjau organizuoti Valstybės saugumo
departamentą . Kol atvyko iš Vokietijos dabartinieji direkt or iai ir
viršininkai, aš su kapitonu Kirkila , tai yra su jo būriu, likvidavau likusius
komunistus žydus ir kitus komunistų pakalikus.
Vilnius, 1941 m . lapkričio ... d .
Ats. j. ltn., politinis kalinys

J.Ženauskas (parašas)

Lietuvos ypatingasis archyvas (toliau - LYA), baud žiaml\itl bylų fondas,
baud žiamoji byla Nr . P-15399, t. l, l. 99-101. Originalas , mašinraštis.
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30. INTERVIU SU GYD. VACLOVU LABOKU APIE SVEIKATOS SKYRIAUS PRIE
VIETOSAPSAUGOSŠTABO VEIKLĄ PIRMOSIOMIS KARO DIENOMIS KAUNE

Kovq

su b o l ševikais
aukos
Kaun e
Iš pasikalbėjimo su dr. Laboku,
buv. Parti za nq sveikatos skyria u s viršininku

~ta!_iau~ et~i.~rasli~ko ~~o ~o~ ?i e~o_s, kai Lie~t~os vakarq pasi enyje
nua1de10 pmrn ep pabuklų suvia1 1r v1rsum gausiai p o Lieh.tvą nusėtų
sovietų aerodromų pasipylė bombų kruša. Jau metai , kai galingas Vokietijos ginklas buvo nukr eipta s prieš raudonąjį slibiną, klastingai pagrobusi
Lietuvą bei kitus kaimyninius kraštus ir tykojusi patogaus momento uždėti
savo leteną Vokietijai, o vėliau ir visai Europai.
Vos meh.ts pašeimininkavę, bolševikai paliko mūsų kra šh.ti ir mūsų
tautai gilių, sunkiai beužgydomų žaizdų. Tūkstančiai išžudytų, d ešimtys
tūkstančiq ištremtųjų i Sibiro taigas ir Vidurinės Azijos tyrus , nuni okotas
ir išpagrindų sugriautas ūkis-štai vienerių metų bolševikų viešpatavimo
balansas.
Nenuostabu tad, kad išlaisvinamajam žyg iui i Rytus prasidėjus, i tą
lemiamą kovą kaip vienas žmogus įsijungė visa lietuvių tauta. Visa Lietuva suknibždėjo parti zanais , i kurių būrius enh.tziastingai telkėsi ir jau nas, ir senas. Prieš metus žydaičių su gėlėmis sutiktuosius Lietuvos
engėjus bolševikus partizanai palydėjo su šūviais ir granatomis.
Kiek mūsų partizanai per šias laisvės kovas parodė drąsos, ryžtingumo
ir energijos, turime daugybę pavyzdžių. Menkai, vos lengvaisiais ginklais
ginkluoti mūsų parti zanai stojo i kovą su bolš evikais tuo momenh.t, kai
mūsų krašto keliaisir miestų gatvių grindiniais tebedundėjo besitraukiančio
priešo tankai, pilni iki dantų ginkluotų raudonanniečių sunkvežimiai bei
patrankos. Kokios drąsos bei atkaklumo reikės mūsų vyramsdar pirmadienį,
birželio 23 d., t. y. antrąją karo dieną, užimti Saugumo rūmus Kaune, kai
pro šali dar tebežvangėjo bolševikų tankai, paimti bolševikų teb esaugomus ginklų sandėlius, istaigas ir t. t. Atlikdami pavestuosius uždavinius ,
šimtai partizanų šiojenelygioje kovoje žuvo arba buvo sužeisti, tačiau tikslas buvo pasiektas - savo drąsiais žygiais ir pralieh.t krauju partizanai
pagreitino tėvynės išlaisvinimą iš bolševikų jungo .
Karui prasidėjus, svarbiausias partizaninės veiklos centras buvo Kaunas . Prie Vietos apsaugos štabo čia buvo isteigtas ir Sveikatos skyrius,

kuris, tarp kitko, turėjo rūpintis sanitarinės pagalbos teikimu kovojantiems partizanams. Štai ką pa sakoja apie Sveikatos skyriaus veiklą buvęs
pirm osiomis karo dienomi s jo viršininkas gyd. Vaclovas Labokas.
Pirmas Sveikatos skyriaus uždavinys buvo organizuoti tinkamą pirmosios pagalbos teikimą sužeistiems partizanams , kovojusi ems jvairiose
miesto daly se su b o lšev ikais . Tuo tik slu visas Kauno miestas su
priemiesčia is buvo padalirltas i 10 rajonų, i kuriuos birželi o 23 d. vakare
bu vo pasiųsti pirm os ios pagalb os teikim o postai, daugiausia po du
žmones. Birželio 23- 26 d . laikotarpiu šiuose sanitariniuose būriuose dirbo apie 40 asmenų, jų tarp e apie 20 gydytojų, toliau medicinos kandidatai, sh.tdentai m edikai, gailestingosios seselės, sanitarai ir t. t., kuri e su
atsidėjimu ir pasišventimu atliko jiems uždėtas pareigas. Siunčiamieji į
pirmosios pagalb os p os h.ts, savo gamybos baltais raiščiais su raudonu
kryžium ant rankovių, aprūpinti tvarstomąja med žiaga (individualiniais
pak etais ir bintais) b ei m edikam entai s ir atitinkamai painstruktuoti,
nežiūrint nuolat vykstančių susišaudymų ir rimt o pa voja us, drąsiai vyko i skirtąsias vietas, teikdami pagalbą sužeistiems parti za nams.
Čia tenka pastebėti, kad tvarstomąja med žiaga ir medikam entais buvo aprūpinta iš anksto, dar gegužės mėn., kai vis smarkiau pradėjo sklisti
gandai apie neišvengiamą Vokietijos karą su Sovietų Sąjunga.
Vykdami teikti pa ga lbos sužeistiesiems, sanitarij os pareigūnai ne
vieną kartą bu vo susidūrę su bolševikais , kurie reikalavo priemoniq nuvykti i Šiaulius ar Vilnią Vienas šofe ris su greitosios pagalbos ma šina
buvo priverstas vežti bolševikus Vilniaus link, bet dėka savo sumanumui
ikyrių raudona rmiečių atsikra tė ir nu o Jonavos sveikas ir su sveika maširla
pardūmė atgal.
Pirmosiomis karo dienom is (birželio 23-25 d . ) išsiuntirlėtieji i p ostus
sanitarai suteikė pap,tilbą daugiau kaip 200 lengvia u sužeistų partizanų. Be .
to, apie 80 sunki ai sužeish.1jų buv o paguldyta i ligonines; dali s iš jų mirė.
Iš viso pirmosiomis karo di eno mi s kovose su bolševika is Kaune ar jo
apylinkėse žuv o arba mirė nuo žaizdų apie pusantro šim to partizanų. Iki
birželio 26 d. jau buvo žinit\ apie 85 žuv usius partizanus, kurių 64 tą
dieną buvo palaidoti Kauno kapuo se . Dalis žuvusių partizanų buv o palaido ta giminiq Kauno ir priemiesčių kapuose.
Antras svarbus Sveikatos skyriaus uždavin ys bu vo kuo greičiausiai
apva ly ti miestą ir apy linkes nuo lavoną Šiam darbui buv o panaudota
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Universiteto klinikų, Raud onojo Kryžiaus ligoninės pers onalas, studentai medikai ir kt. Pirmąsias bri gadas lav onams rinkti suorganizavo prof .
Br. Sidaravičius iš klinikų tarnautojų. Lavonai buvo gabenami į Medicinos fakult eto rūmus ir į Patolog ijos institutą atpažinti. Čia jie buvo skirstomi į tris grupes: 1) partizanai, 2) civil(iai] gyventojai ir 3) bolševikų
kariai. Partizanams laidoti buvo sud ary ta speciali komisija . Apie kiekvieną
žuvusį partizaną buvo surašomas aktas, pažymint pavardę, vardą, amžių,
gyv. v~etą, žuvim o vietą ir t. t. Nesant dokumentų, lavonai buvo nufotografuoti. Lavonams atpa žinti buvo sudarytos d vi komisijos . Žuvusių civil(ių] gyventojų būta apie 50; jie palaid oti Kauno kapuos e. Api e 150 rusų
karių palaidota A. Šančių kapuose ir Ža liakalnio sentikių kapuose. Be to,
keliasdešimt bolševiktl palaidota Kauno apylinkių laukuose .
Taigi pirmosiomis karo dienomis ir mūsų m edicinos pe rsonalui teko
auk otis ir atlikti nepaprastai svarbius u ždaviniu s.
K.Ur.
Savitarpinės

Buvo duota s ženkla s žyg iuoti pirmyn, ir visi dvidešimt penki vyrai drąsiai
skynėm kelią pr o aukštus ir tankius rugiu s. Spausdami rankose už taisytus
šautuvus , nu žyg iav om kokį šimtą metrų, kai čia pat pasigirdo lengvojo
kulk osvaidži o tratėjimas. Visi krit om prie žemės. Kulipkos zvimbda .mos
ir kirsdamos rugiu s lėkė pro mūsų galvas. Per 5-kis metrus nuo manęs
pa sigirdo dejavim as. Vienam mūsų parti za nui dvi kulipkos pervėrė viduriu s. Padėtis kebli. Dėl šūvių negalima nė pajudėti. Pagaliau iš kairiojo
sparno mūsų vyrai atidengė ugnj i pasislėpusius rugiuose rusus. Du
ru sa i buv o nukauti . Likusieji keturi pasidavė. Tuoj išša ukėm greitosios
pagalbos mašiną, kuri nuvežė sužeistąji partizaną į Kauną. Tuo tarpu
pradėjo temti , ir m es pajud ėjom atgal i Kauną. Pakeliui sutikom
bežygiuojančias vokiečių kariuomenės voras. Vokiečiai paliko mums labai gerą įspūdį. Nors nuvargę, dulkini , tačiau visi linksmi , pilni pasitikėjimo ir drąsos. Perdavę vokiečiams belaisvius, grjžome į savo būrio
patalpa s d žiaugdami esi, kad nors tuo nedid eliu žyg iu apvalėm šiek tiek
savo žemelę nuo „nenugalimo s" Raudonosi os armijos likučių.
Vėliau suž inojom, kad netoli tų rugių, kur mes susidūrėm su rusais ,
krit o mūsų būrio būrininkas inž. Milvydas. Mes, partizanai , lenkiam e
galvas pri eš kritusius brolius, tač iau nenu sime nam , nes aukos tėvyne i
niekuome t neb us per did elės !

pagalbos ž inios, 1942 06 13, Nr . 14.

KAUNO APSKRITIS

3 1. PARTIZANAS ALGIMANTASDIKINISAPIE BŪRIO VEIKLĄ NOREIKIŠKESE
BIRŽELIO 24 D

Partizanas Algimantas Oikinis
Prūsq g. 17a, bt. 3

Mūsų

radijo stoties apsaugos partizanų būriui bir že lio 24 d. buvo
pranešta, kad prie Noreikiškių dvaro bastosi pakrikę rusq kareiviai ir kad jie
šaudo vietiniusgyventojus. Mūsų 1-asis būrys gavo įsakymą išvykti į nurodytą
vietą. Apie 16 val. aps igink lavo m, a psirūpinom šov iniais ir autobusu
nudūmėm prie Nemuno. Visų nuotaika pakilusi. Išvyti plėšiką iš savo tėvynės
ribų kiekvienam lietuviui mielas uždav inys. Todėl v isi užsidegę ir su
pasiryžimu sulipomi garlaiv~ kuris mus perkėlė j kitą Nemuno pusę.
Prie Noreikiškių dvaro su bū riu vok.iečių kariq api eškojom vieną šlaitą,
tačiau, be sugadinto rusų kulk osvaid žio ir kelių dujokaukiq, nieko neradom. Mes žavėjomės vokiečių kariais, kurie n epapra stai tvarkingai ir
drausmingai atliko uždavinį. Tai buvo gera pam oka mum s, parti za nams,
dar nemačiusiems tikro man ev ravimo kovos m etu. Po šito apieškojimo
vokiečių kariai grįžo namo. Mūsų būrys taip p a t rengėsi palikti dvarą,
tačiau vietin iai gyventojai mum s pranešė, kad čia pat, ru g iuose, slapsto si
rusai. Visas mūsų būrys išsiskleid ė ma ždaug trijų šimtų metrų grandine.

Vyr. ginkluotųjų pajėgų vadovybės
a psaugos kuop a

MA CB RS, f. 222-1757, l. 41. O rigina las, rankra štis.

32.

J . LTN MATO VALEIKOS RAPORTAS KAUNO KOMENDANTUI APIE

ŽUDYNES PRAVI E NIŠKIŲ DARBO STOVYKLOJE

Kaunas

1941 m . birželio 28 d

Komendantfiros karininko
j. ltn. inž„ Va leikos
Mato
Kaun o komendantui
Raportas
Pran ešu, kad skerdynės Pravieniškių darb o stovyklo je įvyko 1941 m.
bir že lio 25 d. 15 va l. Buvo išž udyt a 230 žm oniq ir taip p a t išša udyta
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prižiūrėtojai su šeimomis. Tai dienai rasta maitinim osi sąrašuose 444 žmo-

nės. Vadinasi,214pabėgo, jų tarpe apie 50 sužeish.Į. Dalis eva kuojant mirė.

Kaunas, Pravieniškės
1941.Vl.28

J. ltn. inž. Matas Valeika (parašas)

LCVA, f. R-1444, ap. l, b. 9, l. 52. Or igina las, rankra štis.

33. J

LTN. MATO VALEIKOSRAPORTASKAUNO KOMENDANTUI APIE

PADET)
PRAVIENIŠKESE

1941 m . birželio 29 d.

Kaunas
Komendantūros karininko
j. ltn. inž. Vale ikos
Mato
Kauno komend antui
Raportas

Pranešu, kad Pravieniškių darb o stovykl oje 1941 m. birž elio 29 d. palaidota 182 lavonai. Jų tarpe 2 sovietų kariai ir 50 lavonų buvo išvežti
giminių ir partizanų. Evakuoti sandėlia i į Pravieniškes , kol susidarys
kalėjimo administracija. Įsteigti Pravieniškių ir Rumšiškių partizanų
būriai, kuriems buvo pavesta pala ikyti tvarką ir turto apsaugą.
Kaunas, Pravieniškės
1941.VI.29

J. ltn. Matas Valeika(parašas)

LCVA, f. R-1444, ap. l , b. 9, l. 53. Or iginala s, rankra štis.

34.

RUMŠIŠKIŲ PARTIZANŲ ŠTA80 RAPORTASKAUNO MIESTO IR APSKRI-

TIESKAROKOMENDANTUI
APIE ĮVYKIUS VALSČIUJE BIRLELIO 26- 29 D.

Rumšiškes

1941 m birželio 29 d

Kauno miesto ir aps. karo Komendantui
Rumšiškių v is. partizanų

štabo

VTra kų Š.R. (30) Be ištra kių būrio vado

Kazio Žydavičiaus, at s. j . ltn. Šimaičio Leono
ir ats. ltn . Med zevičiaus Kazio
Raportas
Š.m. birželio26d. K. Žydavičiaus vardu iš Kauno karo komendantūros
gauta 20 šautuvų, 20 leidimų ir 1500 šov inių apginklavimui provincij oj
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šaulius kovoti pri eš bolševizmą ir saugoti ūkininkus nuo raudonarmiečių
užpuldinėjimo ir žudymų.
š. m. birželio 26 d . atvykus į Rumšiškių mstl. pačiame fronto mūšyje
apginklavom e Rumšiškių policiją ir suorganizavom partizanus . Taip pat
tuoj Rumšiškių mstl. suėmėm visus žydus komunistus, kuri e ir dabar
laikomi suimti ir a tlieka įvairius darbu s.
Rumšiškių-Pravieniškių rajone, kaip jau buvo raportu pranešta,
padėtis labai rimta ir žiauriai baisi, valandomis rusų kariai ir žydai komunistai žudo ištisas šeimas- moteri s, vaikus ir kas jiems pakliuvo , ypač
buv. šaulius.
Ūkininkai did žiausiomis virtinėmis eina į mūsų - Rumšiškių
partizanų štabą prašydami pagalbos, įsirašyti į partizanus ir bendrai
nori stoti į kovą prie š rusų terorą ir išnaikinti iš miškų rusų karių bei
komunistų gaujas. N eišvalius miškų, gyvenimas ūkininkams neį
manomas - pražūtingas. Partizanų suimtieji rusų kariai su ginklais
perduodami vokiečių kariuomenei. Neturint pakankamai ginklų, lėtai
vyksta raudonarmiečių suėmimai ir sunki kova bei apsauga nu o jų
užpuolimo. Be to, užkasant lavonus ir gyvulius, esančius prie miškų,
taip pat ginklai reikalingi, nes tą darbą atlieka suimtieji žydai, o esantieji miškuose raudonarmiečiai stengiasi suimtuosius žydus komunis tus išvaduoti.
Išdėstytu reikalu

prašoma skubaus parėdyrno:
l) dėl apginklavimo partizanų;
2) kas daryti su sulaikytais žydais (iš sulaikytų yra pabėgusių iš Kauno ir Prienų miestų);
3) esamiems 20-čiai šautuvų ir 4 pistoletams prašoma išduoti naujus
leidimus pagal čia pridedamą sąrašą;
4) kas daryti su išmėtytais raud[onarmiečių] karių ginklais Jaukuose .
Priedas: sąrašas*.
Partizanų štabas (3 neįskaitomi parašai)
Rumšiškių mstl.
1941 m. birželio 29 d .
LCVA, f. R-1444, ap . 1, b. 9, l. 65. Originalas , mašinraštis .
• Sąrašas nededamas .
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35. PARTIZANAS
KLEMENSAS JŪRAITIS APIE RAUDONDVARIO PARTIZANŲ
VEIKLĄ

Partizanas J-a
Ra ud o nd var i o par ti z a n ų ve i k l a
Siautėja nt raudonųjų terorui, paskutinę sava itę raudondva riečiai jau
retas nakvojosavo namuose. Netikrum as ir ba imė likti išvež tam ten, iš
kur jau nebelieka vilties pamatyti melsvąjį Tėvynės dangų, kiekvienam
kėlė pasiba isėjimą. O tuo metu visa vie tos vyk d omoji „va ldžia" nėrėsi iš
kailio sudarinėdama išvežimui skirtų sąrašus, posėd žiavo, rašė „liaudies priešų" biografijas .. .
Jau su pirmuoju išvežimu buvo paimtas ats. gen. Ga lvy dis*, bet paskiau jis perkeltas į Kauno kalėjimą, išvež tas Žyge lis ir d a r v ienas kitas.
Jau bolševikams pabėgus vietos kompa rtijos sekretoriau s Ma kar avo Kirijano bute buvo ras tas pas lėptas išvež imui numatytųjų są rašas su
,,išsamiomis" biografijomis. Buvę profesionalai valka tos ir vagys, ir keletas kitokių išsigimėlių, kaip babtiškis lenkas Sirtowt as, [su] vietos žydų
pagalba jau baigė sudarinėti „juodąjį" sąrašą, pa gal kurį bu vo num a tyta
išvežti visi mokytojai, miškininkai, doresnieji apylinkių ūkininkai; net
savo pačių pastatyti milicijos pareigūn ai, remianti s jų neve iklumu, buvo
neaplenkti. Kasdien iš Kauno motociklais atūždavo čekistai ir posėdžiavo,
tarėsi ...
Sugriaudus pirmiesiems karo šūviams, kiekvieno krūtinė laisviau
atsikvėpė. Išlindę iš miškų ir krūmų žmonės rink osi į būrelius, d žiaug smingai sveikinosi, bučiavosi su š v e ntu pasitikėjimu, kad jau neilgai
tęsis teroristų siautėjimas.

Pirmadienio rytą miestelyje ir apylinkėse knibždėjo raudonųjų budelių
kariuomenė, bet, nežiūrint to, jau vienur kitur suplevėsavo lietuvi škoji
trispalvė, suskambo Tautos himno garsai ... Bet iš Vilkijos atvykęs „agronomas" Naujalis su revolveriu vaikė iš kooperatyv o valstiečius, plūdo
,,sabotažninkus" ir landė po įstaigas, savo autoritetą pagrįsdamas „par tijos valia". Sužinojęs, kad miestelyje jau iškeltos tautinės vėliavos,
pasikvietė keletą raudonarmiečių ir vietos parsidavėlių lydima s rengėsi

• Turimasomeny gen. Jonas Galvydis-Bykauskas, suimtas 1940 m.
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eiti ša ud yti beginklių lietuvių. Bet vis dėlto ru sams pabūgus, ir pa tys
išgamiškieji veikėjai pradėjo tirpti ...
Birželio 24 d . rytą sus iorganizavo Raud ond va rio par tizana i. Sud a rytas pirmasis būrys, vadovauja mas pi k. Butkūno Andriau s, būrininku pa skirtas Cikota Vincas . Tuojau p radėta veikti. Iš pasiųstos žva lgy bos patirta, kad vieną sodybą, kur ioje buvo pasislėpusios keliasdeš imt moterų
ir vaikų, užpuolė 18 raudonarmiečių, ginkluotų aut omatiniai s ginkl ais ir
grana tomis. Raudonųjų banditų būriui va d ovavo leitenanta s. Sargy boje
esančiam partiz(anu i) Dau tartui J. pa vyko perspėti kitu s, bet į raudonųjų
nagus pateko partizanai Butkus Bene diktas ir Viržaitis Jonas, kurie bandė
apginti paslėptas moteris ir va iku s. Abudu drąsūs p artizana i krit o nu o
raudonųjų budelių kulkų, o kitu s tris suimtu s p artizanu s su šeš iais tos
sodybos gyventojais išsivedė į mišką sušaud yti. Parti zana i laikėsi ramia i
ir drąsiai žvelgė į juos nukr eiptu s šautuvų va mzdžius. Raud onieji buv o
pakrikę, išsigandę ir pradėjo tarpus avyje nesutarti, kelti ginčus, kuriais
pasinaud odami partizanai pabėgo ir pasislėpė miške. Tuo metu plk . Butkūno pasiųsti parti zanai ir aktyvi stai skubėjo gelbėti sodyb oje prisi glaudusių Raud ond vario gyventojų. Su dviem surūdijusiais rev olve riais
jie išdrįso pulti devynis gerai ginklu otus raudonarmiečius, kurie išgirdę
pa rtizanų šūvius skub iai pasitraukė į mišką, nors jau bu vo pasirengę
visus išša ud yti ir sodybą pad egti. Trečiasis žuvęs Raud ondvari o p artizanas bu vo Babk aitis Pran as. Jis, būdamas v isai beginkli s, puolė du
žygiuojančius raudonarmiečius ir juos nu ginklavo. Ir tą pat dieną, birželio
23-iąją, jis pastebėjo keliolika raudonarmiečių, žiauriai besivarančių dvi
moteris, kurias stengėsi išvadu oti, bet buvo suž eistas į vidurius ir pievo je
išgulėjo 10 valandų be jokios pa galb os. Tą pat dieną 23 val. nugab entas į
sanatoriją mirė .. .
Birželio 25 d . būrelis gerai ginkluotų raudonųjų, mat omai , su vietinių
išgamų informacine pagalba kėsinosi išsprogdinti Raudond va rio partizanų
štabą, bet pavojus bu vo pastebėtas ir raud onieji ap supti vietos miškelyje.
Du buvo paimti į nelaisvę, vienas sužeistas ir du krit o susišaudym o m etu .
Drąsa ir sumanumu pasižymėjo vadovavęs partizanų būriui Cikota V. ir
partizanai Čerepka V., Kubilinska s K. ir Dautarta s Vytautas.
Partizanų skaičius augo labai greitai. Birželio 25 d . partizanų kuopai
pradėjo vad ova uti ats. j. ltn . Šimait is ir ats. j. ltn . Klima s Ged. Partizanų
štabą sudarė pik. Butkūnas Andriu s ir L. Zavadskis. Vėliau partizanų
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vado pareigas perėmė ats. ltn. Gru šas Feliksas. Nauji eji vadai ėmėsi
kruopštaus darbo ir apylinkių valymo nu o raudonųjų gaujų likučių.
Miškuosesurinkta 68raudonarmiečiai. Taip pat apsivalyta ir nu o išvidinių
priešų.

Raudondvario tiltą per Nevėži išsaugoti nepa vyko, nors buvo daryta
daliniai ir nelyg ios partizanų jėgos, paaukojus du savuosius, nedavė ga limumo išgelbėti užminu oto tilto . Vietos
viršaičio lvoškevičiaus iniciatyva buvo suorgani zuot a talka ir tuojau pastatytas naujas laikinas tiltas. Dabar jau Raudondvaryj e atkuriamas naujas vi_ltingas gyvenimas.
Partizanas J-a
žygių, bet stiprūs raudonųjų

P. S. Medžiaga šio rašinio gauta iš Raudondvario
ltn. Grušo Fel.

partiz[anų]
]ūraitis

vado

Klemensas

(parašas)
(Kauno grupės partizanas)
(Darbo rūmų štabo)
MACB RS, f. 222-1757, l. 70. Originalas, ma šinraštis .

36.

NELINOMO
AUTORIAUS
PASAKOJI
MAS APIE PI RMĄSIAS KARO DIENAS

GAIŽIŪN UOSE. JONAVOJE
. SKARULIUOSE

Ant karo tako Paneryje
,,Sumušim gyvates" - Skarulių kankiniai sovietai po bažnyčia - šimtas kupstelių

,,22.6.41m.
Labadiena, brangūs gimdytojai,
Sveikinu nuo tolimo rubežiaus. Gyvenu puikiai. Laukiu dar geriau.
Išvažiuoju j... *
Šiandien pas mus prasidėjo karas. Ne vokiškam fašizmui pasiekti
mus, mušim ji jo teritorijoj. Paruošėm mes jiems. Jei žūsiu nuo fašistiškos
kulkos, tai žūsiu garbingai ir drąsiai. Kaip laukėm to, ir mūsų svajonės
išsipildė. Valdžios ir sovietų tautos įsakymą išpildysim drąsiai ir garbin• Taip dokumente.
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gai . Sumušim gY'·,1t, •o.;i dulkes , kad jų visai ir nebebūtų ant žemės. Jie
nepr aeis! Štai viska:,.
Pranešu: aš esu vedęs, žm ona lietuvaitė, kuri yra ant fotokortelės. Jei norėsite jai rašyti, rašykite: Lietuvos TSR,Jonava, R.g.... *,tik jai rašykite aiškiau.
Aš tikiuosi, kad jūs jai para šysite. Mano adreso nėra . Sveikinu visus".
Po tokio entuzia stiško laišk o, kuris buvo rastas išdegint oje Jonavoje,
sekė skubus atsitraukimas: nejvyk o, žodžiu, drąsa, pri ešas vis veržiasi ir
veržiasi pirmyn .
Bet kur sovietai ilgiau pabuvo , miesčioniško rango mergaičių tarpe
atsirado „katiušų". Liūdnas buvo jų žygis: širdgėla tėvams, tautos priešų
grobis, pajuoka (,,katiušos") jaunimui . Netoli Gaižiūnų poligono viena
m otina pasikorė dukt eriai išeinant už sovieto , kitur tėvai persiskyrė dėl
dukters užmačių ...
Birželio 23 d. Jonavoje viešėjęs vyskupas , grįždamas į Kauną, buv o
sulaikytas saugumo žydų, apsiginklavusių medžiokliniais šautuvais.
Patardę paleido. Po pietų tų pačių pareigūnų neliko nė dvasios . Pabėgėliai
ir sovietai , karštos saulės kepinami , traukėsi abiejais Neries krantais į
Uteną. Lėktuvai išbėgo iš aerodromo.
Birželio 24 d . Keistas reiškinys: kairiam Neri es krante matosi didelės
sovietų jėgos, Kauno kryptim grįžtančios. Žydai atgyja. Vakare jsiviešpatauja įtartina tyla.
Birželio 25 d. 2 val. 30 min . vokiečių dviratininkų komanda užima
Jonavą, patikrina namus ir krautuves . Sovietai iš kitos Neries pusės pradeda bombarduoti miestelio namus ir bažnyčią. Beve ik visą dieną
griaud žia armotos. Prasideda gaisrai.
Skaruliuose, artimam bažnytkaimyje, terorizuojami beginkliai gyventojai. Galtt gale savo bolševikišką narsą išlieja ant kunigų. Išvedę už kaimo nužudo kleb. Pr. Vitkevičių, jo draugą Veprių kleb. Bol. Vėgėlę ir svetį
vilnietį kun. Z. Stankevičių.
Birželio 26 d. Naktis trumpa. Rytą anksti kilo smarkus sovietų bombardavimas miestelio. Po pietų ėmė kristi padegamosios bombos į nekarinius objektus. Miestelis virsta ugnies katilu.
Miesto ligoninėje gydomi sužeisti sovietų kariai pasmerkiami mirčiai:
vienas komandyras (ligonis) su brauningu seser[iai] Kučinskienei
• Taip dokumente .
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neleidžia evakuoti ligonių iš palatų. Užd egus ligoninę vis dėlto išsige lbsti
sužeistieji ir atšliau žia slėptis po bažnyčia, kriptoje .
Birželio 27 d . Rytą 2 val. sovietų ta nkų pri ešp uolis prieš vokiečius.
Pavojus buvo didelis esantiems prie Jonavos dalini ams, b et laiku ateina
pagalbon prieštankinės patra nkos ir suda u žo sovietų tanku s pri e ge ležinkelio tilto; kelias per „prakeiktą pylimą" laisvas. Dešinys spamas
užima Gaižiūnus. Stipriausias sovietų pasipri eš inima s Lietuvoje sutrintas. Tik laukuose lieka šimtas kupstelių su med iniai s kry že liais ...
KSt.
MACB RS, f. 222- 1757, l. 21-22 . Orig inalas, rankra štis.

VILNIAUS MIESTAS
ALGIRDAS
GUSTA
ITIS APIESUKILIMO PRADLIĄ IR PERĖJIMĄ PRIE

37.

CIVILINIOGYVENIMO
VILNIUJE
Vilnius

J um s id o mu s u ž inoti

1941m. liepos 13 d.

ši tą apie

Vilnių?

Jei taip - prašom p askaityti .
Vilniaus lietuviai aktyvistai kovas pri eš bolševikus dėl Lietuv os laisvės
pradėjo 1941 m. bir želio 23 d . Smarkūs ša udymai s i prasidėjo apie
18- 19 val., kuomet mūsų smogiamieji vienetai perėmė milicijas , užėmė
skirtus pastatus. Tuo laiku Vilniuje dar buvo ivairiaginklės bolševikų
kariuomenės gausūs, n ors jau ir pakrikę, būriai. Jie turėjo tankų,
sunkvežimių, kulkosva idžių, pabūklėlių, granatų, didelį skaičių

automatinių brauningų, šautuvų. Lietuv iai partizanai - tiktai šautuvus

ir brauningu s, retai kurie granatų, kulkosvaidžių.
Įtempčiausi kovimaisi vyko 24 val. - 2 val. Spiegiančiai kaukdamos
kulkos draskė sienas, raižė langus, vertė nuo kojų karius . Kadangi lietuvių
kovėsi palyginti visiškai ma žas skaičius, ir neturint tikrų žinių apie
vokiečių ižengimą, daug eliui kilo neaiškumų: mūsų partizanai išsilaikys
ar bus žiauriųjų bolševikų išskersti .
Vokiečių pirmieji motorizu otieji daliniai , į miestą įžengę bir želio 24 d.
ryte, lietuvius rado pozicijose. Svarbesnėse v ietose plevėsavo lietuviškos
vėliavos.
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Anksčia usia i mūsų trispalvė buv o iškelta Gedimino pil ies stiebe
1941 m . bir že lio 23 d . apie 16 val. Po kurio laiko bolševi kai įstengė ją
nuplėšti. Api e 19 val. lietuvi ška vėliava iškelta virš univ ers iteto . Gedimino pilyj e, dar neįžengus vokiečiams, vėl plaz deno mūsų spalv os.
žuvusių, sužeistų ar inv alidais tapusių lietuvių partizanų Vilniuje gali
būti apie 50. Kuri visuomenės dal is uoliausiai pasireiškė kov ose, dabar dar
negalima pasa kyti. Greta studentų kovėsi darbininkai, greta buv . milicininkų
šaudė moks leiviai, greta mūsų karių priešą naikino tarnautojai .
Atvyku sius vokiečių daliniu s lietuviai sutik o su d žiaugsm o ašaromis,
su gėlėmis. Atrodė, Vilniuje gyve na vien tik lietuviai. Tauti ška is rūbais
apsirėdžiusios lietuvaitės dalino gėles, virintą šaltą vandenį, papiro su s.
Lenkai , n etverdami pykčiu, lindėjo savo kambariuo se. Dėl to man viena s
vokiečių karininkas stebėdamasis pasa kė, kad gandai api e tai, jog Vilniuj e yra daug elis lenkų, jo daugiau nep av eiks . Jis pats mato gatvėse
tirštai vaikštinėjančius lietuviu s (-es), jis [taip] pat mat o lietu vius p olicijoje, kariuomenėje, visose įstaigose.
Vilniuj e eina du laikraščiai vokiečių k[albaj.
Miestas smulkok o kalibro bombomis smarkėliau bombardu otas birželio
22 d . Tada bemaž visų centrinių gatvių išbyrėjo langai . Buvo kilę gaisrų,
kurie neišsiplėtė. Namų nedaug sugriauta. Per bombardavimus žuvo gal
tik keli lietuviai . Visi Vilniaus tiltai išlikosveiki. Bombos kliudė buv. lenkų
,,Liutnės" teatrą. Iš įstaigų smarkiau siai apdaužyti Susisiekimo ministerijos didi eji rūmai, tačiau ne kapitaliniai. Atr odo, vokiečiai Vilnių skaitė
jų draugų lietuvių miestu , dėl ko bombarda vo tik dėl jum oro. Pvz., Minskas, kaip iš jo grįžusieji praneša , teturi apie 20 proc . nesunaikintų statinių.
Sostinės gatvėse žy dai gali vaikščioti nuo 6 val. iki 18 val. Visi privalo
ant nugaros ir krūtinės turėti 10 cm skersmens baltą lopą, ant kurio geltoname rate yra didelė „J" raidė (Der Jude- žydas) . Turi atskiras krautuve s
ir tik jose tegali pirkti . Iš žydų paimti radijo aparatai .
Nor s žy dai. ir bolševikai yra vienas ir tas pats, tačiau Vilniuje žy dams
iki šio l parodyta per daug švelnumo . Jiems gailėtasi kulkų į kaktas, nors
visa eile atvejų šie šlykštūs tvariniai šaudė i lietuvių ar vokiečių kovotojus .
Net karo paskelbimo dieną čekis tai dar suiminėjo lietuvius. Iš liet[ uvių)
studentų tarpo žmonių med žiotoj a i gepistai suėmė V. Ašmutaitį,
Vyt. Čemiauską, J. Gudūną, B. Jesburskį, Skunčiką ir kt. Apie juos dar
nieko n ež inoma. Mūsų akademikai, ačiū Dievui, neskaitlingai nukentėjo.

91

Užėjus vokiečiams, iš stud. bendrabučio, esančio Tauro g. 4, visiems

tekoskubiaiišsikelti. Dalis buvo radę pastogę univ ersitet e, Augustijonų g.
esančiame bendrabutyje ir kt. Dabar Taure yra vokiečių kariška įstaiga.
Atsigavę po pirmo moralini o smūgio, lenkai sujudo ir pradėjo neofi-

cialiaibaisiausiaikovoti prieš lietuvius . Šie jų jvairiausi kombinuoti veidmainiavimailabai ir labai kenkia lietuviams. Lenkai taip pat kovojo, nors
irne taip ryškiai kaip žydai, prieš lieh1vius, vokiečius.
Nuo birželio 29 d . Gedimino sostinėje eina di enra štis „Naujoji Lietuva". Pradžioje buvo4 p., dabarjau6. Kainavo 20 kp, dabar 30. Vyr. redaktorius R.Mackonis. Leidžia Vilniaus miesto komitetas. Laikrašti į savo
rankas dar neperėmė liet[uvių] aktyvistai. Dienraštis įdomus, žmonių
gaudyte gaudomas. Prieš išnešant iš spaustuvės (išeina apie 19 val.), prie
jos susirenka stačiai minios žmonių. ,,N[aująją] Lietuvą" skaito ir tie lenkai, kurie į lietuviškus laikraščius anksčiau nežiūrėdavo. Gal dėl to, kad
nėra jokiolenkiško leidinio.
Pabėgdami bolševikai išvažiavo beveik su visomis mieste buvusiomis
mašinomis. Vilniuje susisiekimas palaikomas nuosavomis kojomis. Į
priemiesčius, netolimus užmiesčius kursuoja garlaiviai.
Maistas gaunamas pagili korteles.
Vilniausmiesto komitetas tvarko visus gyvenimo reikalus. Jam vadovauja Vilniausuniversiteto doc. St. Žakevičius.
Vilniaus lietuvių aktyvistų vadu yra Myk. Gudėnas. Faktiškoji valdžia
yra aktyvistų rankose.
Miestokomendantasyraabsoliutus valdovas. Jie jau kelis kartus keitėsi.
Dabar tas pareigas eina pik. ltn. Zehnpfeningas.
Lietuvių karininkai, kariai su ginklu rankose eina jiems patikėtas pareigas.
Vilniečiai lietuviai laukia normalaus susisiekimo, reikalų aptvarkymo.Laukialaiko,kad Vilniaus,Kauno, Suvalkijos, žemaitijos, Aukštaitijos
sūnūs ir dukros ranka rankon galės žengti į šviesų laisvės rytojų, kovoti
dėl ariškosios,kultūringosios Europos.
Vilnius
1941.VIl.13

Algirdas Gustaitis
(Vilnius, Valančiaus g. l, bt. 2)
MACB RS, f . 222-1759, l. 1-5. Originalas, rankraštis .
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B I R Ž Ų AP S KRITI S

38.

PARTIZANAS J. MIKELINSKAS APIE DAUJĖ NŲ PARTIZAN Ų VEI KLĄ
1941 m. rugpJūčio 1Od.

Da ujėnai

Iš

Daujėnų partizanų

veiklos

Birželio 22 d. 11 val. p er Daujėnų apylinkę žaibo greitumu perlėkė
d žia ugsminga žinia, kad jau karas prasidėjo. Tuojau prašvito visų
nuskriaustųjų akys, n es visi gerai supratome, kad jau atėjo laukiamoji
valanda ir kad vokiečių kariuomenė išvaduos iš komunistų kraugerių
rankų ir nebereikės supūti než inom uos kraštuos .
Tuojau susirinkome išslapstytus turimus ginklus, susibūrėme į būrelius
ir jau birželio 23 d. 15 val. užėmėme Daujėnų vis. Is'l<ėlėme trispalvę vėliavą,
suėmėm komunistus, kuriuos uždarėme į skiepus, bet štai 22 val. atvažiavo
iš Biržų komunistų milicijos automobilis, išvaikė iš valsčiaus partizanus
Smilgių k. Val[ sčia us l kieme suėmė partizaną Antaną Navaką, kurį išvežė
į Biržus ir baisiomis kančiomis nukankino. Atvažiavę į Daujėnus, išleido iš
sklepų mūsų suimtus komunistus, įsibrovę į špitolę nušovė špitolninką
Joną Trebą. Prisivijo bėgantį za kristijoną Kazį Grigalionį, rugiuose nudūrė,
atėmė piniginę su joje bu v usiais 200 rb, žiedą ir laikrodį.
Nors mes, daujėniečiai, netekom e trijų garbingų vyrų, kurie žuvo nuo
komunistų kraugerių rankų, teu ždega mūsų širdis jūsų nekaltai pralietas krauj as, kad m es že ngtum e drąsių didingų žingsnių naujam didingam Lietuvos gyvenimo žyg iui. Tebūna lengva jums Lietuvos žemelė.
(Už turinį atsakau)

Parti za na s J. Mik elinskas

Daujėnai

1941. VIII.10
MACB RS, f. 222-1755, l. 1. Or igina las, rankra štis.

KĖDAIN I Ų APSKRIT IS

39. S. GUDAS APIE PARTIZANŲ KOVAS SURVILIŠKYJEBIRŽELIO 22- 25 D
Kaunas
Partizanai

Surviliškyje

Jau š. m. bir že lio 22 d. rytą Surviliškio apylinkėje prasidėjo vietos
lietuvių aktyvish1 judėjimas ir minutėmis didėjo pasiryžėlių skaičius ak-
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tyviam veikimui. Atskiruose kaimuose, kaip Bakai_niuo~e, Užupėje, Kazokuoseir kitur, organizavosi vyrai ginti savo turtą rr beg mkles moteris ir
vaikus nuo bebėgančių skudurių raudonarmiečių ir vietos išgamų
komunistų, žydų ir komjaunuolią
Naktį iš 22 į 23 d. vietos milicijos įgaliotinis su bebėgančiu iš Kėdainių
milicijos apskrities įgaliotiniu apiplėšė kooperatyvo kasininką atimdami
pinigus,o kalbamų pareigūnų žmonos „pasiėmė" iš krautuvės medžiagų
ir kitokil\ prekių. Tie niekšai, iš klebono „rekvizavę" pakinktus, vežimą,
iš kitų arklius, paspruko, bet netoli jiems teko bėgti - buvo kaimynų
partizanų patikti ir „išgelbėti" nuo sėkmingos kelionės į motiną Rusiją .. .
Birželio23 d. apie 10 val. buvo sudarytas Surviliškio apylinkės lietuvių
partizanų aktyvistų štabas, kuris jungė organi zuoton kovo n gaivališkai
besireiškiantį didelį lietuvių norą išsivaduoti iš metus trukusio žydiško
teroro.
Tą pačią dieną apie 18 val. grupė vyrq puolė vietos kompartiją - sekr.
Kuzmicką ir komjaunuolių „vadą" Ardavičiuką, kuris pusdienį, pabėgus
milicijai,vaizdavosi einąs milicijos pareigas ir tuščiu pistoleto „kabūru"
gąsdino moteris bei atiminėjo iš pravažiuojančių dviračius. Įniršę vyrai
,,nuginklavo" buvusius viešpačius ir suėmė. Bet tuo pačiu metu pripuolamai kely iš Kėdainių į Surviliškį pasirodė bolševikų kariška mašina, į
kurią komjaunuolis Ardavičius kreipėsi pagalbos; čia ir įvyko pirmasis
partizanų apšaudymas. Priešintis nebuvo jokios galimybės, nes turėta tik
trejetas aprūdijusių pistoletų. Rusai kiek pašaudę išsiskubino toliau. Gi
„nuskriaustieji" tuojau skubinosi į Krekenavą pagalbos ieškoti, nes juos
užpuolę „buožės". Krekenavoje bėglius pasitiko partizanai ir prašomą
pagalbą suteikė taip, kad toliau nebet eko pagalbos ieškoti ...
Vakare, apie 23 val., Surviliškio partizanai po pirmo ugni es krikšto
vėl puolė grupę bolševikl\ iš apie40 žm., bėgusių keturiais vež imais . Šie
buvo apšaudyti iš pistoleto ir medžioklinio ša utuv o - bu vo sužeistų. ·
Užpultieji atsišaudydami paspruko.
Be to, buvo sulaikomi bėgliai milicininkai ir kitokie aukšti „draugai" .
Pvz., Dotnuvos pareigūnai palydėjo i Survi liškio partizanų rankas d o kumentus, tarp kurių yra išvežtų prof . Tonkūno, buv. ministro Stanišausko
ir kitų namų daikh.\ sąrašai ir kitokie kompartijos raštai bei sąraša i.
Birželio 24 d . apie 12 val. partizanų štabas gavo žinia s iš sargybq,
kad atvažiuoja nuo Kėdainių trys tankai. Bet kieno jie? Žinių nebuvo.
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Vėliau paaiškėjo, kad tie tankai ne mirtį, bet laisvę ir gyvenimą nešė- tai
mūsų gelbėtojų didvyrių vokiečių valdomi tankai, kuriuos tik keli parti-

zanai pasitiko, ir [vokiečiai], labai trump ai Survilišky pabuvoję ir
nu oš irdžiai su partizanais pasikalbėję, vėl išvyko atgal.
Po šio siurprizo partizanų nuotaika pakilo, bet kitą rytą, t. y. 25 d. apie
6 val., iš kitos pusės - nuo Krekenavos - vėl pastebėta tankas, artilerijos
pabūklas ir trys sunkvežimiai ginkluotų karių. Kieno gi šie? Sargybos nespėjo
kitaip prane šti, kaip įspėjamuoju šūviu. Visų nustebimui, tai nelauktieji
bolševika i atvyko kaip baudžiama ekspedicija prieš Surviliškio partizanus .
Be abejo, prieš tokią jėgą nebuvo kuo priešintis , todėl pradėjus
„svečiams" smarkiai šaudyti ir šeimininkauti, partizanų vieta buvo Nevėžio
šlaitai, krūmai ir rugiai . Šie niekšai vieną iš partizanų, atvykusį į savo
buvusią tarnybos vietą, Surviliškio nuovados viršininką Domą Gaigalą
pačiupo ir vietoje sušaudė. Daug kuli p kų ir granatų teko ir į tas vietas, kur
partizanai slėpėsi, bet daugiau žuvusių nebuvo. Su įniršimu bolševikai
ieškojo partizanų ir vietos senelių klausinėjo, kiek čia jų yra. Bet patys
„narsuoliai" i krūmus iri Nevėžio šlaitus partizanų ieškoti nedrįso, tik iš
tolo į juos šaudė. Išplėšę valsčių, partizanų štabą bei policiją ir paleidę
suimtuosius , išvyko. Išvykdami dar padegė du ūkiškus trobesius, turėdami
tikslą liepsnos jūra paversti visą miestelį, bet, laimei , gaisras neišsiplėtė.
Tą pačią dieną apie 12 val. mi este ly vėl pasirodė did vyriškos vokiečių
armijos dviratininkai ir po jų kitokie daliniai , kuri e per Surviliškį žygiavo
per 2 paras.
Dabar partizanų uždavinys jau kitas - visiems sutikti išgelbėtojus.
Kiek džiaugsmo ir nuo širdum o patirta iš karių, kultūros ir Europos civilizacijos gelbėtojų! Bežiūrint miestelis prisipildė apylinkės gyventojų ir
kas kuo sugebėjo vaišinosi su pražygiuojančiais. Mergaitės apdovanojo
karius gėlėmis; karit\ dėkingumas reiškėsi simpa tiškais žv ilgsniais .
Pražygiavus kariuomenei, vėl partizanams darbas su gausybe apylinkėje
bolševikl\ bėgli t\, kuriq vieni dar ginkluoti, kiti beginkl iai. Tokių valymas ir
perdavinėjimas vokiečil\ kariuomenei ir dabar dar nėra užsibaigęs. Iš šios
rūšies veiksmq ateity bu s prisiminimq ir vertingq faktų iš „nenu ga lim osios" a nnijos kareiviq būsenos bei laikymos i vokiečių kariuomenės atžvilgiu.
Kokiq nesąmonil\ jiem s yra pripasakoję jų po li trukai - žinom a, tik jiems, o
ne kam kitam tokiu s dalyku s ir buvo galima pasakoti.
Iš Surviliškio p arti za mi yra daug vyrq parodę drąsos ir ryžto, jų
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pavardės, be abejo, bus sužymėtos parti zanq

veiklos dienyne. Ypatingo
aktyvumo parodė ir rodo partizanai Liubomirskas ir J. Merk elys.
Be to, visi partizanai yra pasirašę tam tikrą aktą, kuriuo savo veik smus skiria savo krašto kultūros ateičiai.
Kaunas,

St. Gudas

Radvilėnų g. 14, bt.

l
MACB RS, f. 222- 1756, l. 9- 13. Originalas, rankra štis.

KRETINGOS APSKRIT IS

40.

FABIJONO VALINSKOPRANEŠIMASLIETUVOSVADAVIMO SĄJUNGOS

VADUI APIEANTI TARYBINĘ VEIKLĄ VOKIETIJ
OS TSRSKARO IŠVAKARĖSE

1941 m. spalio5 d.

Kaunas
Lietuvos vadavim o sąjungos Vadui
Pr a ne š ima s

Prasidėjus sąjūdžiui prieš bolševikus, a. a. Stasys Daknevičius (nužudytas Telšiuose), Gargždų š[aulių] b[ūrio] vadas , dar rugsėjo pradžioj
paaiškino, kad yra dirbančių lietuvių, ir mane, Fabijoną Valinską, ipar eigojo
suorganizuoti grupę patikimų žmonių padėti pereiti per sieną, teikti žinias .
1940m. rugsėjo 29 d. buvau paskirtas Kretingos va lstybiniame ūkyje
ūkvedžiu. Kadangi dvar e buv o ir rusų kariuomenės dalini ai ir sandėliai,
tai man pavedė sudaryti grupę patikimų vyrų, kurie, kai reikės, įvykdytų
pavestą uždavinį. Tuoj pasikviečiau savo JŪR narius A. Šliožą ir K. Grauslį
kaip gerai ištikimus, jpareigojau suorgani zuoti meno brigadą ir pri eš jq
norą isteigti „raudonąji kampeli", o vėliau organi zuoti komjaunuolius,
nes to reikalavo komtmistų partija, bet jie paliko neisteig ti. Gavęs iš
Daknev ičiaus perskaityti p . Škirpos atsišaukimus ir susipa žinęs su dabartiniu Kretingos viršaičiu Putrium , gavęs instrukcijų ir tikėdamas grei t
gaut literatūros, nupirkau rašomąją mašinėlę, nes kaip sovchozas turėjome
teisę ją laikyti. Pasitaręs su kapitonu Žadvydu, itraukiau į darbą ir
5. Paškevičiūtę su B. Magilaite, kurios turėjo pr ireiku s palaikyti ryši.
Minėtos Lietuvaitės savo gabumu ir sumanumu daug padėjo. Gavęs kovo
19 dienos pranešimą iš Jokūbavo mokyt. Bortkevičiaus ir kartu pasitarę
su kpt. Žadvydu , greit perspa usdin om su A. Šlioža, kuri s ir platino, ir
slėpė. K. Grauslys tuoj padavė Pran ciškonq gimnazijos mokini ams, su
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kuriais turėjo ryši. Mano motinėlė K. Valinskienė nuvežė i Gargždus rajono agronomui ats. ltn . K. Sidabrui.
Kazys Sidabras, atspausdinęs daugiau egzempliocių, pasiuntė į kitus
va lsčius.

Sevunė Slušnytė nuvežė į Budrių apylinkę (jie pasižymėjo slėpimu
gaudomq) .
Ignui Slušniui, kaip buvu siam policininkui , bu vo pavesta policijos
eilėse platinti ir informuoti , sudaryti grandis.
Karoliui Tiškui (puskarininkiui) buv o pav esta suorganizuoti grandis
Kretingosodyj e.
Petras Simonaitis (pusk.) pasiuntė literatūrą į savo valsčių ir pri eš pat
karą, gavęs pranešimą, nuvykęs i savo būrį pravedė pradines kovas .
Vladas Purvėnas, gavęs literatūros, ją išplatino ir karui prasidėjus
nukarpė telefono laidus , kuri e jungė lauko sargybas su artileristais, sugadin o 7 sunkvežimius ir nu v ijo rusus , norėjusius susprogdinti sandėlius.
Kazys Kontrimas (pusk.) dirbo Kretingos v-jų* b-vės tarnautojų eilėse.
1. Melitonas Tamošauskas (pusk.) vadovauti.
2. Rokas Drungila s ginkluotam reikalui .
3. Kazys Grauslys
„
,,
4. Antanas Šlioža
5. Valinskas Fabijonas „
Kretingą greit paėmus vokiečiams, mūsų penketukui tuoj prisistačius
organizuojamai naujai policijai, teko padėti likviduoti - areštuoti
aršiuosius žydus bei komunistus ir eiti kitas pareigas.
Pristatyti šiame sąraše žmonės yra tikri lietuviai , kuriems bočių, tėvų
ir brolių krauju palaistyta žemelė yra brangi .
Sesuo Karolina Daknevičienė visada atve ždavo žinias, gautas iš Vokietijos per Šeputį, kuris turėjo siųstuvą.
Gribžinių mokytojas Kruminas , dirbęs kartu su sesute ir šepučiu,
atvykęs pranešė, kad į sekmadienį išau štant įvyks išsilaisvinimas .

Kaunas
1941 m. spalio 5 d.
Lietuvos

visuomenės organizacijų

archyvas (toliau - LVOA), f. 3377, ap. 55,
b. 262, l. 335-337. Mašinra štis, originalas .

• Vartotoj11(?).
7. 2607
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41. SALANTŲ VALSČIAUS SAVIVALDYBESSEKRETORIAUSIZIDORIAUS
KURKLIEČIO PRANEŠI
MAS APIE AN TIKOMU NISTI N Ę VEIKLĄ SALANTŲ

APYLINKESE

Salantai

1941 m . gruodžio 19 d

Nuorašas
Salantų apylinkėj e antikomunistin ė

v e ikla

nuo 1941 m . bir želio 22 d.
Salantų miesteli vokiečių kariuomenė užėmė birželio 23 d. apie 10 val.
Birželio 22 d. per Salantus buvo masinis traukimasis raudonarmiečių ir
bolševikų pakalikų nu o vokiečių rube žiaus Latvijos link. Tą pat birželio
22 d . pačiuose Salantuos e partizanai susiorganizavę dar nebuvo, buvo
pavienių asmenų tik pasijuokta iš buvusiųjų valdytojų bėgimo, už tai
milicijos suimti Smilkys Aleksas, Paulauskas Vytautas ir kiti, bet tą pačią
dieną apie 16- 18 val. milicininkai , išbėgdami iš Salantų, suimtuosius
paliko laimingai gyvus . Iš birželio 22 į 23 d. visą naktį jokios valdžios
Salantuose nebuv o, tik bėgo nuo fronto pakrikę raudonarmiečių daliniai.
Birželio 23 d . rytą vyr. puskarininkis Petrauskas Jonas iš Gedgaudžių k.
pradėjo organi zuoti Salantų partizanų būrį. Pirmieji užsir egistravo ir
padėjo verbuoti partizanus: pusk . Ereminas Antanas iš Perkūnkaimio k.
ir j. pusk . Kadys Petras iš Erlėnų k. Tuojau, per 2-3 dienas, išaugo nemažas
partizanų būrys (sąrašas pried e). Birželio 25 d. atbėgo iš Platelių vis.
bolševikų apšaudytas j. ltn. Skridaila Jonas, kuris ėmėsi intensyviai organizuoti ir tvarkyti vietos partizanų būrį. Tą pačią dieną buvo išreikalauta
iš Šateikių partizanų būrio apie 50 št. rusiškų šautuvų ir daug šovinių.
Tuojau parti zanai pradėjo eiti sargybas visame miestelyje, jo apylinkėse
ir kitur. Imtasi gaudyti komunistus ir jų pakalikus, išvalyta apylinkė nuo
nepatikimų elementų. Sekmadienį, birželio 22 d., Salantų valsčiaus partizanai susibūrė Grūšlaukės bažnytk ., iš viso 20 šaulių. Jiems vadovavo
Benetis Jonas. Būrys iš karto turėjo 3 pistol etus, 2 karabinus ir keliolika
šovinių. Tuojau nuginklavo Grūšlaukėje 5 raudonarmiečius ir gavo 3
šautuvus . Birželio 23 d. rytą būrys gavo iš Mosėdžio pranešimą atvykti i
pagalbą Mosėdžio būriui apsiginti nuo bolševikų. Išvyko 13 asmenų,
apsiginklavusių 7 pistoletais. Būrys Šilalės k. sustojo pailsėti ir pastebėjo
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2 ginklu otus sovietus, vieną nušovė ir paėmė vieną automatini šautuvą,
3 granata s ir 300 šovinių; kitas sovi etas buvo pristatyta s i Grūšlaukės
partizanų štabą . Birže lio 25 d . Grūšlaukės partizanų būrys išsiskirstė ir
prisidėjo pri e Salantų partizanų būrio. Vėliau Salantų pagalbinės policijos būrys bendradarbiavo su Mosėdžio, Platelių ir kitais būriais, be to,
turėjo ryšių su Kretinga . Būrys iš pagrindų išvalė apylinkę nuo raudonųjų
pakalikų, žydų ir saugoj o apylinkę nuo užpuolimų, nes iš Salantų pabėgo
daug komunistų veikėjų, kuri e slapstėsi apylinkėje ir kiekvienu momentu
galėjo padaryti vietos gyventojams žalos . Buvo keletą kartų naktimis su
n ežin omais asmenimis susišaudyta ir vieną kartą miestelyj e buvo
uždegta s vi enas pastatas, matomai, buvo norėta sud eginti Salantų
miestelį. Po kurio laiko j. ltn. Skridaila Jonas išvyko i savo buvusią tarnybą
Lietuvos kariuomenėje Vilniun, o jo pareigas vietoje perėmė kaipo oficialiai paskirtas Salantų policijos nuovados viršin[inkas] pusk . Baltuonis
Prana s. Nuo liepos 15 d. nuovados viršin[inku] buvo paskirtas pusk.
Jonaitis Stasys, kuriam vadovaujant pagalbinės policijos būriui, buvo galutinai pašalinti iš Salantų visas žydiškasis elementas ir visai išvalyta
nuo komunistinio raugo visa apylinkė. Vėliau, praėjus reikalui, pagalbinės policijos būrys buvo performuotas , sumažintas žmonių skaičius,
atleisti eji, atlikę savo tėvynei kilnų darbą, kritišku momentu išlaikę
apylinkėje rimtį ir tvarką, grižo prie savo nuolatinių darbų. Didelė dalis
buvusių partizanų stojo i pagalbinės policijos savanorių batalionus, kad
pagal savo išgales padėtų vokiečių kariuomenei galutinai baigti žlugdyti
bolševikų gaujas.
Laimei, iš Salantų apylinkės sužeistų ir žuvusių partizanų nebuvo.
Salantai
1941 m. gruodžio 19 d.

Izidorius Kurklietis
Salantų vis. s-bės sekretorius
Sekretorius (parašas

Nuorašas tikras

neįskaitomas)

LCVA, f. R-635, ap . l, b. l, L 10. Nuorašas, mašinraštis.
Skelbta :

Masinės žudynės

Lietuvoje (1941- 1944): Dokumenll/ rinkinys , Vilnius,

1965, d . 1, p . 60-61.
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Priedas
Nuorašas

M A RI JA M POLĖS APSKRITIS

42.

ATS KPT A MALAKAUSKAS APIE KAZLŲ RŪDOS MIESTELIO

PARTI ZANŲ VEIKSMUSBIRLELIO 22 30 D

Salanh.1vls. partizanų bei veikl esnil\jŲ šaul il\
Sąra š as

Eil.

Pavardė

ir vardas

Gyv. vie ta

Kazll\ Rūdos miestelio parti zam1 veiksmų
Aprašymas

Am ž ius

Karinis laipsni s

Pastaba

Nr.
l

ErcminasAntanas

Pcrkfmk.1imi
o

41 m.

Pusk.

2

Kadys Petras

Erlėm1 k.

34

J.pusk.

3

PctrauskasJonas

C.edgaudžit1k.

28

P11
s k.

4

Vičiulis Petras

Jakštaičh1

"

24

Eilinis

5

Vaičius Domas

Kūlupėnų „

25

.,

6

SkridailaCiprijonas

Plateli11
msO.

26

J.ltn.

7

Baltuonis Pranas

Erlėnų k.

30

).pusk.

8

Ček.1n.1uskas Bronius

Jakštaičių k.

30

Eilinis

28

9

KociusAlfonsas

Laivių .

10

PudžmysJuozas

Jakštaičių

11

MeškysJurgis

Netarnavęs

Gedgaudžių "

34

Eilinis

)akštaičių

24

.,

28

). pusk.

12

Vičiulis Zenonas

13

Končius

14

ScndrauskasPranas

Jakštaičių

15

Pi libavičius Juozas

Laivių „

16

BcniušisAugustas

Salantų

17

Narmontas Danielius

Žvainiųk.

18

Šmita Kostas

Laivių

19

GrabysJuozas

20

Mosteika Antanas

Pranas

21

Norkus Pranas

22

Valančius Stasys

,.

30

„

.,

Bargalio „

24

,,

28

Eilinis

25

Netarnavęs

26

Eilinis

.,

30

Netarnavęs

Erlėnų

.,

29

Eilinis

Laivių

.,

30

,.

..

„

mst.

"

Salantų mieste

Patys pirn1icji
atvyko ir
verbavo
parti zanus
Ereminas,
Kadys ir
Pctrau skas

30

Grandinis

23

Netarnavęs

Visi šiame
sąraše

jrašytieji ėjo
pirmieji
sargybos
pareigas
sąžiningai ir
stropiai

(pas.) Skridaila
viršaitis

Salantų valsčiaus

Nuorašas tikras (parašas neįskaitomas)
Sekretorius
LCVA, f. R-635, ap . l, b . l , l. 12. Nuorašas, rankraštis .
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Veiksmų

laikas

Veiksmų

aprašymas

1941 m. birželio 22 d.
4.30 val. Sužinota iš bombardavimų garsų bei lėktuvų skraidym o apie
karo pradžią. Girdėti Kaunas, Marijampolė bombardu ojami. Grįžta iš Virbalio keleivinis traukinys sušaudy tas, be keleivių. Žmonės d žiūgauja.
8.00 val. Bombardu ojamas raudonarmiečių po ligonas Kazlų [Rūdos]
miškuose ( i pietų vakarus nu o miestelio).
8.00-15.00 val. Nuo latini s vokiečių lėktuvų skraidymas. Tarpais
jvyksta oro kautynit\ su raudona rmiečiais. Kelis kartusi vokiečių lėktuv us
raudonarmiečiai šaud o iš s[unkiųjų] kulkosvaidžių, artilerijos , šautuvų,
bet be jo kių va isių.
15.00 val. Raudonosios armijos per Kazlų [Rūdą] pasitraukim o prad žia .
18.00 val. Prasideda masin is raudona rmiečių traukimasi s per Kazlų
[Rūdos] miesteli iš p[iet]va ka rių ir vaka rų pusės, kuris tęsiasi iki birželio
23 d . 6.00 va l.

1941 m. birželio 23 d.
6.00-8.00 val. Raudonarmiečių smu lkiq

dalinėlių

bei atskirų žmon iq

traukimasis.
8.00-9.30 val. Į vaka rus ir j š[iaurės] vakarus nuo Kazlų [Rūdos] girdimas smarkus artil erijos, s[unkit\jq] kulkosvaidžių bei šauh.1vų šaudymas.
Atrodo, netoli vokiečia i.
9.30-10.00 val. Traukiasi smulkesni (iki kuopos) dalinia i bei paskiri
žmonės raudonanniečiq. Kazlq [ Rūdos] gyven tojai grupuojasi, ieško ginklą
Apie 10.30 val. Iš Kauno radijas skelbia Naujosios Lietuvos Nepriklausomybę. Klausiusi eji apsi pil a džiaug smo ašaromis.
10.45 val. Iškeliama tautinė vėliava mies telio cen tre (aikštėje). Prie
iškėlimo dalyvauja: ats. kpt. A. Malak a uskas, ats. j. ltn. Step. Trin ka uskas, Vytautas Mikalavičius ir kt.
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10.50val. Ats. kpt. Malakau skas, ats. j. ltn . Trinkauskas , Mikalavičius
vyksta į nurodytą vietą ieškoti paliktų raudonarmiečių ginklų. Pak eliui
jų suimamas vienas raud onarrni etis, buvęs ginklu o ta s tik durtuvu.
11.00 val. Partizanu organi zav imo ir vadovavimo ima s i ats. kpt. Mų_:
lakauskas. Prisistatonorinčiq kovoti pri eš raudonarmiečius ir ginti Kazlq
{Rūdos! miestelį apie 34 vyrai lietuviai, o vėliau š is skaičius iša uga iki
64 vyn\ . Sudaromas Laikinasis komit etas : pim1ininka s - kpt. Malakauskas, vicepirmininkas - J. Bajerčius, sekretorius - Balys Mickev ičius, nariai: ats. j. ltn. Steponas Trinkausk as, Pranas Čeponis, Pijus Zinkevičius.
Per miestelį dar vis trauki asi raudonarmiečiq smulkūs dalinėliai ir at skiri žmonės. Partizanq va das įsako pradėti nuginklu oti atskirus sovietų
karius, kad isigijus ginklų. Ginklu s teturi kpt. Malakauskas - pistoletą
,,Mauser" ir parti zanas Juozas Flėderis - ,,Parab ellum ".
l l.OSval. Nuginkluojan t raudonarmi etj, žūva pirmasis partizanas Kazys Škėrys, bet ir raud onarrni etis nuginklu ojamas parti za no Aukščiūno
ir suimamas.
11.15val. Išleidžiamas įsakymas Nr . l ir iškabinama s mi es telyje. Vaclovas Flėderis atgabena iš geležinkelio stoties rajono rusišką s[ unkųjį]
kulkosvaidį. Kulkosvaidis partizanų vado įsakymu tu ojau pastatomas į
ugniavietę ir gauna uždavini saugoti įėjimus į mi es te li nuo stambesnių
raudonarmiečių dalinėlių, bet stambiu s vienetus (daugiau kuopos) praleisti, o kulkosvaidį paslėpti ir saugo ti L[aikin ojo] komiteto (valsčiaus)
patalpas.
11.20val. Išstatoma apsa uga, kad išgelbėjus stotį nuo išsprogdinimų
(buvo žinių, kad raudonieji ketina tai padaryti). Sargybos išstatomos
geležinkeliostotyje, prie sprogsta mos medžiagos ir artilerijos sviedinių
sandėlio, rampoje, nuginkluojant ten esamą dar sovietų sargybą, pri e
maisto ir pašarų sandėlių (dviejų), prie dviejų lentpjūvių.
11.20-11.30val. Vykdomas raudonarrniečių nu ginklavima s.
11.30val. Atimta iš raudonarmiečių v iso ginklų: 2 s[unkiejil kulkosvaidžiai. 2 automatiniai šauhw ai. 4 šautu va i. Turim a kele tas rankini.!!
grillllill• Šie ginklai gauna uždavinius sa ugo ti geležinkelio stotį.
11.35val. Būrys raudonarmiečių (apie 60 žmonių) puola iš mi ško maisto irpašani sandėŲ, kuris yra geležinke lio stoties rajone, bet kulkosvaidžiq
ugnimi atmušamas su nuostoliais ir pa sitr aukia į mišką Ąžuolt\ Būdos
kryptimi.

11.35- 12.00 val. Vyksta daugiausia pavienių raudonarmiečių nuginklavimas. Nuginklu ojant raudonarmiečius, didelį sumanumą par od o ats .
vr š. Kazys Čirvinskas. Gerai dirba: Juozas Žagragalis, Pe tras Jazdau skas, Salem ona s Raudonaitis , Stasys Pupkys ir Povilas Aukščiūnas.
12.00 val. Gaunama žinių, kad tarp Kazlų Rūdos ir Ąžuolų Būdos yra
apie dvi ku opos sovietų, abipus gelžkelio į p[i etjva karius nuo gelžk[ elio ]
st[oties ] - apie kuopa.
12.10 val. Apie būrys raudonarmiečių puola geležinkelio stoties rampą,
kur randasi artil erijos sviedinių bei sprogstamos m e d ž iag os sandėlis.
Mūsų kulkosva idžių apšaudyti pasitraukiai
mišką. Tikrinamas te lefo n o
ryšys s u Marijamp ole ir kt.
12.15 val. Iš mišk o, esančio į pi etus nuo gelž[kelio] stoties, apšaudomos
mūsų kulkosvaid žių ugniavietės. Raudonarmiečių nug inklavimas tebevyksta to liau. Viso jau turim e: 4 sunkfiuosius)
kulk osvai d ž ius,
2 min osva id žius, 3 aut omatinius šautuvus, 11 ša utu v u, 4 pist o let us,
20 ra nkiniu granatu ir pakankamai tiem s ginklams šaudmenų.
12.30 val. Pastebėtas raudonarmiečių grupavimasis mi š ke į pietus nu o
geležinkelio stoties. Vietiniai komunistėliai vaikščioja į mišką ir grįžta
atgal, susitikinėja su raudonarmiečiais (pranešimas piliečių). Vadas įsako
einančius į mišką ar iš ten grįžtančius piliečius bei tuos įtartinus asm enis , kuri e vaikščioja mi este, areštuoti.
13.00 val. 14 raudonarmiečių, vadovaujant karininkui, puola geležink elio stotį, bet mūsq apšaudyti pa sitraukia . Vis gaunama žinių a pie
raudonarmiečių grupavimąsi į pietus nu o gelžk [elio) s toties miške.
13.25 val. Iš geležinkelio sto ties telefonu s usiri ša m e su Marija mpolės
geležinkelio stotim (nebuvo nutraukti telefo no laidai) , iš ku r a tsiliep ia
vokiečių kary s. Partizanų va da s kpt. Malakauskas trumpai informuoja
apie mūsų veiksmus ir bendrą padėtį, prašo d esan h.\ be nt g ink lais ir
šaudm enimis . Gauna ma s palanku s atsakymas, kad perduos minėtą mūs1.1
prašymą savo vadui.
13.25- 14.00 va l. Vyks ta tolim esnis ginklų rūpinimasis. Tarpais įvyksta
susiša udymų su raudonarmiečiais.
14.00 val. Iš Marijampolės telefon u praneša vokiečiai, kad desantų
negalėsią išmesti, bet netrukus atsiųsią kariuomenės.
14.30 va l. M iestel io daboklėje yra trys raudonarmiečiai ir ke leta s v ietos neaiškiq gyventojų.
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l pietus nuo geležinkelio stoties, žvalgų pranešimu

, raudonarmiečių
rengiamis[unkieji]kulkosvaidžiai (neišaiškintas skaičius) šaudymui geležinkeliostoties kryptimi; pastebėta prieštankinių ginklų. Vadas siunčia
žvalgybą patikrinti žinias ir išaiškinti raudonarmiečių ginklų ugniavietes.
15.00 val. Areštuojamas grįžtąs iš miško , kur buvo pastebėta esant
raudonarmiečiq, komjaunuolis Vincas Strolys, kuris vedamas puola
partizaną Vaclovą Bertanauską peiliu, su že id žia jam veidą ir mėgina
bėgti, bet kito partizano nušaunamas.
15.00-16
.00val.Tebevykstarinkimasginklų. Įvyksta trumpų susišaudymų.
16.00val. Nuo Marijampolės gelež inkeliu atvyksta dvi em dr ez inom
8 vokiečiq kariai: vienas pulkininkas , vienas kapitonas ir žemesnių
laipsnių bei eilinių. Vokiečiq pulkininkas informuojamas apie padėtj; jis
pažada grižti atgal ir atsiqsti ša rvuotą traukinį; dėkoja partizanų vadui,
kad čia partizanai jiems padeda, ir pasako: ,,Mums lengva Lietuvoje kariauti, kad visur jūsų žmonės mums pad eda ".
16.15val. Vokiečių kariai grįžta atgal Marijampolės kryptimi.
16.20val. Dabar turimi ginklai: sunk(iųjų) kulk(osvaidžių) - 7,
aut(omatiniųj šautuvu
4. minosva id žių - 4. šautuvų - 24. rankinių
granatų 35 ir pakankamas kiekis minėtiems ginklams ša udmenų.
16.25-17.20val. Žvalgai praneša, kad i pietus nu o gelžkelio stoties
miškeyra tvirtinami ir nukreipiami i miestelio pusę raudonųjų 6 sunk[ieji] kulkosvaidžiai. Apie tą pačią vietą, kur randa si kulkosvaidžių lizdai,
yra 4 tankai, o toliau -apie l bateriją artilerijos. Mūsų ugni es priemonės
koncentruojamos geležinkelio stoties rajone, kad apsaugojus stoti ir
iėjimus i miesteli. Minosvaidžiais apšaudomos raudonarmiečių koncentravimosi vietos ir sunk[iųjų) kulk[osvaidžių] ugniavietės.
17.20val. Nuo Marijampolės pagelžkele pa sirodo pirmi eji vokiečių
raitininkai - žvalgai. Pasiekę gelžkelio stotį sustoja.
Partizanų vadas sutinka jų karininką, informuoja apie padėtį bei
partizanq turimus ginklus ir veiklą . Vokiečių isakoma visus ginklus perduoti jiems, nes jie perimą miestelio saugojimą .
17.20-17.50val. Perduodami ginklai bei suimtieji trys raudonarmiečiai. Areštuotus piliečius palieka mūsų žinioje.
17.50val. Iš miško (į pietus nuo gelžkelio stoties) raudonieji praded_a
smarkiai šaudyti sunk[iqjų] kulk[osvaidžių], artil er ijos ir šautuvų ugnimi i miesteli ir pradeda pulti miestelį .

18.00 val. Pra sideda ir vokiečių šaudymas. Raudonarmiečiai puola
geležinkelio rampoj esamą sprogstamos medžiagos ir sviedinių sandėlį,
jį padega ir veržiasi per miestelį. Vokiečiai besiveržiančius raudonarmiečius per miesteli pasitinka stipria ugnimi. Raudonieji bėgdami
šaudo į namų langus ir kai kur įmeta per langus granatų. Dalis partizanų
vėl gauna ginklus ir kovoja.
18.00-18.40 val. Smarkus šaudymas iš sunk[iųjų] kulkosvaidžių, artilerijos ir šautuvų. Geležinkelio stoties rajone uždegta pradžios mokykla
ir keletas kitų namų.
18.40-19.00 val. Lėtas šaudymas .
19.00-21.00val. Tarpais pasipila šautuvų ir kulkosvaidžių ugnis į pietus
nuo geležinkelio stoties pamiškėse. Miestelis nuo raudonarmiečių išvalytas.
Dideli sviedinių sproginėjimai, kurie raudonarmiečių padegti rampoje.
Per šios dien os veiksmus. ir ypač per paskutin es kautynes. padaryti
nuostoliai:
L Žuvo trys partizanai: l) Kazys Škėrys, 2) Eduardas Kakarėnas, 3) Juozas Radavičius.
II. Žuvo 8 vokiečių kariai.
Ill. Buvo sužeis ti partizanai : l) Stasys Urbonas, 2) Jonas Gendvila, 3) Albertas Gasiūnas, 4) Vaclovas Bertanavičius, 5) vet. gyd. Juozas Demikis, kuris ypač paskutinių kautynių metu sužeistiesiems teikė medicinišką pagalbą.
IV. Žuvo 20 civilių žmonių ir daug jų buvo sužeista: apie 7 sunkiai, o
kiti lengviau .
21.00 val.-per naktį. Gesinami gaisrai. Šaudymų nebėra.
Raudonarmiečių nu os toliai: 71 užmu štas. Be to, užmušti 4 žydai (vietiniai gyventojai).
l partizanų eiles buvo įsiskverbę provokatorių, kurie turėjo ryšių su
raudonarmiečiais, o vėliau net buvo aktyvūs turto grobikai. Pvz.: Gliozeris ir Buožis, kurie, visa tai išaiškinus , buvo areštuoti ir perduoti Marijampolės kalėjiman. Dabar iš kalėjimo pal eisti.
1941 m. birželio 24 d.
Nuo 6.00 val. Žygiuoja per miestelį Kauno kryptimi vokiečių kariuomenės dalys.
Vietos gyventojai pradeda grobti sandėlius, kooperatyvus imet privatų
turtą.
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Laikinasiskomitetas griebiasi priemonių užkirsti kelią plėšimams,
bet susiduriama su sunkumais. Pražygiuojančių dalių vadai nesutinka
duoti leidimo L[aikinajam]komitetui veikti, o be leidimo labai rizikinga.
Pavyzdžiui, L[aikinojo]komitetopinnininkasirpartizanų vadasat:s. kpt. Malakauskaspilietės Elenos Poškuvienės, grobusios iš vienos bazės prekių,
jskundžiamaspra žygiuojančios vokiečių kariuomenės kariams , kad jis
esąs komunistas ir kt., tik dėl to, kad jis (kpt. Malakauskas) neleidęs jai
prekių grobti(vėliau ji pati prisipažino, kad tai buvo jos kerštas) . Kpt. Malakauskas vedamas sušaudyti, tik dokumentaliai jrodęs savo asmenybę
ir kad sovietti valdymo metais buvęs politinis kalinys , pal eidžiamas. Dar
panašiai įskundžiamas partizanas Degutis, kuris taip pat vedamas sušaudyti, bet visa išsiaiškinus, paleidžiamas.
L[aikinasis]komitetas ryšių su Marijampole ir kitais valsčiais neturi.
Veikiasavistoviai.
Organizuojama policija. L[aikinojo] k-to pirmininkas policijos vadu
paskiria ats. j. ltn. Trinkauską. Pradedami pavojingų komunistų areštavimai,vykdomijų tardymai, žydų izoliavimas.

1941m. birželio25d.
Valomasmiestelisnuo pavojingo elemento. L[ai.kinasis] komitetas pradeda tvarkytikooperatyvus. Pradeda rinkti ginklus, laidoti lavonus, renka pagrobtą turtą. Jau yravokiečių geležinkelio stoties komendantas. Gaunamas leidimas oficialiai veikti L[aikinajam] komit e tui ir policijai.
išleidžiamas jsakymas Nr. 2. Miškuose dar yra daug raudonarmiečių.
Pradedamosorganizuoti kepyklos du onai kepti bei mėsinės. L[aikinojo]
komiteto kooperatyvams tvarkyti skiriama s Pijus Zinkevičius. Padegėlia ms skirstomos patalpos, tiekiamas maistas.

1941m. birželio26d.
L[aikinasis]komitetas tęsia miestelio įstaigų atstatymo darbą ir tvarko kitus bėgamuosius reikalus.

1941m. birželio27 d.
Atvykstapaskirtas Marijampolės apskrities viršininko policijos nuovados v-kas K. Liutkevičius. Ats. j. ltn. Trinkauskas pareigas perdu oda ir
išvykstai Kauną, i savo tarnybos vietą. L[aikinasis] komitetas dirba toliau iki birželio30 d.
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1941 m. birželio 30 d.
Atvyksta laikinai viršaičio pareigoms eiti Sakalauskas Juozas.
L[aikinasis] komitetas p erduoda valsčių viršaičiui ir nustoja ėjęs pareigas.
Pastaba: Įsakyme Nr. l Kazlų Rūdos laikinasis komitetas nurodo visiems Kazlų Rūdos miestelio ir apylinkės gyventojams laikytis ramiai
savo gyvenamuose butuo se, nevaikščioti gatvėse neblaiviame stovyje, neliesti palikto Raud onosios armijos turto bei ginklų. Rastus ginklus tuojau
pristatyti Kazlų [Rūdos] valsčiaus raštinėn- Laikinajam komit etui. Saugoti tautos turtą: maistą, pašarą, gyvulius ir visa kita nuo raudonųjų
teroristų; be Laikinojo komiteto įsakymo nevartoti ginklo prieš raudonarmiečius, o pastebėjus bet kokius raudonarmiečių susibūrimus - tuojau pran ešti Laikinajam komit etui. Atvykstančius Did žiosios Vokietijos
kariuomenės dalinius pasitikti su pasitikėjimu ir entuziazmu.
Įsakyme Nr. 2 jsakoma visus ginklus bei šaudmenis ir karinį turtą nuosavą bei rastą - iki birželio 25 d. 18 val. sunešti į valsčiaus raštinę.
Taip pat tuo įsakymu griežtai uždraudžiama slėpti bei globoti komunistus ar atsilikusius raudonarmiečius, plėšti krautuves bei privatų turtą ir
civiliams gyventojams uždraudžiama nuo 19 iki 6 val. išeiti iš namų.
(pas.) Ats. kpt. A. Malakauskas , Kazlų Rūdos miestelio partizanų vadas
Nuorašas tikras
MACB RS, f. 222-1751, l. 12-17 . Nuorašas,
(Dokumento egzempliorius
Skelbta: V. Brandišauskas,

ma šinrašti s.

yra LCVA, f. R-635, ap . l , b . l, l. 18-26.)

min. veikalas, p . 152-15 7; Voruta, 1991 08 01-31 ,
Nr . 15-16.

43. ANONIMINIS PIRMŲJŲ KARO DIENŲ ĮVYKIŲ LIUDVINAVOVALSČI UJE
APRAŠYMAS
L i u d v i n a v o v l s.
Iš valsčiaus daugumo s kaimq jau nu o seniai daug kam yra ž inomi
Padovinio ir Vamupių. Šiq kaimų sūnūs bei dukros visą komunistų valdym o Iaiką bu vo labiau siai persekiojami - nepalūžo, nes čia gyveno tikri
apsišvietę lietuviai, kuri e suprato tikrą komunistų apgaulės burbulą, nėjo
po jtĮ rėkiančia vėliava, o laiks nuo laiko padoviniečiai, viens kitam
107

padėdami, iškeldavo trispalvę vėliavą, sk leisd ami kra š tui nepalaužiamą
lietuvišką atsparumą.

Visų jėgos dar labiau susikaupė, nors kupin om skausmo širdimis, kai
tik sužinojo, kad komun istai išvežė Padovi ni o pr ad žios mokyklo s mokytojus Žemaičius, gaudė išvež imui Vamupitl m okyt. Marcinkevičiq ir
Kirtiklį Juozą iš Geležiniq k. į troškina nčius vagonus to lim on Rusijon
nežinomam nežmoniškam likimui , be to, dar prisimi nu s lie tuvius ,
esančius d žiovinančiai kankinamu s kalėjimuos, ir mūst1 visų beviltišką
gyvenimą, daugum as jau ryžosi prisig laus ti prie šios žemelės klausyti
gimtojo krašto akmenėlio by lojin1t1, tik vie n rusų čekis tai su ma ža saujele
tamsuolit1gaiva lų neišgirdo žmoniq , mirti es an go je kankinamq kalėji
muose, vagonuose, o dar su pasityčiojančiu mal on umu vykdė v isu s „Stalino saulės" darbelius.
Bet atėjo judošiškiems darb am s liepto ga las - v isq lietuvių laukt oji
laisvės valand a. Š. m. birže lio 22 d. ank st i rytą sugriaud ė gal in gos ios
Vokietijos narsių karių patranka , ra ižė saulės sp induliu s jų ga lin gi sakalai, o mes kaip vienas stojome į partizaninį darbą, va d ova ujami ne tik
mūsų apylinkei, bet ir kiekvienam lietu viui ni ekad os nepamir š tamq Lietuvos narsių sūnų, avia cijos lakūnų ltn. Dženkaičio s u savo bičiuliu
Vileika; abudu atvy ko p as mus pri eš pa tį karą, šeš tad ienio vakar e iš
Vokietijos.
Komun istai suži nojo, kad Padovinyj e smarkiai sustiprėjo partiza nai ,
ir pradėjo anksti rytą rin ktis apie partizanų sust ojim o vietą. Tačiau čia jų
smarkiai nusivilta, nes dėka Dženka ičio ir jo bičiulio jau mūsų būta pil nai susiorganizuota ir laukė tik parėdymo. Kai tik gavo įsakymą aps isaugoti nu o komunistų, vis i vienu m os tu pradėjo ve ikti - nukovė keletą
komun istq vietoje ir tuojau užtikrin o partizaninį laimėjimą.
Tada lakūnas ltn . Dženkai tis su savo bičiuliu įspėjo drąsiai ir toliau
kovoti su niekšais, apginti žmonių gyvybę ir turtą, nes vi e tos komunis tai
sakė: jei mum s būtų blogai, ta i mes kiekvienas po ke lis nudėsime bu ožes;
tas jiems nepavyko ir visai pri ešingai įvyko, nes kuri e lik o, ·turėjo neš dintis
su nenu galimais raudonarmiečia is.
Nors ltn . Dženkaiti s su savo bičiuliu buvo lakūnai l bet viso kiomis
pasitaikančiomis priemonėmis išskubėjo sekmadi eni o rytą ap ie 10 val.
svarbiausio krašto išlaisvinimo artimia usių užduočių vyk d ym ui - apginti Kauno tiltus ir ne su gau siu būreliu partizanų. Kauno Aleksoto tiltą
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begi nant ir ... * p ergalės krito nu o ni e kšo rankos karžygio mirtimi
ltn . Dženka itis su keliais partizanais.
Nors jie mirė, bet šių Taut os sūnų keliais atkovota laisvė gyva kiekv ieno lie tuvio šird yje.
Jie mirė tam , kad m es laisvi būtume ir verti to.
MACB RS, f. 222-1751, l. 20. Originala s, ran kraštis.

MAŽEIKIŲ AP SKRI TI S

44.

V. LIČKŪNAS APIE MALEIKI Ų PARTIZAN Ų BŪRIO ANTIKOMUNISTINĘ

VE IKLĄ

Mažeikių parti za nų būrys

Maže ikiq partizanų būrys susidarė iš 5-osios kolonos narių** ir pradėjo
veikti 1940 metų rudenį. Esant daug žydų, komunistų, įvairių šnipų irst ovint raudonarmiečių daliniui su štabu, veikti teko gana sunkiose sąlygose
ir atsargiai. Kai kuriems būrio nariams ir per šaltas žiemo s naktis tekdavo
nakv oti sve timu ose sandėliuose ir kitur . Nors 5 būrio nariai buvo susekti,
su imti ir išvežti Šiaulių bei Kauno s[ unkiųjų] d[arbųJ kalėjirnuosna, tačiau
tas kitų narių neišgąsdino. Jie dar su did esne energija dirbo ir budėjo.
Par tizanam s ypač sunku pasidarė, kai bir že lio 22-23 d. vie tos kompartija su raudonarmiečių ginklais apginklav o ne vien savo „patikimus "
žmo nes, bet senus ir jaunu s žydus , kas sudarė apie 150-200 gerai ginkluotų
vienetų. Todėl vietoje p asilikusiems m enkai girtkluotiems 10 partizanų
viešas pasirodymas ir stoti i atvirą kovą pasidarė nebeįmanoma. Tik toliau nuo mi es to pa s itraukus nuo kojų iki galvos apsiginklavusiems
komunistų būriams su raudonarmiečiais, birž elio 30 d . naktį 10 partizanų
u žėmė ge ležink e lio stotį, paštą, telefoną ir kompartijo s didžiules patalpas - buv. būstinę. Prie tos 10-ties tuoj prisidėjo 6 geležirtkeliečių partizanai. Tie 16 menkai apsiginklavusių vyrų sudarė įgulą, stropiai budėjo ir
saugo jo miestą . Dar nak ties metu prie stoties Vytauto aikštėje į stiebą
pakėlė didžiulę tautinę vėliavą. Auštant laisvės ir džiaugsmo aušrai, liepos l d. ryto 5 partizanai, nužygiavę Laisvės gatve per mi es to centrą, su
• Nejskaitomas žodis.
••Taip dokumente .
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kurnu 1·silaužę i rotušės bokštą, čia iškėlė vieno as m ens išsaugotą
k
d v•
z1augsm o rytas ir ženklas, kad po meh\ laiko Mažeikių mi es tas yra išlaisvinta s iš

sun

didžiulę trispalvę tautinę vėliavą. Tai bu vo nea psa om o

raudonl\jŲ teroristą

. .
.
.
.
Norsdar tebegrėsė didelis pavojus, nes v1s1gera i apg mklu oti zyda1su
pasilikusiais komunistų šnipais budėjo ir n~šė_sar_g~bas, tači_au partizanai savodrąsa ir sugebėjimais atsta tė tvarką 1r nmq visa m e mieste. Žydai
sukt. komunistų palikuonimis su pa rtizanais stoti į atvirą kovą nebedrjso
gal dėl to, kad jie nebespėjo nu statyti par~i_za_
mi sk~ ičiau~ ir jų ginkit\
rūšies bei kiekio. Taip paskui jie pa tys kalbeJO 1r labm apg ailestavo.
Išaušus lietingam, tačiau laisvės ir d id elio d žiaug sm o rytui , tikrieji
žemaičiai bei laikinai gyveną tarn aut ojai aukšta ičiai n epapr astai nudžiugo.Tačiau apsiginklavę žydai ir komun ish.1p aliku onys šnipai buvo
nuliūdę. Pirmieji, užsidarę duri s ir lan gus, v isa i nesirodė, o antri eji
išsibėgiojo ir laikina i išsi slapstė. Miesto cent ro ga tvėmis drąsiais
žingsniais su gatavai paruoštais ginkl ais žengė p arti zanai ir nešė budrią
sargybą. Niekas čia nepasirodė (nega lėjo vaikščioti) . Mie sto šalutinėse
gatvėse pasirodė būriai d žiūgaujančių tikrųjų lietuvių. Ne vienas jų
šluostydamas per smilkinius tekančias karštas did elio džiaug smo ašaras
vieni kitus sveikino likusius gyvais ir t. t. Iš krūmų ir miškų bei artimųjų
kaimų pradėjo grižti su ryšuliais nu o žudynių pabėgę gyv entojai . Veik
visijie buvo labai išvargę, kai kurie alkani ir p o keletą nakh.j nemiegoję.
Visi tik tekalbėjo apie išgelbėtojus - didvy riu s parti za nu s.
Negalima nepažymėti keletos partizanių moterų, ypač [jų] nepapra stos drąsos ir sugebėjimų. Jos pačiomis sunki au siomi s va landomis atliko
dideles užduotis ir tuo part izanams labai daug padėjo. Tarp jų buvo po
50-60metų amžiaus moterys. Buvo ir tokių partizanų, kuri e, išlikę gyvi
nuo žudikų, tik pakilę iš ligos pat alo, negalėdami valdyti ginklo, dirbo
kitus darbus ir atliko nemažas užduotis .
Dėka tokios partizanų veiklos n ei pabėgusios ginkluotų komunistų
gaujos, nei vietoje likę būriai gera i ginkluotų žydų su pasilikusiais
šnipukais viešai pasirodyti ir su parti zanai s s toti į kovą nebedrįso. Buvo
išvengta paruoštų lietuviam s žudynių, miesto pad egim o ir kt.
Tą pat liepos l d. smarkia i pradėta lankyti s pas duris ir langines
užsidarinėjusius žydus. To viso rezultatai bu vo, kad rasta, jog pradedant
nuo 12-13metų žydukų, baigiant senais žydai s ir žydėmis, visi jie buvę
V

•

labai gerai apginkluoti. Pas kai kuriu os rasta po 2-3 did elio kalibr o brauningus, pas kit us - p ara be liu s bei did esniu s kiekius tiems ginklam s
šovinių. Kai ku rie žyd ai nenorėjo įsileisti partizanų i sav o butu s (ka ip
Giršas Geimanas ir kt.) ir p ar abeliais manė ginti s net per lan gus. Pas
vieną 63 m eh.j amžiaus gatv e einančią žydę bu vo ras ta net du braunin gai, o pas paga rsėjusį Maže ikiu ose Broseną, tėvą, namu ose rasta bomb a,
kuri a buvo ga lima sun aikinti didoką m iesto kvartalą. (Buvo kalbam a,
kad ta pragaro m ašina bu vo numatyta pa leisti darban šventadienį. Tikslas buvęs suard y ti ra udonųjų teroristų dar nespėtą sunaikinti naująją
katal[ikų] bažnyčią ir tu o pat laiku sun aikinti šimtu s tikinčiųjų.)
Partizan am s taip p asidarba vus ir a tstačius reikiamą tvarką, tik liep os
3 d: api e 13 val. į sveiką laisvą Mažeikių miestą atvy ko 7 vokiečių kari ai.
Reikia pažymė ti, kad visą Mažeikių apskri tį nu o komun ish.j ir
raudonarmiečių išlaisv ino vietos partizanai ir savo krauju aplaistę brangios tėvynės žemelę nukan kinti eji. Kiek didesnių susirėmimų su komunistais bei raudonarmiečiais vokiečiams neteko turėti ir, kad būh.j kritęs
koks karys , nė at itinkamos įstaigos api e tai jokių žinių neturėjo.
Miesto iš laisvinim o m etu nenukentėjo ir nei nebu vo sužei s tas nė vienas partizan as, išskiriant paskutinėmis di enomis nu žudytus 4 mi es to
gyventojus, kurių nu žudym o žinio s surašy tos ank etose prie nužudyh.jjų
skaičiaus.

dalis žinių surinkta p aties šių žinių
rinkėjo, kitą jt\ da lį davė p a tys partizanai bei atitinkam os vietinės įstaigos.
Api e

Mažeikių partizanų būrį

(pas:) VI. Žičkūnas (par ašas )
LCVA, f. R-635, ap . l , b. l , l. 41-43. Nu oraš as, mašinra štis.

45.

V ŽIČKŪNAS APIE AKMENĖS PARTIZANŲ BŪR IO VEIKLĄ
Akm e n ė s būry s

Birželio 22 d . su žin ojus apie karo pradžią, tuoj susiorganizavo vietos
partizanų būrys. Esant maža ginklų ir jiems šovinių, teko taupiai ir atsargiai elgtis. Bet didėjant būriui, didėjo ir ginklų bei šovinių skaičius.
Kadangi Ma že ikit1 apskriti es komunistam s su raudonarmiečiais

•
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pabėgti Latvijon ir trauktis toliau did ysis kelias buvo pe r Akmenę ir Vege-

rius, o pabėgdami komunistai šaudė ir žudė kely pasitinkančius bei arčiau
kelių gyvenančius kaimiečius, partiza nams teko užim ti ilges nes poz icijaspagal kelius krūmuose bei miškuose, iš kur aiškiau bu vo galima matyti bėgančius komun istus su raudonarmiečiais. Komun ista i su raud onarmiečiais, pasitikę partizanų pasipriešinimą gin klu , nebedrįso ilgiau
sustoti kaimuose ir basty tis po ūkius, terorizu oti ir žu dy ti ramiu s gyventojus. Tokiu būdu buvo apsaugota nemaža ūkių nu o užpuldinėjimo ir
žmonių žudymo.
Birželio 26 d. apie 9 val. nu o Vegerių pusės sm arki a i atūžė lengv oji
mašina, kuria, kaip vėliau teko sužinoti, vykę į Viekšniu s ir kitur Mažeikių
kompartijos vad ai ir kt. pareigūnai. Manant , kad dar gali a tvykti ir kita,
pirmoji praleista be šūvių. Tačiau kita nebea tvyk o.
Vakarop išViekšnių pusės buvo pastebėta did eli stulp ai dulkių. Manyta,kad gali grįžti rytinė mašina arraudonarmiečių sunkv ež imiai. Pasiruošta
juos sutikti. Po minutės kitos dulkių stulp e pasirodė ma šina. Pasigirdo:
„Apšaudyti". Nors mašina lėkė visu galimu greičiu ir buv o pasislėpusi
nematomam dulkių stulpe, kaip pa skiau teko sužinoti iš vegeriškių, į ją
pataikyta apie 15 šūvil\. Mašina labai suža lota. Ar kas toje mašinoje
važiavusių buvo užmuštas bei sužeistas, sužinoti nebuvo galima.
Tik pati mašina vos beparvi lkta į Vegerių klebonijos sodą. Mačiusieji
pasakojo, kad mašinos sienos ir sėdynės bu v usios kru vin os.
Po šio apšaudym o komunistų vadai bei kiti jų pareigūnai šiuo keliu
važinėti nebedrįso.

Per visus susidūrimus su komuni stais ir raudonarmiečiais iš partizanl\ niekas nežuvo. Tik dėl klastingų vietos komunistų ir jų išdavimo
buvo nukankinti 3 vyrai.
N ukankinti

e ji

l) Baransev ičius Morku s, s. Myk olo, 48 m. amž ., ūkininkas iš
Gailaičių k., Akmenės vls.
Per drąsiai elgdamasis komunistų buvo ap suptas ir suimt as. Buvo
tardomas, mušamas ir kankinama s. Birželio 24 d. nuvežtas pas Paulianką
(per 6 km nuo Mažeikių), pri e pat vieškelio sušaudyta s ir jo lavonas paliktasvietoje.
2) žąsinas Antanas, s. Jono, 47 m . am ž., felčeris. Vieto s komunistai
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netikėtai ji užpuolę

ir suėmę perdavė raudonarmiečių politrukui su karinink ais. Buvo tard om as, mu šama s ir kankinam as. Tardym o davinių
sužinoti n ebuvo ga limybės. Birže lio 27 d . buvo išve žta s į Pakalni škiq
p ušyną Kru op il\ v is. ir ten sušaud ytas. Jo kūnas buv o par gab enta s ir
pa laidotas Akmenės para p . kapinėse.
3) Kliegeris Feliksas, s. Antano, 76 m. amž., mašinisto padėjėjas. Birže lio
27 d . per susišaudymą su vie tos komun istais ir raudonarmiečiais p a teko
i gatvę ir čia bu vo nu ša uta s. Palaidotas Akmenės par ap . kapinėse.
Žinios su rin ktos iš pačių partizanų, policijos ir kitų.
(pas:) VI. Žičkūnas (pa rašas)
LCVA, f. R-635, ap . l, b. l, l. 43-44 . Nuo rašas, mašin raštis.

46.

V LI ČKŪNAS APIE BARSTYČIŲ PARTIZANŲ BŪR I O KOVASSU

RAUDONARM IEČIAIS

B a r s t yčių p a r t i z anų

bū r ys (Mažeikių

ap s.)

Būrys

sus iorganizavo 1941 meh \ pavasarį ir budėjo, kad laikui atėjus
[ga lėtų] pradėti aktyv iai v~ikti. Birže lio 23 d . rytą būryje buvo 40 vyrų,
veik vis i kariškia i. Sunk u bu vo su ginklais . Būrys turėjo 5 m edž ioklini us
šau tuv us ir 4 revo lver ius, todėl stoti atviro n kovon su raudonarmiečių
būriais sun kiai tebuvo įma noma. Tačiau pasiskirstę gra ndim is užėmė
nu matytas v ietas.
Birže lio 25 d. įvyko p irmas s usirėmimas s u ra udona rmiečiais .
Sučiuptas vienas po litru kas ir 3 kareiviai. Čia pas igau ta geresnių ginklą
Antras susirėmimas ivyko Padegimės kaime. Čia p erša ut as l raudo narmietis ir 3, pametę g ink lus, spėjo pasp ru kti m iška n . 26 d . kita gra n d is
Geldėnq ka im e sekė 3 jūrininkus. Tiems suėjus pas ūkininką Duonėlą
prašy ti va lgy ti, kamb ary buvo už pul ti ir, nespėję bepakelti gin klq, buvo
nuginkluoti. Tokiq susirėmimq ivyko ir kitose vietose, kur pa imta belaisv iq
ir a timt a iš jl\ gin klai.
Biržel io 26 d . vakare ga ut a ž ini q, kad Barstyčiq link artin asi did esn i
ra udon a rmiečil1 b ūriai, gi n klu o ti kulkosva id ž ia is, ir su jais se ka
sunkv ež im iai. Kiek toliau nu o miestelio suardyti tiltai ir keliai užvers ti

8. 2607
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medžiais. Buvo num aty ta juos apša ud ant išbl aš ky ti ir d ar p as igaut i
ginklų. Tačiau jų žvalgyba, radu si nebep ravaž iu ojam u s kelius, nu sisuko
kitais keliais ir numatytų kautynių nebeįvyko. Tuo būdu n e v ien Barstyčiai,
bet Kalvarija ir tolimesnės apylinkės bu vo ap sa u go tos nu o raud onarmiečių su žydais užpu olimo ir išvengta gyve nt ojq žudynių.
Vieniems saugojant miestelį nu o u žp u o lim o, kiti skubiai sučiupo
kompartiją, komitetus ir kitus pareigūnus, iš viso 33 as m enis, ir perdavė
kur reikia.
Negalima nepažymėti Mažeikiq paš to įstaigos tarn aut ojo Keturaki o. Jis
savo nepaprasta drąsa ir sugebėjimais žinias per du o ti ir gauti telefonais
būriui labai daug padėjo ir atliko gan a pavo jingas bei sva rbias u ždu otis.
Birželio 27 d. Kalvarijon atvykęs kulkosva id žiais ginklu otas raud onarm iečių sunkvežimis su p aga lba vietos komjaunuolės Margolina itės, kurios tėvą jau buvo sučiupę partizanai, su kit ais žy d ais ir pa siliku siais
bolševikų šnipu kais, telefonais p erdu od ami klas tin gas žinias, bandė suklaidinti būrio vadovybę: užpu lti Ba rstyčius ir p ad aryti p anaš ias į Sedos
žudynes, tačiau jų klasta buvo iššifru ota. Raudonarmiečiai nebedrįso artintis prie Barstyčių, bet vež ini Margo lina ite ir keletu bo lševi kq šnipukų
skubiai nudūmė toliau .
Per susirėmimus nekrito nė vien as būrio p arti za n as . Dėka p as isekusiospartizanų veiklos pačiuose Barstyčiuose bei jų apylinkėje bolševikai
nei ra udonarmiečiai nebegalėjo p ad ary ti u žpuolimų ir suru ošti jų
numatytų žudynių, kaip Sedoje ir kitose ap skriti es v ietose.
Žinias suteikė Barstyčių partizanų būrio va d as Benikau skas ir kiti
partizanai.
V. Ž ičkū nas (para šas)
LCVA, f. R-635, ap. l , b. l , l. 55-56 . Nuorašas, mašinrašt is.

47. YLAKIŲ PARTIZANŲ BŪRIO

ISTORIJA

Ylakių par t izanų bū r ys

Ylakiškiaiiš seniau yra ku ltūrin iai susipra tę ir nepakenčią sve timos
priespaudos. Ypač jie nega lėjo pakęsti komunistų melagysčių ir jų terorizavimo. 1940 metais jie pradėjo slaptai organ izu o tis, kad laikui atėjus
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būtų pasiruošę ir ga lėtų ve ikti. Tačiau plat esniu mastu veikiant-

buriantis, kai kuri e n ariai komunistų ir jų šnipų bu vo su se kti, suimti ir išv ež ti i
Šiaulių, Kaun o ar kt. ka lėjimus, liku sieji labai sekami ir gaud omi. Namu ose nebegalėjo gyve nti . Nebeturėdami kitos išeities, bėgo Vokietij on .
Politruk ai, su savo šnipa is tai sužinoję, pri e Vok ietijos rub eži aus pastatė
išlav intu s sa vo agentu s šn ipu s, kuri e už gerą a tlyginimą apsiimdav o
išves ti Vokietijon , tačiau paėmę pin igus nu ves dav o pa s p o litruku s ir kt.
Tie vienu s žiauri ai nuž ud yda vo, o kitus su šaud ydav o. Taip žuvo nema ža
gerų ir tėvynei labai reika lingų vyrų.
Nors ir taip sunki os buv o gyve n imo aplinkybės, tačiau rado si sav o
tėvynę mylinčių vyrų, kuri e niekur nebėgo. Jie slapstėsi tolimesnėse
apylinkėse d irbdami kitiems sunkiu s darbu s ir laukė pro gos nu sikra ty ti
raud onojo teroro. Karu i prasidėjus, jie ėmėsi ginklo , drąsiai stojo pri eš
komuni stu s ir raudonarmiečius. Ne did eliam vyrų skaičiui teko sunkiai
kovo ti su d au g d id esn iais ir gera i ginklu o tai s raudonarmiečių ir
komunistų būriais.

Birže lio 28 d . būrys buvo apsupta s raudonarmiečių iš dviejų pusių ir
apšau dom as kryž min e ugnim. Nors šioje nelygioje kovoje kri to trys būrio
pa rtizana i, vien as liko be ran kos, bet raudonarmiečiai bu vo nugalėti,
išblaš kyti b ei p aim ti nelaisvėn ir nu gin kluo ti.
Šių kautynių m etu nepaprastą drąsą parodė išvež tojo Valančausko
An tan o žmona Bronė Va lančauskienė, ku ri kovos lauk e su p art izanai s
d alyva v o kaipo gail[estin goji] ses uo. Sunki ai sužeistą tvarstant , greta jos
krito antr as partizana s Balvočius Kazys. Kulipk os švilpė jai p ro ga lvą, o
ji teikd ama pagalbą su žeis tiesi~ms drąsiai dir bo n ieko n ebod am a ir
kulip kų liko nep alies ta.
Būrys turėjo keletą did esnit\ susirėmimų ir kautynių. Pervisą tą laiką
nelaisvėn paėmė ir nu gink lavo 81 ra udonarmietį. Did esni us jų būrius
išblaškė neleisd amas ilgiau pas ilikti Ylakių apylinkėse ir teroriz uot i ramius gyve nt ojus.
Ž u vę būri o pa r t i za na i

Birže lio 28 d. kovoje Ylakaičiq kaime žuvo š ie:
l) Balvoči us Kazys, s. Kazio, 54 m. am ž ., ūkininkas iš Kriaunų kaim o,
Ylakiq v is.
2) Visock is Va liu s, s. Juozo, 36 m ., ūkininkas iš Kervi q k., Ylakių vis .
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3) Žitkus Antanas, s. Antano, 22 m. am ž., darbininkas iš Erkšvos k.,
Ylakių vis.
Liepos3 d. kovojeprie Milvyd žių kaimo:
4) Kaunackis Juozas, s. Liudo, 32 m. am ž., ūkininkas iš Viršilų k.,
Ylakių vis.
5) Klova Pranas, s. Prano, 26 m. am ž., d ar b ininkas iš Virši lq k., Ylakių vis.
6) Mažunavičius Brunonas, s. Jono, 28 m . am ž., ūkininkas iš Viršilų k.,
Ylakių vis.
Su že isti

ir li ko gyvi

1) Bušma Kazys, s. Kazio, 22 m. am ž., dailidė iš Ylakių miestelio,
nevedęs. Jam nutraukta dešinė ranka iki peties.
2) Vaškys Vincas, 23 m. amž., tarn aut ojas iš Ylakiq mstl. Jam p er
plaučius perėjo 3 kulipkos.

2) Ma siliau skas Stasys, s. Prano, 22 m . amž ., ūkininkaitis iš Latvalių k.,
Laižuv os vis .
Birže lio 23 d . eidama s p er krūmus i namus pavalgyti susidūrė su
komuni stais, kurių trimis šūviais vietoje buv o nušautas.
3) Lazdauskas Prana s, s. Povilo, 45 m. amž., ūkininkas iš Rūsteikių k.,
Laižu vos v is.
Birže lio 27 d., parėjęs i sav o namus pavalgyti, bu vo u žpulta s komunistų ir p eršauta s. Band ė bėgti slėptis, bet buvo sučiuptas. Jam buo že
sumušė galvą, durtuvais subadė vidurius, išlaužė rankas ir kojas.
Prie nu žudym o dalyvavo tarnavęs Mažeikių saugume milicininkas
Krepaitis .
Žinias suteikė kai kuri e' parti zanai , vietos p olicija ir Vincas Kry ž ius ,
k., Mažeikių vis.
(pas:) para šas neįskaitomas

gyvenąs Buknaičių

LCVA , f. R-635, ap . l , b. l , l. 46. Nuo ra šas, ma šinraštis.

Žinias su teikė patys parti zanai ir p olicija su valsčiaus saviva ldyb e.
(p as:) parašas neiskaitornas

49.

LECKAVOS PARTIZANŲ BŪRIO VEIKLA

LCVA, f. R-635, ap . l , b. l , l. 44-46. Nu o rašas, ma šinra štis.

Leckavos

parti z anų būrys

48. LAIŽUVOSPARTIZANŲ BŪRIO KOVOS IR AUKOS
Lai ž uv os

būry s

Laižuvos partiza nų būrys susiorganizavo birže lio 23 d. Pradžioj e maža
teturint ginklų, veikla buv o sunk i, be t nu g inklavus komunistus ir
raudonanniečius pasigauta ginklų, veikima s pasidarė žymiai lengv esnis.
Laižuvai esant prie pat Latvijos sienos, čia buvo ko munistų Latvijon
pabėgimo kelias. Teko stropiai budėti ir ves ti kovas, ypač su komunistais,
kuriosbuvo itin sėkmingos.
Kovose iš partizanų nė vienas nebuv o nuk au tas . Tik kitais netikėta is
įvykiais žuvo trys vyrai:
1) Astrauskas Petras, s. Kazio, 39 m . arnž., ūkininkas iš Latvalių k.,
Laižuvos vis. Einant keliukui namu s pa va lgyti komu nistų buvo past ebėtas ir iš tolo nušautas.
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Leckava, nors u žkampini s Mažeikių apskrities mi es telis , tačiau vietos komunistams su bėgančiais nuo vokiečių raudonarmiečiais terorizuojant ramius gyventojus, leckaviškiai buvo priv ersti imtis ginklo irstoti į atvirą kovą.
Pradžioje būriui sunkiai buvo su ginklais, tačiau nuginklavus raudonarmiečius tas sunkumas atpuolė.
Kad ir nedidelis savo skaičiumi vyrų būrys, bet drąsiai veikiant
įbaugindavo ir išsklaidydavo daug skaitlingesnius raudonarmiečių su
komunistais būrius. Todėl ir „nenugalimi eji" raudonarmiečiai šioje
apylinkėje ilgiau pasilikti ir terorizuoti gyventojus ne visada drįsdavo.
Būrys keletą kartų turėjo susirėmimų Lietu vo s pusėje, bet teko padėti
ir artimiesiems latvių partizanų būriams. Čia ne kartą teko susidurti su
daug skaitlingesniais raudonarmiečių ir komunistų būriais. Jie buvo
išblaškomi ir ne kartą nuginkluojami.
117

Per visus susirėmimus šisbūrys n eteko tik vie no savo būrio partizano
Liaugmino Augusto, s. Augusto , 40 m . am ž. ūkininko iš gretimo
Mantvydų k. Birželio 23 d. Kuodžių miške apsupus raudonarmiečių dalinius, kiek pasišalinęs Liaugminas buvo apsuptas 4 raudonarmiečių ir
4 šūviais i galvą nušautas . Palaido tas Leckavos parap. kapinėse. Liko
ūkis, kuri liko valdyti jo žmona.
Žinias suteikė parti zanai , policija ir kt.
(pas:) parašas neiskai toma s
LCVA, f. R-635, ap. l , b. l , l. 47. Nuora šas, mašinraštis .

50. LŪŠES PARTIZANŲ BŪRIO ISTORIJA
Lūšės partizanų bū rys
Būrys buvo susiorganizavęs gerokai prieš karą. Jame dalyvavo veik
visi vietos ir artimieji geležinkeliečiai. Veikė labai atidžiai. Rinko žinias ir
stropiai budėjo.
Birželio23 d. prieš pat vakarą buv o gauta žinia, kad nuo Liepojos
pusės atžygiuoja vokiečių dalin ys. Nakties metu nupinami vainikai ir
jais papuošiama stotis, bet vokiečių nesulaukta .
Birželio 24 d . apie 9 val. pranešta, kad iš Mažeikių išėjo kariškas
traukinys ir eina Liepojos link. Partizanai pasislėpė šalia stoties esančiam miške, tik liko budėti pareigūnai. Traukiniui atėjus, politrukai su
komunistais,radę papuoštą stoti, suprato, ką tai reiškia, ir labai šokinėjo.
Tuoj suėmė stoties viršininką V. Blažaitį ir partizaną V. Dubicką. Abu
išsivežė Liepojos link. Neprivažiavus Priekulės stoties, rusai , sužinoję
apie žygiuojančius vokiečius, mašinistui įsakė skubiai varyti atbulą
traukini atgal i Mažeikius . Bet traukiniui iš Lūšės išėjus, minėti Lūšės
partizanai nuo stoties Liepojos link prie pirmosios p ervažos išardė
bėgius. Mašinistas , visu greičiu varydamas
traukinį, nepastebėjo
išardytų bėgių. Traukinys, atsidūręs i išardytus bėgius, su garvežiu ir
keletu vagonų apvirto. Partizanai apšaudė traukinį. Raudonarmiečiai
atsišaudė. Nuo partizanų šūvių krito 2 kar eiviai ir 7 buvo sužeisti. Po to
raudonarmiečiai iškėlė baltą skudurą, tačiau, partizanams
artinantis
juos nuginkluoti, jie vėl pradėjo šaudyti . Bet partizanai juos greit nutildė.
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Vienas karininkas, pakėlęs baltą vėliavėlę, pradėjo šau kti, kad pasiduoda. Buvo įsakyta išeiti iš vagonų ir sudėti gi.nklus, rankas iškelti aukštyn,
ką jie ir padarė.
Pasirodė, kad traukiny būta : 3 politrukų, 2 jūros karininkų su 10 jūri
ninkų, 5 sausumos karininkų su 40 kareivių ir l belaisvis suomis, kurį
vežė darbams Liepojon .
Nors ir sužeis tas, V. Blažaitis rusams pasakė kalbą primindamas, kad
„jūs areštavę 2 mūsų partizanus vežėte sušaudyti. Dabar mes jus už tai
galime sušaudyti, bet mes esame lietuv iai ir to nedarysime, n es branginame žmogaus gyvybę. Tačiau lietuviai kovos iki tol, pakol nuo žemės
paviršiaus bus nušluotas bolševizmas" .
Visi nelaisvėn paimtieji rusai su belaisviu suom iu buvo nuvaryti Skuodan ir perduoti vokiečių komendantui.
Per šį susišaudymą keliose vie tose lengvai buvo sužeistas buvęs
areštuotasis V. Blažaitis ir Židikų būrio krito 2 partizanai:
l) Dubickas Vincas, s. Vlado, kilimo iš Vilkaviškio aps., buv. geležinkelio
policininkas, vedęs. Palaidotas Pikelių parap . kapinėse partizanų. Liko
invalidė žmona , 14 m. amž. duktė ir9 ha ž[emės] ūkis Ritinės k.
2) Sta tkus Kostas, s. Jarusl ovo , 27 m . amž., buv . pa sienio policininkas ,
kilimo iš Pikelių miestelio, Mažeikių aps. , vedęs. Birželio 24 d. žuvo kartu
su Dubicku. Palaidotas Pikelių parap. kapinėse partizanų. Liko viena
žmona . Turto jokio neturėjo.
Birželio 25 d . 20 val. iš Vainiuodės (Latvijos) į Mažeikius ėjo vėl
kariškas rusų traukinys. Jį sutiko taip pat kaip ir pirmąjį. 2 rusus nušovė
ir 6 paėmė nelaisvėn, tarp kurių l politruką. Iš partizanų niekas nebuvo
sužeistas.
Iki liepos l d . šiam partizanų būriui veik kasdien teko susidurti su
raudonarmiečiais. Būrys turėjo gana gerą pasisekimą: per tolim esnius su
raudonarmiečiais susišaudymus iš partizanų niekas nebuvo sužeistas, o
raudonarmiečių nema žas kiekis buvo paimtas nelaisvėn ir keletas
nu ša uta.
Žinias suteikė patys partizanai, Židikų policija ir kt.
(pas:) parašas neįskaitomas
LCVA, f . R-635, ap. l , b. l, l. 47-48. Nuorašas, mašinraštis.
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51. PIEVENŲ PARTIZAN Ų BŪRIO VEIKLAIR AUKOS

52. SEDOS PARTIZANŲ BŪRIO ISTORIJA

Pi evė nų būr ys

Pievėnų partizanų būrys pradėjo organizuot is dar prieš karą. Nesant

ginklų, nega lėjo plėsti savo ve iklos ir v iešai pasirody ti. Savo sugebėjimais

pasigavus ginkit\, būrys sėkmingai kovojo su raudonarmiečiais ir kom unistais. Šio būrio par tizanai nuskubėdavo pagalb on ir kaimyniniams
būriams. Šiame būry dalyvavo ir gana senyvų vyrų, kuri e atlikdavo ir
gana sunkias jiems pavestas u žduoti s.
Per kovas šis būrys neturėjo nuostolią Tik komunish.1 klastingu būdu
žiauriai buvo nukankinti net trys šio būrio parti zanai :
l) Lapšys Pranas , s. Jono, 26 m ., nevedęs, a mat ininka s, kilim o iš
Balėnų k., Tirkšlių vis.
Birželio 24 d. Viekšnių komunist ai telefonu iškvietė Lapšį su Statkumi
sakydami, kad juodu kviečia Viekšnių partizanai, norėdami Pievėnų
būriui du oti ginklų. Tie patikėję nuvyk o į Viekš niu s. Vietoj ginklų abu
buvo areštuoti, per visą naktį tardomi , mu ša mi ir žia uriai kankinami.
Kitą dieną abu buvo nuvež ti į šalia Akmenės miestelio esantį pušynuką ir
čia nukankinti. Jų paliktus lavo nus vietos žmonės buv o užkasę čia pat,
miške, bet sužinoję Pievėnų parti zanai parvežė ir palaidojo parap .
kapinėse.

2) Statkus Alfonsas, s. Antano, 21 m. am ž ., nevedęs, kilimo iš Pievėnų
miestelio, darbinink as. Birželio 26 d. nukankintas kartu su Lapšiu.
3) Statkus Antanas , s. Mortos, 64 m . am ž ., vedęs, darbininkas, gyveno
Pievėnuose.

Vietos komunistų buv o suimtas savo namuos e, tardomas, mušamas ir
žiauriai kankinama s, nes buvo įtartas esa nt partizanų šnipu. Birželio
26 d. buvo nugabentas i greta miestelio esantį mišką ir čia nukankintas .
Partizanų palaid otas v ienam kape su sūnum ir Lapšiu. Liko žmona Elzė
Statkienė, 64 m . amž. Turto neturėjo.
Žinias suteikė kiti partizanai , policija ir giminės.
(pas:) parašas neįskaitomas
LCVA, f. R-635, ap. l , b. l, l. 49. Nuora šas, mašinraštis.
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Sedos

būrys

Sedos partizanų būrys yra vienas iš pirmųjų Mažeikių aps., nes sediškiai
pradėjo organizu otis 1940 m . prad žioje*. Jau kovo mėn. buvo sudarytas net
partizanų fonda s. Veikta labai atsargiai, tačiau drąsiai, nes landūs vietos
komuni s tai su žy dais labai šnipinėjo ir sekė iki pat birž elio 22 d . Tačiau
partizanų veiklos ir jų planų suse kti jiems visg i nepasisekė. Sunk esnis dalykas buvo su gink lais. Jei partizanai būtų turėję kiek daugiau ginklų, tai
vietos komunistai su žy d ais ir pa sikvies tais žudik ais raudonarrniečiais
nebūtų galėję įvykdyti 16 asmenų sediškių lietuvių žudynių.
Vie tos komuni stai su žy dai s, numatydami paskutines savo „rojiško"
gyvenimo valandas, pabėgdami norėjo išžudyti jiems nepalankius ir prieš
juos nusistačiusius lietuvius . Vieni to padaryti nedrįsdami, nes ž in ojo,
kad to neprileis vietos partizanai, pasikvietė žudikus raudonarmiečius.
Partizanai, nors ir mažai turėdami ginklų ir jiems šovinių, nutarė stoti
kovon ir raudonarmiečių neįsileisti. Dėl to teko turėti dv i ilgesnes kovas .
Pirmoji, kada raudonarmiečių trys sunkvežimiai Ylakių vieškeliu norėjo
įsiveržti Sedon . Tačiau per trukusią apie 12 va l. kovą partizanai juos sulaikė
ir gerokai pridarė jiems nuostolių, nors partizanai teturėjo vos keletą šautuvų
ir vieną kitą pistoletą. Patys nuostolių neturėjo. Tačiau birž elio 23 d . did esnis jų sunkvežimių skaičius su kulkos va idžiais Židikų vieš keliu prisiartino pri e Sed os. Kautynės tęsėsi keletą valandų. Partizanams pritrūkus
šovinių ir jų n ebeg aunant , teko pa sitraukti , nes kitais vieškeliais prie Sedo s
artinosi kiti raudonarmiečių sunkvežimiai su kulko svai d žiais .
Partizanams pasitraukus , bir že lio 24 d. buv o įvykdytos žiaurio sios
sediškių lietuvių žudynės.

Per visas kovas būrys neturėjo nuostolių, tik vienam partizanui buvo
sužeista ranka .
BeSedos partizanų būrio, šiame valsčiuje, per 8-9 km nuo Sedos, Ketūnų
ir Rubikų kaimuose veikė partizaną grandis, nes čia, arčiau didesnią miškų
ir esant nemažam rusų poselencų [gyvent ojq] kaimui , buvo gana įsigalėjęs
bolš ev izmas . Paskutinėmis dienomis čia buvo pradėti terorizu oti ir žudyti
• Taip dokument e. Neabej otin ai omenyje turimi 1941 m.
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vietiniai liettiviai, tačiau grandžiai energingai ve ikiant, tero rizav imas ir
žudynės greit buvo sulaikytos. Žu dikai tespėjo nu žu dyti tik du asmenis
būtent: Niūniavą Joną ir Nabažaitę Kostę, abu Ketūnų k.
'
Žinias suteikė patys būrio partizanai, vietos policija su sav ivaldyb e ir
kiti.

(
)
pas: parasas ne1ska itomas
V

•

LCVA, f. R-635, ap . l , b. l , l. 49-50 . Nuorašas, ma šinr aš tis.

53. TIRKŠLIŲ

PARTIZANŲ BŪRIO KOVOSIR AUKOS
Tirkšlių būrys

Tirkšliams stovint 5 vieškelių mazge, dėl atsitraukiančių raud onarir komunistų čia buv o gana didelis judėjimas. Nedid eliam
partizanų būriui ir menkai ginkluotam veikimas sunkiai buvo įmanomas.
Nepaisydami to, partizanai per anksti ir drąsiai pradėjo ve ikti.
Birželio 23 d. visais keliais bėgant komunistams ir raudonarmiečiams,
būrio vadas pašto viršininkas Markūnas, 12 val. per Kaun o radiją išgirdęs
pranešimą, kad Kaunas jau išlaisvinta s, pasiėmęs du partizanus nuvyko
prie milicijos būstinės, iškėlė tautinę vėliavą ir užėmė pačią būstinę.
Bėgdami raudonarmiečiai net nesuprato , kas čia dedas i, ir bėgo nesu stodami . Tačiau vietos komunistai, nematydami did esnio partizanų skaičiaus, tuoj pranešė raudonarmiečių karininkams apie Markūno iškeltą
vėliavą. Su komunisltĮ ir vietos žydų pagalba Markūnas buvo suimtas,
per visą naktį tardomas, mu šamas ir kankinamas. Apie jo tardym o davinius niekas nieko negalėjo besužinoti.
Birželio 24 d. buvo nuvež tas Pievėnų link į Sūdupės miškelį ir čia
vienu šūviu pakaušin iš užpaka lio nu šauta s. Jo lavonas palikta s vietoje.
Kritus būrio vadui, likusieji parti zan ai nenul eido rankų ir nepuolė
dvasia: kovojo su vietos komunistais ir bėgančiais raudonarmiečiais.
Būriui teko išgyventi gana pavojingų valandų.
miečių

Nužudyti

būrio

parti

za nai

l) Būrio vadas Markūnas Antanas, s . Myk olo, 37 m. amž., kilimo iš
Radviliškio miesto, vedęs, vietos pa što įstaigos viršininkas. Palaidotas
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žmonos ir skaitlingo s visuomenės Tirkšlių parapij os
Liko ž mona Em ilija Markūnienė, 32 m . amž., 4 ir 6 m . amž.
dukrelės. Žmona kilimo iš Darbėnų miestelio, kur ir persikėlė gyventi.
2) Tiškus Alfonsas , s . Kazio, 22 m . amž., kilimo iš Gaurylių k., Tirkšlių
vis., nevedęs, Ylakių saviva ldybės tarnautoja s.
Birželio 24 d . anksti rytą bu vo atvykęs iš Ylakių būrio su sva rbiu ir
skubiu pranešimu Tirkšlių partizanų būriui. Ji pažinę pa siliku sieji komuni stai įskundė raudonarmiečiams, kuri e Tiškų suėmė. Virš 4 val.
patardę, žiaur iai mu šda mi ir kankindami, tos pat dienos pavakar e nu sigabeno per 9 km nu o Tirkšlių į Žemalės mišką ir čia 4 šūviais nušovę
lavoną paliko vietoje. Motinos palaidotas Pievėnų parapij os kapinėse.
Liko našlė motina. Turto neturėjo.
Suimtąjį Tiškų pirma tardė pu ska rininki s, dalyvaujant vietos komunistams . Iš jo buv o reika laujama pa sakyti, kur esą pasislėpę Tirkšlių ir
kiti partizanai, iš kur gauną ginklų, kiek jų turį ir t. t. Tačiau Tiškus nieko
neprisipažinęs ir nė vieno neišdavęs. Po to buvo nuvež tas į Išlaužų mišką,
per apie 8 km nu o miestelio, kur stovėjo pasislėpęs koks tai raudonarmiečių
štabas. Ten dar apie 2 val. buv o tard oma s. Po tardym o jokių davinių
nebesužinota . Po šio tardymo buv o nugab entas į sušaudymo vietą.

vietos

partizanų,

kapinėse.

Žinias suteikė part izanai , mačiusieji, policija ir Petrauskaitė Jadzė,

gyv. Mažeikių mieste.
(pas:) para šas neįskaitomas
LCVA , f. R-635, ap. l, b. l , l. 51-52. Nuorašas, mašinraštis.

54.

LEMALES PARTIZANŲ BŪR IO VEIKLA

Žemalės būry s

Žemalės partizanų būrys pradėjo veikti karui prasidėjus. Pasigavus kiek ginklų, buvo kovo jama su komunistais, kurie šioje apylinkėje
buvo itin įsigyvenę. Vieniems išdūmus į jų skelbtąjį „rojų" - Rusijon ,
likę jų gaujos šnipeliai ir visokie prisiplakėliai dar bandė gyv enti senaisiais - komunistų laikais, tačiau energingai veikiant buvo sutvarkyti. Apylinkėje įvesta rimtis ir tvarka . Per kovas iš partizanų nė vienas
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nežuvo.Tik komunistų palikuonių išdavimu buvo nu ša utas vi ena s būrio
partizanas:
l) Buta Ignas, s. Prano, 35 m . am ž ., darbininkas , iš Žemalės mi estelio,
vedęs. Komunistų palikuonių buvo išduotas raudonarmiečiams, kurie
kiek patardę birželio 24 d. per 4 km nuo Žema lės, Mažaičių k. mi ške,
sušaudė.

Liko žmona Stepa Butienė, 3 ma ži vaikai ir 86 m. amž. motina . Palaidotas žmonos irparti zaml Žemalės parapijos kapinėse. Turto neturėjo.
Žinias suteikė nu žudytojo žmona, parti zanai, policija ir mačiusieji.
(pas:) para šas neįskaitomas

2) Dubickas Vincas, s. Antano, 44 m . amž ., policininkas, kilim o iš
Vilkaviškio aps.;
3) Jarutis Antanas, s. Antano, 38 m. amž., ūkininkas iš Račalių k.,
Židikų vi s.;
4) Pocius Ju oz as, s. Jono , 30 m . amž ., darbininkas;
5) Statkus Kos tas, s. Ja ruslovo , 20 m. am ž., policininkas;
6) Strikaiti s Vin cas, s. Myk olo, 21 m . amž ., tarnaut ojas;
7) Tiškevičius Kazy s, s. Aleks o, 34 m . amž. , kilimo iš Kre tingos.
Žinias suteikė patys partizanai,
kiti.

policija, Židikų v ls. savivaldybė ir
(pas:) parašas

LCVA, f. R-635, ap. l, b . l , l. 52. Nuorašas , ma šinraštis.

neįskaitomas

Žuvusių ank etos su pilnomis žiniomis įduotos nuv ež ti p . Prielgauskui .

55.

L IDIKŲ PARTIZANŲ BŪRI O VEIKLA
LCV A, f. R-635, ap. l , b. l, l. 52-53 . Nuorašas, ma šinra štis .

Ž idikų būrys
Židikų partizanų būrys susiorgani zavo birželio 22 d. Pirmuoju organizatorium buvo spėjęs pasprukti nu o išve ž imo vagonuose Klemas
Alšauskas, prie kurio prisidėjo kiti jo pažįstamieji. Sunku buvo su ginklais. Organizatoriai teturėjo tik l šautuvą ir l pistoletą. Did elio rūpesčio
buvo pasigauti ginklų, bet tas greit pasisekė. Birželio 24 d . talkinėjant
Lūšės partizanams prie raudonarmiečių traukinio nuvertimo, jau pasigauta ginklų. Po to jau buvo galima pastoti kelią skaitlingesniems
būriams atsitraukiančių raudonarmiečių. Birželio 25 d. buvo antras laimikis: susirėmus su raudonarmiečiais ir ju os nuginklavus, pasigauta
dar 16 šautuvų. Tą pat dieną sulaikiu s du ginkluotus raudonarmiečių
sunkvežimius, pasigauta daugiau ir įvairių ginklų, taip pat ir jiems
šovinių.

Taip drąsiai ir sėkmingai kovodami, Židikų partizanai ne tik apgynė
savo valsčiaus ribas, bet daug padėjo kaimyniniam Ylakių būriui. Kitus
kaimyninius būrius parėmė ginklais. Be to, latvių partizanams prašant,
židikiškiai partizanai padėdavo jiems. Tačiau tos kovos būriui neapsiėjo
be aukų. Per visas kovas būrys neteko sekančių partizanų:
l) Alšauskas Stepas, s. Juozo, 32 m . amž., ūkininkas;
124

56.

VIEKŠNI Ų PARTIZANŲ BŪR IO KOVOS
Viekšnių būr ys

Nujaučiant

kai kuria s permainas, Viekšnių partizanų būrys susiorganiz avo jau prad žioje gegužės mėn. Būrys susidarė veik iš vienų kariškių,
tarp kurių bu vo vienas kapitonas. Būrys, tampriai bendradarbiaudamas
su penktąja ko lona*, visą gegužės mėn. budėjo. Du būrio vyrai atvykdavo
i Mažeikius ir padėdavo budėti ma že ikiškia ms . Tik bir že lio 12-13 d .
atvykusių čekistų būriams pradėjus sia ubti po kaimus ir ga udyti žmones
i va gonu s išvež imui , plat esni o ma sto budėjimą būrys turėjo sustabdyti,
nes v ietos komuni stai su čekis tais labai sekė partizanus ir jiems prijaučian
čius žm ones.
Nors būrys teturėjo tik 5 šautuvus ir l pistoletą, tačiau bir žel io 23 d .
rytą komunistų administracijai
pabėgus, partiz a nai tuoj užėmė visas
įstaigas ir sa rgyb os postus. Antana s Dargi s mokyklo s bo kšte tuoj pakėlė
didžiulę tautinę vėliavą. Tačiau tą pat dieną apie 18 val. trys raud onar• Taip dokumente .
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miečių sunkv ežimiai su kulkosvaidžiais,

tarp kurių buvo ir dali s

pabėgusių vietos komuni sh.\, pradėjo siau sti miestelį. Parti za n ams teko

pasitraukti į seniau pasirinkta s vietas. Tačiau po kie k lai ko parti zana s,
buv. policijos vachmistras Pranauskas Jonas, įslinkęs mi es te lin ginkluotas pistoletu, gatvėje susidūrė su trimi s raudonarmiečiais. Vieną jų nudėjo
vietoje, vieną lengviau , o kitą sunkiau sužeidė. Iš jų laimėjo du šautuvu s.
Pats liko nesu žeistas. Po šio įvykio komunistai su raudonarmiečiais iš
miestelio pasišalino.
Birželio 27 d ., su žinoju s apie a tvykstančius nu o Tryškių Telšilj
vieškeliu raudonarmiečius, pa rtiza na i išskubėjo jų pa sit ik ti. Per susišaudymu s l raudonarmietis buvo nukauta s, 2 sunkiai su žeis ti, o kiti
išblaškyti pabėgo. Laimėta du šautu va i ir geras ki eki s jiems šovinių.
Raudonarmiečiai, skubiai pabėgdami, paliko ir savo su že istu os ius, kuriuos teko gabenti ligoninėn.
Po to iš 18 buv. kariškių susida rė ekspe di cini s būrys, kuris gaudė komunistus, blaškė atsitraukiančius raudonarmiečius ir atlikdavo kitas
užduotis. Reikalui esant , nuskubėdavo pagalbon kaimyniniams būriams.
Kariuomenėje netarna v usieji, bet galį gera i va ldyti ginklą sudarė įgulą.
Tie nešė miestelio ir jstaigų apsaugą bei pa laikė tvarką.
Taip būrys veikė iki liepos 3 d . popie t, pakol iš Mažeikių į laisvus
Viekšnius atvyko mažas vokiečių karių dalin ys.
Per visas kovas iš partizanų būrio nė vienas ne žuv o ir nebuvo kiek
sunkiau sužeistų. Tik už vėliavos iškėlimą vienas partizanas vietos žydų
nakties metu buvo pakartas.
Nužu dytas partizanas Dargis Kazys, s. Jon o, 50 m . amžiaus, tarnautojas, kilimo iš Viekšnių miestelio, vedęs.
.
Birželio 24 d. naktį iš savo buto žydų buvo išvestas n ež inia kur, tačiau
kitos dienos rytą buvo rastas paka rtas paga l miesteŲ tekančio up elio šlaite,
senam gluosny. Partizanų ir žmonos palaid otas Viekšnių para p . kapinėse.
Žinias suteikė Viekšnių būrio parti zan ai, policija ir kiti žinanti eji bei
mačiusieji.

(pas:) parašas nejskaitomas
Nu ora šas tikras : (para šas neįskaitomas)

P A N E V ĖŽ I O APSKRITI S

57. GELEŽIŲ PARTIZAN Ų ORGANIZAVIMOSI IR VEIKLOSAPRAŠYMAS
Kauna
s
194 1 m. liepos 24 d.
Geležių

mi š k o broliai!

Nu o bolšev ikų atėjimo i Lie tuvą Geležių parti zanai ėmė veikti
ma ždaug tie paty s, kas pirma priklausė Šaulių sąjungai.
Darydavo slaptu s posėdžius, be t tik n e visi, o tik susirinkdavo kokie
5 žmonės, dažniausiai pa s Grundi š kio Mažylį Aleksandrą, kuri s buvo
buvęs Ge lež itt šaulių būrio vadas . Jo ses uo Emilija buvo šaulių rėmėja,
bet dabar gyvai dalyvavo partizanų ve ikim e.
1941 m . bir želio 14 d ., kada šioj apylinkėj ėmė gaudyti ir išvežinėti į
Rusiją (Subačiaus valsčiuje tą dieną buvo suimta ir išgabenta Daugių
šeima) , parti za nai susirinko į krūvą ir ėmė slapstytis čia pat esamoje
didelėje Žalioj oj girioj. Partizanų susidarė 35 žmonės; iš jų viena m oteris ,
minėtoji Emilija Mažylytė. Prie partizanų laikėsi kokį laiką ir Geležių
klebonas, kun . Garška.
Partizanai beve ik v isi turėjo ginklą, šautuvą, o kiti dar ir p o revolverį.
Slėpėsi miške visų pirm a tam , kad nesuimtų ir neišvežtų, bet esant
mi ške tardavosi ir darė planus , ką veikti prasidėjus ka rui.
Partizanai mi ške turėjo radijo aparatą ir iš jo sužino jo tą pačią dieną
ap ie vokiečių paskelbimą karo sov ietams.
Dabar parti za nai šoko tvarkyti vidaus priešus , būtent apylinkės komuni stus: ju os suiminėjo ir kalino; du iš jų, pa sipri ešin u sieji su ginklu,
buvo pašauti ir mirė. Paralyžiavę komunistų veikimą, apsaugojo ram ius
gyve nt oju s nuo jų sk undim o ir suiminėjimo.
Antra , ardė susisiekimo priemones Raudonajai armijai: traukė telefono laidu s, ardė tiltu s, keliu s.
Jau ir vokiečiams užėjus, par tizanai budi, kad rami eji gyve nt ojai
nenukentėtų nuo v ie tos komunistų keršto arba nu o besislapstančių giri oje rusų dezertyrų.
Partizam1 būriui va d ova uja buvęs Geležių šaulių būrio v adas Aleksandras Ma žy lis . Jam pad eda šau lys Jonas Pe trul is. Partizanė p-lė
Mažylytė buv o labai n au din ga partizanams , ypač ž iniq teikimu ir maisto
pa rūpinimu.

LCVA, f. R-635,ap. 1, b. 1, l. 53-54. Nuorašas, mašinraštis.
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Parti zanai,

kurių

štabas Geležit\ mie stely , ir dabar tebebudi ir palaik o
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tvarką miestely ir apylinkėse; čia mat kol kas jok ios po licijos nėra, 0 ko-

munistai vis ketino padegti bažnyčią ir kleboniją.
Tarp suimtųjt\ vietos komunistų sva rbi aus ias bu vo Geležių pr adžios
mokyklos vedėjas Blezgys, aršus komuni stas , d aug žalos da ręs savo propagandaypač vaikų tarpe. Bet suim tas nu siga nd o ir išdavė jo va dovaujamus slaptuosius komunistų milicininku s, va din amu s bri gmili cinink ais.
Šių uždavinys buvo teikti žinias ir nurodinėti, ką reikia iš vietos gyventojų
išvežti iš Lietuvos. Kiekvienas iš tų bri gmilicinin kq turėjo su imti bent
5 žmones išvežimui. Partizanai sugavo 6 brig milicininkus ir juos nugabenę
i Panevėži atidavė karo komendantui.
Reikia pridurti, kad partizanė p-lė Mažylytė sugebėjo nu ginkluoti tris
Raudonosios armijos dezertyrus, iš jq gav us du šautu vus ir vieną automatini šautuvą.
Vietos komunistų organizacija bu vo p ask elbu s i pr emij as net po
500rublių už sugautus partizanus, o dėl pa rtiza nq va do Aleks[a nd ro]
Mažylio buvo žadama, jei pagautų, prika lti ji p rie sienos , išdurti akis ir
tik tada subadyti peiliais. Laimei, nei vieno par tizano nesu gavo.
Prie partizanų būrio priklausė ir Stumbr iškio girininkas Urbonavičius;
komunistai, nesugavę jo,suėmė žva lgą Turkevičių ir nugabeno i Panevėžio
ka lėjimą; šis išliko gyvas tik dėl to, kad buvo dra uge su kitais kaliniais
Panevėžio pa rtizanų išlaisvintas iš kalėjimo .
Tos apylinkės žmones ypač terorizavo Lebe niškiq kaim o ru sai, čia
atgabenti po 1863sukilimo metų, pa sodin ti į išgabentųjq į Rusijos gilumą
lietuvių sodybas. Jie dabar tik dėl pa rtizanų esim o n uri mo.
Kaunas
1941.VII.24

Kan . (para šas neiskaitomas)
MACB RS, f. 222-1757, l. 47-55. Ori ginalas, rank raštis.

58. ROZALIMO
VALSČIAUS PARTIZANŲ KOVOS1941 M. BIRŽELIO-LIE
POS MĖN
Rozalimas

1942 m sausio 27 d

Rozalimo apy!.
1941 m. birželio- liepos mėn . v ietos įvykiq
Ap r aš yma s
1941 m. birželio 23 d. Bi r j a g a l os dvare partiza n as Ju r g a i ti s Vladas,gyv.Linelių k., Rozalimo vls., anks ti rytą nuginklavo vieną rusų raitelį.
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1941 m . bir želio 24 d . Bitjag alos kaim o lauk e vietos parti zanai nu ginklavo du rusų kareiv ius , iš jų paimd ami vieną šautuvą ir vieną pistoletą .
I 941 m . bir že lio 25 d . vietos partizanų štabo nutarimu bu vo pradėtas
užėmimas Roza lim o m ieste lyje esančių įstaigų, kaip tai pa što įstaigos,
saviva ldybės ir policijos . Užėmimas įstaigų prasidėjo anksti rytą api e
3 va landą. Miestelio puolim as įvyko iš dviejų pusių, t. y. iš rytų pusės p er
klebonijos sodybą puolimą vykdė Moniūnų partizanų skyriu s, vad ov aujama s parti zan o K a z o k a i č i o Petro, ir iš va ka rų pusės - Bitjaga los
pa rtizanų būrys, va d ova ujama s ltn . Sa č k a u s k o Ad olfo, per Tamošiūna itės Stasės sodybą. Laike pu olimo įvyko susirėmimas su ginkluotais pabėgėliais žy dai s ir kom jaunu oliais. Susirėmimas vyko apie
30 minučių laiko; laike to susirėmimo parti zan as Tamo šauskas Kazys tapo sužeistas vietinio ginklu oto žy do Šaškolskio Leibos . Tu o laiku Roza limo miestelyje bu vo aštuoni rusų raiteliai, kuri e įvykus susirėmimui iš miestelio pabėgo. Laike susirėmimo buvo nukauta trys žydai ir du žydai buv o
sužeisti, kuriu os vėliau žy dai išsivežė į še duvos miestą. Po susirėmimo
visi žydai ir komjaunu oliai, ėję sargybas , is'bėgiojo bijodami pakliūti partizanams į rankas . Po susirėmimo partizana s Karosas Pranas (mokyt ojas)
ginklu otas įsiveržė į pa što įstaigą ir tenai nu ginklav o komjaunuoliu s
Sagurską ir Briedį, kuri e bu vo paskirti dež uru oti pašte. Dežuravę pa što
įstaigoje komjaunu oliai bu vo apginklu oti pistoletais (be šovinių) . Partizanas Karosas Pranas komjaunu olius nuginklav o atimd ama s pistol etus ir
juos išvijo, o įstaigą pavedė prižiūrėti tuometiniam paš to viršininkui Pr eitikui, kuris paš to įstaigą ir prižiūrėjo. Tą pat dieną api e 11 val. iš še duvos
miesto atvažiavo du rusų šarvuočiai su raudonarmiečiais, kuri e teiravosi ,
kas ryto m etu apšaudė žy du s bei nu ginklavo kom jaunu olius .
Atva žiavusieji buv o painf ormu oti vietos žydų api e įvykusį susirėmimą
su partizan ais nur odant , kad susirėmime da iyvav o partizan ai Morkūnas
Petras ir Antanas . Tu omet raudonarmiečiai nuv yko į Krumpių kaimą pas
Morkūnus norėdami ju os sulaikyti , bet pa starieji laiku pabėgo. Raud onarmiečiai, pastebėję bėgančius partizanu s, tam e skaičiuje ir Morkūną
Petrą ir Antaną, pradėjo į juos šaud yti iš kulk osvaid žio, bet, laim ei, pa starieji laimingai pabėgo.
1941 m. birž elio 27 d . apie 10 val. ryt o į Rozalimo miestelį įžygiavo
pirmi eji vokiečių kariuomenės dalin iai, kuri e visuomenės buvo a titinka mai sutikti .
9. 2607
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1941 m. birželio 30 d . api e 11 val. bu vo ga ut as pran eš ima s, kad
Kukoniq kaimo lauke slapstosi rust\ kariuomenės išblaš kyti likučia i, viso 45 žmonės, ginkluoti automati škais ginklais, kulk osv aid žiais ir granatomis. Vietos partizanai tuojau griebėsi reikiamų priemonių rusų karių
likučius sugauti, bet pastari eji, susišaud ę su parti za nai s, pasitraukė rytų
kryptimi, t. y. nu žygiavo i Pakruojo va lsčia us riba s, kur juos p erse kiojo
Klovainių partizanų būrys.

Kovosdaliniai Rozalimo va lsčiuje pradėjo formu o tis 1941 m . birže lio
14 d. Buvo sudaryt as partizanų štaba s, i kuri o sudėti iėjo ltn. S k a č kaus kas Adolf[as], pusk. J u r k ia it i s Juozas, M oti e ka Benediktas, T a m o š a u s k a s Adolfas.
Partizanų būrys buvo apginkluotas pistol etais ir rusų karių paliktais
bei iš jų atimtais šautu vais.
Priimti uždaviniai buvo šie:
l. Užimti Rozalimo miestelyje esančias jstaigas.
2. Suiminėti likusius rusų kariuomenės likučius Rozalimo vis. ribos e.
Bendradarbiauta buvo su Šeduvos ir Klovainių partizanų būriais.
Rozalimas
1942 m. sausio 27 d .

(pa s:) par ašas n ejskaitomas
Valsčiaus viršaitis

LCVA, f. R-635,ap . l, b. l, l. 87-88 . Nuorašas, m ašinra štis.

59. ANTANASDVORŽĖCKIS APIE PUŠALOTOPARTIZANŲ

KOVAS

BIRŽELIO22- 26 D.

Taip

k ovo jo

pu ša lotiečiai

Pušaloto miestelis yra i šiaurę nuo Panevėžio. Tai paprastas provincijos kampelis. Priešbolševikiniais laikais čia gerai veikė tautiškos ir
bažnytinės organizacijos. Iš šio valsčiaus yra kilę garsusis boksininkas
Šarkis-Žukauskas, buvęs žemės ūkio viceministeris a. a. Grigaliūnas,
buvęs Policijos departam ento direktorius Svitas. Čia palaidoti 1918 m.
partizanai kun. Jackevičius, mokyt. Skvireckas ir kiti. Ir į šią išsivadavimo
kovą pušalotiečiai išėjo pirm ieji.
Aušo puikus sekmadienis, birželio 22-ojidiena. Laikrodis rodė ketvirtą
valandą. Staiga pietų rytų pusėje pasigirsta duslūs sprogimai ir į padangę
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išky la juodi dūmai. Vyksta kažkas nepaprasto . Vieni sako, kad prasidėjęs
rusų-vokiečių karas, kiti - vyksta kariuomenės man ev rai .
Tik štai pirmadienį išg irstam p er radiją himną. Vadinasi, nėra ko čia
snau sti, ir dvyliktą valandą iškeliam os tautinės vėliavos. Drąsuoliai tarn aut ojas vir šila Simonai tis Vincas, amatininkai Zakarauskai Juo zas ir
Jona s ir ūkininkas Aleba Antana s u žima paštą, valsčių ir ge lež inkeli o
stotį. Atvykęs ltn. Šimoliūnas Vladas imasi organizuoti partizanų būrį.
Renka si „nap o leoniškais " ginklais ginkluoti partizanai. Pavakare atėjęs
iš Panevėžio traukiny s jau bu vo jų sutiktas . Traukinys buvo iškrėstas ir
suimti trys ginkluoti mili cininkai ir keturi komunistai . Vienas, mėginęs
pabėgti, saugumo agentas bu vo iš tik ką atimto milicininko ša utuv o
nu šautas . Partizanai gavo du puikiu s šautu vus ir keturis revolverius . Tai
buvo pirmas karo grobis. Reikia pastebėti, kad tuo laiku Panevėžy stovėjo
šarv uotas rusų traukinys ir pilna buvo raudonarmiečių.
Naktis praėjo ramiai. Antradienį sužinoma, kad iš Panevėžio atva žiuo s
traukin ys „nuraminti " Pušaloto. Partizanai žino, ką daryti. Vedą į miestelį
keliai užverčiami med žiais. Išardomas geležinkelis. Visi susirūpinę, n es
nežin omas priešų skaičius, tačiau pasiryžę laikytis iki galo. Apie penkiolika žmonių, ginkluotų įvairiausiais ginklai s, ir apie dešimt visai be ginklų,
įsitikinę jų gausią iš bolševikų, išeina pasitikti užpuolėjo. Vienuoliktą
valandą ateina traukinys su apie dv idešimt milicirtinkų ir komsomolskų.
Atidaroma ugnis . Niekšai, palikę tris užmu štus , traukiasi , sėda į traukinį ir
pilnu greičiu bėga atgal. Tačiau gynėjai jau spėjo išardyti kelią, ir traukinys
nuvirsta nuo aukšto pylimo . Vargu ar kuris žydbemis liko sveikas. Partizanai jokių nuostolių neturėjo. Taigi antradienį, birželio 24 d., pušalotiečiai
turėjo pirmąjį kovos krikštą. Vakare atvažiavę rusų šarvuočiai privertė partizanus apl eisti miestelį. Jie išleid žia suimtus komunistus ir jų vadovaujami terorizuoja pasilikusius partizanų namiškius. Teroro metu dvi niekuo
nekaltos ūkininkės, Punkrienė ir jos duktė, nušaunamos.
Pasitraukę partizanai išsiskirsto po apylinkės miškus . Įvyksta keli
susirėmimai su raudonarmiečiais. Per vieną tokį susirėmimą trečiadienį
žūva du būrio parti zanai: Balčiūnas Stepas ir Norvaiša Antanas. Jie
sekmadienį, birželio 29 d., iškilmingai palaidojami . Ilsėkitės išvaduotoj
žemėj.

Trečiadienio

vakare bolševikai, pajutę artėjančius vokiečius, išbėga .
Parti zanai grįžta i miestelį ir vėl iškelia trispalves.
131

Ketvirtadienio, birželio 26 d., rytą pradeda važiuoti vokiečių armija.
Žmonės juos pasitinka su gėlėmis ir d ž iaugsmo ašaromis akyse.
Dabar prasideda vietinių komunistų ir klaidžiojančių raudonarmiečių
gaudymas . Areštuojami visi vyriškos lyti es žy dai ir m o ko mi dirbti
naudingą fizini darbą. Prasideda normalus laisvas gyvenimas.
Mano adresas:
Antanas Dvoržėckis, Kaunas,
Juozapavičiaus pr . 103, bt. l.

A.O.

MACB RS, f. 222-1756, l. 3-5. O riginala s, rankra štis.

60.

RAGUVOS
VALSČIAUS PARTIZANŲ KOVOS 1941 M. BIRLELIO MĖN .

1941metų birželio mėnesio ivykiai Raguvos

valsčiuje

1941m. birželio 22 d., karui prasidėjus, kai tapo vokiečių kariuomenės
subombarduotas Pajuosčio aerodromas, kovai su bolš ev izmu pribrendęs
gyventojų kerštas pasireiškė visame valsčiuje Raguvos, Traupio ir
Raguvėlės apylinkėse susibūrimui ginkluotus, kad ir menkais ginklais,
partizanų būrius, kurie troško padėti vokiečių kariuomenei
greičiau
sutriuškinti bolševikus.
Pradžioje partizanų veikla visose apylinkėse pasireiškė saugojimu
gyventojų turto nuo vietinių komunistų ir žydų, taip pat saugojimu
žmonių, nes visi komunistai įtarinėjo esant visus kitus partizanais.
Žydai ir komunistai turėjo benzino butelius, su kuriais pasitraukimo
atveju turėjo padegti kaimus, todėl jau birželio 23 d. vienam žydeliui
komunistui K l a s u i tuo tikslu vykstant, kelyje į PUTILIŠKIUS ten
esantis partizanų būrelis jį suėmė; ištardžius paaiškėjo, kad įtarimas
pasitvirtino.
Birželio 24 d. partizanų būriai turėjo jau po 50-70 žmonių, kuriems
vadovavo: Raguvėlės - mokyt. BANIONIS su Petru V AREIKA, Traupio - KAZLAUSKAS Antanas ir STROLĖ Petras, Raguvos buvo du
būriai- Užunevėžių apy!. vadas ltn. BIKINAS ir Kritižio būrio- Petras SKREBYS.Dėl didesnių atstumų šie būriai, esant dideliam rusų
kariuomenės judėjimui, ryšio tarpusavy iki užimant vokiečių kariuo132

m ene i neturėjo, tik Traupio būrys su Kavarsko būriu buvo pastoviai
susirišę ir vieni kiti ems talkininkavo užimant Kavarską ir Traupį. Pusė
visų būrių partizanų ginklų neturėjo, ėjo pagalbines par e igas, o kiti
buvo ginkluoti se nais medžiokliniais ir kariškais šautuvais bei revolveriais, kuri e, būdami pasiryžusių žmonių rankose, bolševikams buvo baisūs. Jie laikėsi tik didži ojo vieškelio Ukmergė-Panevėžys ir į
kitas ša likel es nedrįso kojos kelti , nes daugely tokių vietų, kur būtų
drįsę jie k.elti koją, krūmuose prie kelių tykojo du ar keli su senu
šautuvu, bet kerštingi bolševikams partizanai. Bolš evi kai visa tai jau
žinojo, nes ke lios e vietose iš krūmų buvo šūviais palydėti „laimingos
kelionės".

Antradi enio dieną (birželio 24 d .) Raguvoje dar tebesiaučiant raudoniesiems, partizanas šauly s, 1919 metų kovų su bolš ev ikais savanoris
Ja nuli s Bronius iš Alančių k. atvyk o pažiūrėti, kas čia darosi, bet
vietos komunistai su žyde liais, pajutę, kad jis yra pav ojingas , n es daugelį
miestelyje esančių lietuvių pakurstė greičiau raud onuo sius vy ti lauk, su
rusų kar eiviais suėmė įsakius raguviui milicij os politrukui Kolesnikovui
Ferefontui ir išvežę su sunkve žimiu Putiliškių kaimo lauk e prie Raguvos
miško Va ma š ilio sušaudė. Taip pat Raguvėlės apylinkėje bolševikų kariai, v ietos gyventojų rusų iš Martiniškių kaimo įskųsti už partizaninį
veikimą, pagrobė Bajoriškių k. K a r a l i ū n ą Vincą, 20 m. amž., išvežė į
Panevėžį ir cuk rau s fabrik e sušaudė. Tą pačią dieną 1919 m. savanorį
B l a u z d i Antaną iš Balali11 k. už tokias pat kalbas kaip ir Ja nul į
mili cininka s Bu d rys ir kompartijos sekretorius „draugas " B a l tu š n i k a s pradėjo pers ekioti, šovė vie toje, bet nepa taikė, tik vėliau už kelių
šimtų metrų pasiviję peršovė ir po to matydami, kad „dra ugams" nuo
v ietiniq keršto ga li bCUiblogai , išbėgdami ka rtu išsivežė sužeistąji su
peršaut a kojai Panevėžį. Kaip vėliau paaiškėjo, Blauz d ys dėl Panevėžyje
esančios betvarkės išbėgo.

Įvykus tokiems dalykams , prasidėjo visai aktyvi partizaninė veik la,
kuri bolševikų kariu omen ei ivarė da ug bain1ės, n es Traupio ir Raguvos
apylinkėse keliai buv o užbarikaduo jami med žiais , ypač kelyje Panevėžys
Ukmergė ties Rag uva ir Traupiu, išardomi per up eliu s didesni m ediniai
tiltai ir visa ip kliudoma kariuomenei. Birže lio 25 d . buvo išvyti bolševikai
iš visq apylinkių, keli iš jq buvo su žeisti, ir tada Raguvos mi es te lyje buvo
užimtos partizanq visos įstaigos, v isur prie keliq m edžiuose ir pačiame
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miestelyjeant 20 m aukščio stulp o iške ltos metus ir septynia s dienas buvusiospaslėptos lietuviškos trispalvės vėliavos, [sul d žiau gsm o ašaromis
sugiedoti Lietuvoshimnai .
Kadangituo momentu dar nebuv o tikrų žinių, kiek rusų ga li žyg iuoti
per Raguvą, buvo pasistengta padaryt kliūtys vieške lyje Ukmergė
Panevėžys užverčiant Fermos, Kritižio ir Traupio kaimuose kelius
medžiais. Per Nevėži ties Raguva buvo išardytas tiltas ir tilto dalys
paslėptos, kad reikalui esant būtų ga lima vėl ji pastatyti; tilto iša rd ymas
kaip tik padėjo sulaikyti ties Raguva bolševikus, ap ie 15 sunkvežimių
vorą su 2 šarvuočia is ir sunkiaisiais kulkosvaidžiais, kurie atvyko nuo
Šilų miesteliopusės ir kuriq vieną ties Užwwėžių kaimu pašovė kapinėse
pasislėpę partizanai.
Įvykus tam šūviui ir esan t kliūtims, bolšev ika i negalėjo greitai pa sprukti ir turėjo pašalinti kliūtis, o tuo mome ntu šarvuočiai, mėtydami
granatas i namus, kur nurod ydav o žy dai , iš sunkiųjų kulk osvai džiq
pradėjo šaudyti i visą apylinkę; žydų iskųsti buvo partizanai Blauzdys
Juozas ir jo sūnus Antanas, kuriuos bolševika i suėmė, be t dėl tuo metu
buvusio susirėmimo i tėvą šovė, tačiau kulk ai tekus smilkinio šonan,
jis nuvirto j griovj imituodama s negyvą ir, jiem s pa važ iavu s keletą
metrų, paspruko , o sūnq, pasodinę i sunkv ež imi , vežėsi su savim, tik
dėl jų susigrūdimo ties išardytu tiltu ir didelio sąmyšio, gavęs iš
bolševikq daug buožės smūgill, laiming ai per krūmus paspruko .
Bolševikllvora buvo išardyta, 2 sunk vež imiai liko mi es telyje -vienas
pašautas, o antras su 400 prieštankinių šovinių. Atskirti nuo voros
5 raudonarmiečiai, kurie pasinaudodami naktie s tamsa pabėgo į mišką;
šarvuotis, keršydamas už pakeltą jiems „pirtį", pa sitraukdamas pašovė
seneli K u n e ę ir uždegė šalia vieš kelio es anti ūkininko Milinsk o
tvartą. Daugiau uždegti nebega lėjo, nes juos iš ten išvijo buvusi eji tam e
ūkyje partizanai.
Mūsll valsčiuje tiesioginill kovll vokiečių su ru sa is nebu vo. Po visll
aukščiau išvardintų ivykill daugiau susidūrimų su bolševikais nebuvo ,
ikiatėjo vokiečill kariuomenė. Jai ižygiavus, partizanų ve ikla pasireiškė
suėmimu rusll belaisvillir miškll valymu nuo ten besislapstančių karių ir
komunistą Miškuose buvo surasti ir suimti apie 60 belaisvių ir apie
100komunistą
Bendraipaėmus, visi lietuviai gyventojai dar rusams esant kiek galėjo,

visok ia is būdais kenkė, o su did eliu d žiaugsmu sutiktai vokiečių kariuomenei, išlaisvintojai iš bolševikų jungo, visok er iopai padėjo jiems sunkioje kovoje tiek jvairiais patarnavimais, tiek maisto produktų pristatymu, tiek valymu apylinkių nu o bolševikų elemento.
(parašas neiska itomas)
Ant spa uda s:
Raguvos valsčiaus
viršaitis

(parašas

neįskaitomas)

Antspaudas:
Raguvos va lsčiaus
sekretorius
Nuorašas tikras : (parašas neįskaitomas)

LCVA, f. R-635, ap . l , b. l, l. 92- 95. Nuorašas, mašinraštis.
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PARTIZANOATSIMINIMAI APIE KOVASSU RAUOONARMIEČIAIS IR APIE

ŠEDUVOS PAEMIMĄ

Užrašyta iš
pasakojimo J. V.
Šeduvos
pa ė mima s
Vieno partizano atsim inimai
Sugaudė karo

trimita s. Aš ir keli drau gai slapstėmės m išku ose ir pas
lietuviu s ūkininkus nu o sauvaliaujančių čekistų. Pradėjus trauktis „nenu galimai" armijai, visų mūsų karščiausias troškimas bu vo padėti narsiai vokiečių kariuom enei vy ti ru sus iš Lietuvos. Pradėjom rinkti lietuvius, norinčius kovoti už tėvynės gerbūvį. Pirmadienį visą dieną plaukė
lietuviai į mūsų buveinę. Iki vakaro susirink o 37 vy rai . Vyrų pradžiai
užtenka, bet ginklų maža. Teturim porą senų šautuvų, beveik netinkamų
vartoti, penkis parab elius, kelias granatas ir nedaug šovinių. Reikia įsigyti
ginklų. Dviese su drau gu pasisiūlom „žvejy bon ".
Išėję iš miško, matom eina ntj rusų kareivį. Išsiskyrėm. Draugas nubėgo
jam iš priekio užkirsti kelio, o aš, prislinkęs netol i ru so, sušukau:
- Stok! Rankas aukštyn!
Rusas, parna tęs, kad aš ginkluo tas tik parab eliu, šoko bėgti norėdamas
mane durtuvu nudurti . Paspaudžiau gaiduką. Vakaro tylą perskrodė du
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viens po kito einą šūviai. Daugiau šovinių apkaboje nebuvo, o aš bijojau
ją keisti,nes ir rusas buvo jau netoli. Rusas sustojo. Pastovėjo kelias sekundes ir spruko atgal tiesiai ant pasislėpusio kito „medžio tojo". Šis taip
pat suriko: ,,Stok!"Rusas pamatė esąs apsuptas ir iškėlęs rankas žengė
mūsų link.
- Pakliuvai,paukšteli! Duok šautuvą ir šovinius, - sako mano pagalbininkas nuginkluodamas raudonarmietį.
Iš ruso atėmėm šautuvą, šovinius, penkias grana tas. Dar pasibastę po
laukus atėmėm kelisšautuvus . Jau ginklų turėjome ir nutarėme žygiuoti
šeduvon vyti msų.
Žygiavom visą naktj ir rytą atsidūrėm netoli Šeduvos, vos už keturių
kilometrų. Kaip tik iš Šeduvos pasirodė du sunkv ežimiai su rusais.
Pasislėpėm rugiuose ir laukiam . Kai tik privažiavo, choru sušukom : ,,Stokit!Pasiduokitgeruoju, o jei ne, jėga paimsim!"
Pamatę rusai, kad geru oju nieko nebus, pradėjo šaudy ti, o m es
atsišaudyti. Užvirė kova. Rusams sunkvežimiuose pasidarė per karšta.
Jie visi iššoko iš sunkvežimių, sugulė ant kelio ir prisidengdami ratais
šaudo. Mūsų būrys pasidalino į dvi dalis, ir viena dalis užėjo rusams iš
užpakalio. Po 20 min. susišaudymo iškėlė rusai baltą nosinę. Mums to
ir tereikėjo. Tačiau per šią kovą mūsq krito 4 drąsūs vyrai, o rusų virš
dešimties. Rusus nuginklavom . Ši sykį grobis buvo geresnis. Sunkvežimiuose radom du kulkosvaidžius, porą dešimčių automatinių šautuvų,
daug šovinių ir kitų kitokiausiq ginklų. Buvom visi aprūpinti ginkla is:
vienas turėjo šautuvą, kitas parabelių, trečias granatą ir t. t. Keletas
mūsiškių mokėjo važiuoti, tat nutarėm sunkv ežimiais pasiekti Šeduvą.
Tik pasiekėm Šeduvos pirmu s namu s, kai prad ėjo mus šu tinti iš
aplinkinių gatvelių ir namų. Sunkvež imiu ose pa sidarė per karšta.
Iššokom iš sunkvežimių ir išsisklaidę grandin e pradėjom pulti. Čia
prasidėjo tikras pragara s. Kulkos zvimbia pro au sis, kapsto smė lį ir
skina vyrus vieną po kito, o rusai dar pradėjo šaudyti iš lengvų Jauko
patrankėlių. Vargais negalais pasiekėme turgaus aikš tę ir įsitvirtinome
viename name. Susišaudymas truko ilgą laiką, bet rusai pradėjo pamažu
bėgti, mat manė, kad čia esama vokiečių desantininkų. Vis tik jų dauguma įsitvirtino namuose. Taip ša udėmės visą naktį . Dalis užsilipus ant
stogo vaišino rusus granatom. Rytą pastebėjom baig iantis šovinius.
Reikėjo taupyti. Šaudėm tik į aiškų ir garantuotą taikinį. Staiga išgirdom
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keliu nu o Baisogalos atūžiant du tankus. Visų širdys krūptelėjo: draugas ar priešas? Pasirodo, kad vokiečiai jau buvo Baisogaloje ir, išgirdę
~ia šaudan tis, pasiuntė ištirti du tankus. Vokiečių tankistai buvo su
džiaugsmu sutik ti. Rusai pradėjo bėgti kaip avys. Gavę iš vokiečių karių
amunicijos, greitai išvalėm Šeduvą nuo rusų ir lietuvių parazitų žydų
bei komunistų, kurie prisidėję prie rusų šaudė į mu s. Per tą šeduvos
puolimą ir užėmimą krito iš viso vienuolika drąsių ir pasiryžusių Lietuvos sūnų. Aštuoni buvo sunkia i sužeisti dum dum kulkomis. Bet vis
dėlto per aukas ir kraują savo sūnų Lietuva tap o laisva nuo raudon ojo
slibino vergijos.
Brunardas Jonas Mackevičius
Kaunas, Šiaulių g. 14, bt. 4
MACB RS, f. 222-1756, l. 6- 7. Originalas, rankraštis .
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KORESPONDENTO IGNO KINDERIO STRAIPSNIS LAIKRAŠČ I O

LAISVĘ "

REDAKCIJAI APIE TRUSKAVOS PARTIZANŲ

VEI KLĄ

„Į laisvę"redakcijai

:J

l·

Tru skava
Karo audra pr o Truskavą praėjo palyginti ramiai . Partizanai pradėjo
organizu otis ir veikti vos tik pasigirdus pirmi esiems šūviams (birželio
22 d.) ir pirmadienį (birže lio 23 d.) užėmė paštą ir kitas vietos įstaigas
nuv ersdami vietos bolševikišką „valdžią" ir iškeldami tautin es vėliavas.
Partizanai pradėjo savo veiklą turėdami vos vieną revolverį ir keletą
šovinių, bet greitu laiku iš besitraukiančių bolševikq atimtais ginklais
gerai apsiginklavo fr „nenugalimąją" armiją gerokai pavaišino. Kaimo
vyrai ir jaunimas savo ry žtingumu ir drąsumu kovos e su bolševikais
parod ė iki šiol nematytų patriotizmo pavyzdžių. Pirmi eji vokiečių kariai
pasirodė birže lio 25 d. Per susidūrimą su bolševikais ties Pav ermenio
dvaru didvyriškai žuvo vienas vokiečių karys , kuris gra žiai palaidotas
Šukioniq kaimo laukuo se. Kaimo vyrai jo kapą apsodino gėlėmis ir apdėjo
vainikais . Pro Tmskavą pražygiuojančius vokiečiq karius gyventojai sutiko nepaprastai džiaugsmingai, o moterys ir mergaitės jų šatmias kolo137

nas tiesiog paskandino gėlėse. Žmonių d žiaug smui ir entu ziazmui nebuvo ribų.
Į tolimąsias Rusijos sritis iš Truskavos išvežė m oky t. Pr . Miknevičių ir
Piliponių šeimą iš Pagilupi o k. Pas Šukionių seniūnijos seniūną ir seną
komunistų „veikėją" N. Kerbelj buvo atrasti sąrašai nauj am vežimui. Vien
tik iš Šukionių kaimo buvo num atyta išvež ti 10 šeimų. Dabar truskaviečiai
gausiai aukoja Raud[ onajam] Kryžiui.
Koresp. Ignas Kinderis,
Kaunas, Ramioji 9~, bt. 2

Ign. K .

MACB RS, f. 222- 1756, l. 1- 2. O riginala s, rnnkra štis.

PLUNGES APSKRITIS

63. JUOZODARGIOATSAKYMA
I l LAF ŠTABOKLAUSIMUSAPIE PLUNGES
PARTIZANŲ ORGANIZAVIMĄSI

IR VEIKLĄ
1941 m rugpJūč10 4 d .
Lietuvių aktyvistų fronto štabui
Pil. Juoz o Dargi o, gyv. Piaulių k.,
Rietavo va lsčiaus, Telšių apskriti es

A t sa kymai

iAktyvistų fronto štabo prisiųstus klausimus
1. Bolševikų laikais aktyvi stus pradėjo organizuoti Plungėje gimnazistai, vadovaujant karininkui Alirnui. Spalio 24 d . jie sudarė štabą iš šių
asmenų: ats. kar[ininkas] Alimas, aštuntos klasės m o kiniai Boleslovas
Kavalius, Povilas Balsevičius, Prana s Darg is, Antana s Bau žys ir kt. Tuoj
pat buvo paimta iš gimnazijos rašomoji maš inėlė ir pradėta spausdinti
atsišaukimai i ta utą, kad nepa sidu otų žydų Ru s ijai nutautinami,
išnaud ojami. Prieš Kalėdas buvo padar ytas kontakta s s u Vokietija. Tada
Pr. Dargis pakviečia ir mane, Juozą Dargį i jų darb o tinklą ir jsako surinkti Rietavo valsčiuje šiam darbui tinkančių žmonių.
Sausio 7 d. buvo sudarytas Rietav o aktyvistų štabas iš šių asmenų:
ats. kar[ininka sj J. Abukevičius, H. Špėd eris, A. Kontrimas. Aš, J.Dargis ,
ap ie tai sužinojęs, pasitariau su A. Kontrimu, u žm ezg iau ryš i su Plunge .
138

Areš tavus Plungės š tabo narius Balsevičių, Kavalių ir uždarius Telšių
kalėjiman (kur jie buvo ir nužudyti) , buvo pak eisti kiti jų vieton mokiniai .
Kovo 23 d . atvyko pa s mane , J. Dargį, iš Kvėdarnos ats. kar[ininkasj
P. Kaziuli s, turįs ryšį su Vokietija, [nurodė] aerodromo, rusų štabo dydį,
ginklų rūšis, kariuomenės stovėjimo vietas, akies nuotraukos brėžinius.
Tą brėžinį ir žinias aš , J. Dargis , baland žio 6 d . nuvežiau į Kvėdarną ir
tuoja u tas viskas buvo išsiųsta į Vokietiją per ats. kar[ininką] P. Kaziulj .
Vėliau ats. kar[ininkas] P. Kaziuli s atvažiavo j Rietavą susipažinti su
Aktyvistų š tabu. Aš, J. Dargis , pakviečiau a ts. kar[ininką] Abukevičių i
mišką susipažinimui
ir pasitarimui su ats. kar(ininku ] P. Kaziuliu . Tą
pačią dieną kitoje vi etoje susitikom ir su A. Kontrimu.
2. Pirmi eji pradėjo organizuoti atsargos karininkai, mokytojai, tarnautojai, ūkininkai, o vėliau ir darbininkai.
3. Rietave buvo suorganizuota 50 narių.
4. Ryšiai buvo u žm egz ti Rietavo su Plunge, Kvėdarna, Pajūriu, Laukuva , Švėkšna, Varniais ir centru - Kaunas.
5. Kontaktą su Vokietija turėjom ir ž inias nune šdavo puskarininkis
J. Rupšlaukis iš Laukuvos vis. Biti ... * kaim o ir Stasys Petrošius iš Dargalių
kaimo .
6. Apie kar o pradžią pranešė ats. kar[ininkas] Kaziulis iš miest o,
Rup šlaukis iš Laukuvos v is., Pe troš ius (?)* iš Dargalių kaimo. Jie bu vo
parvykę iš Vo kietijos, o aš, J.Dargis, buvau nuvykęs pas juosi pasitarim o
posėdi pri eš paskutini kartą išvykstan t jiems i Vokietiją ir nuv ež iau jiems
Plungės mi es to, rusų štabo išdėstymo ir ginklų rūšių brėžinį ir žinias, nes
tą •.. *nebeturėjo ryšio su Vokietija. Buvo pranešta , kad karas prasidės
birže lio 17-18 d., o iki 22 d . garantuotai turi prasidėti. Laukėm pasiruošę.
Žinios buvo nešiojamos dviračiais.
7. Prieš karą buvo apginkluoti aktyvistai brauningais , dinamitu ,
~iek_leido aplinkybės. Buvo nutarta saugoti svarbiuosius tiltus , pa šalinti
1s Rietavo bažnyčios bokštų kulk osv aid ž ius, nutraukti
visus rusų
telefonų ryšius , taip pat ir privačius, daryti rusų kariuomenės judėjimui
~-rukdymus, paimti į nelaisvę komunistų vadus ir pal e isti gandus, kad
Jie su visomis rusų ž ini o mis pabėgo i Vokietiją, kad rusai jais neb epasitikėtų.

• Taip dokum ente.
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8. Kautynių metu daliniams vadovavo ats . kar [ininkas] Abukevičius,
J. Dargis, j. pusk.
9.štabas buvo sud arytas iš keturit\ žmonių: Abukevičia us, Kontrim o,
Špėderio ir J.Dargio.
10.Kiek kur leido aplinkybės, buvo veikiama iš anksto numatytu planu .
11.Buvo sudarytos grupelės tiltq saugojimui , įmonių bei fabrikų gynimui, msų kariuomenės žygiavim ui trukd y ti, rusų ka riuomenės ryš ius
karpyti, Aitros tiltui ginti, kuris randa si 7 km nuo Rie tav o ant Lau kuvos
plento. Tiltą gynėme 4 aktyvistai: VIII kl. mok. Pr . Darg is, j. pu sk. J. Dargis, P. Liutkus, Ant. Juočeris. Mums tiltą saug ojan t atv yko rusų kariu omenės šaudmenų tiekimo dalinys ir sustojo pas tą tiltą . Nuo tilto gavo m
pasišalinti iru žirnti poziciją, kur jiems nebūtq galima pr istaty ti į Rietavo
mūšio lauką šaudmenų. Dukart juos sugrąžinome pa rabe liais ir din amitu, tretj kartą rusai veždami šaudm enis nušovė VIII kl . mok. Pr . Dargį ir
tada grupei vadovauti teko man , J. Dargiui.
12.Valdžios pareigūnai karui prasidėjus bėgo su rusai s, kaip Rietavo
vis. vykdomojo komiteto pirm[ininka s] Lečas, kompartijo s sekr[etorė]
Požerienė, pradinės [mokyklos] vedėjas Pažėra. Komuni s tai manė, jog tai
esą manevrai, karu netikėjo, o ūkininkai džiaugėsi, ruošėsi p asitik ti ir
pagarbą atiduoti vokiečių kariuomenei.
13. Karo metu žmonės buvo pradėję grobti paliktus dai ktus , karo
medžiagą. L.P.S.*štabo viršininkas A. Juočeris įsakė aktyvi s tams ją saugoti iki atskiroparėdymo.
14. Žuvo aktyvistas Pr. Dargis, Rietavo vis. Spraudės k., ir sužeistas
A. Kontrimas, Rietavo vis., Spraudės kaimo. Civilių žuvo api e 12 žmonių.
15.Žinias pateikė aktyvistas, j. pusk. Juozas Da rgis, Piaulių kaimas ,
Rietavovalsčius, Telšių apskritis.

vyr.pusk. Kontrimas, VIIIkl. mok. Pr. Dargis, jam žuvus vad ovavo

Piauliai
1941.Vlll.4

J. Dargi s

LVOA, f. 3377, ap. 55, b. 262, l. 319-322. Mašinraštis, ori ginal as (?)

• Greičiausiai LYS- Lietuvai vaduoti sąjunga
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ALGIRDASJUREVIČIUS APIE PIRMĄSIAS KARODIENASSVEDASUOSE

Kaunas

1941 m
Sv ė dasai

liepos8 d

n em i ego j o

Partiza niš ko judėjimo pr adžia Svėdasuose nesut apo su Vokietijos ir
SSSR karo paske lbim u . Jį iššaukė tremtinių ašaros ir dejavimai. Keleto
išvežtųjų šeimų vyra m s pavyko pabėgti į miškus, ir ta tai sudarė partizaninio judėjimo branduolį. Bėgliai karta is aplank ydav o savo ūkius, bet
būdavo pataikūnų įskundžia mi milicijai, kuri pradėdavo medžioklę. Įvyko
keletas susišaudymų, ir tas parodė, kad žmonės į prievartą pasirengę
atsakyt i girtklu.
Prie susid arius io br andu olio glaudėsi ir visi naujokai, išgirdę apie
greitą jų išvežimą bene į Pabaltij o korpusą. Tatai buvo jauni , veržlūs,
deja, beginkliai vy rai. Retas jų teatsinešė medžioklinį ar namų darb o
šautuvą. Miestelyje beliko lojalūs komun izmu i vyr ai, kurie , apsigirtklavę
šautu vais, dieną ir naktį p atruliu odavo gatvėse. Miestelyje jie jautėsi gana tvirtai ypač todėl, kad turėjo kulk osvaid i, bet į apylink es be Rokiškio
paga lbos eiti nebedrįso.
Karo paskelbim as visiems m iško gyventojams buvo d idžiausia šventė, nes vokiečių laimėjimu abejojančių nebuvo. Ne turint ginklų, buv o
nuspręsta ap sirib oti komunistų valdži os visišku ignoravimu. Pirmiausia parti zanai nutraukė visu s telefono ryšius, kad frontas negalėtų kalbėti
su užfront e, o mi estelio komunistai - išsiša ukti pa galbos iš Rokiškio.
Ginklu oti komuni stai bandė linijas sutva rkyti, ir čia jie susilaukė aukų.
Raud onajai armij ai par eikalavus , buv o pradėta vy kdyti arklių mobilizacija. Komjaunu oliai m obilizacinius lapeliu s turėjo pristatyti seniū
nams, o šie - žmonėms. Partizanai ir šį planą sujaukė: komjaunuoliai
buvo sugaud yti, lap eliai sunaikinti, o ūkininkai, negavę lapelių, aišku ,
nepristatė ir arklių. Dalis lapelių vis dėlto pasiekė ūkininkus ir kai kurie
jų, nesupra sdami , kad tu o patarnauja prie šui, arklius pristatė. Tačiau
išgabenti arklių į Rokiškį bolševikams nepavyk o, nes part izanai arklių
va rov us Kraštų šilely pa sitiko šūviais, ir šie galvotrūkčiais grįžo atgal.
Griūvant pirmai atspirti es linijai Vokietijos pasi eny, Raudonoji armi ja pareikala vo visus vyrus vykti prie Latvijos sienos (Suvainiškio apyl.)
kasti apkasų bei daryti kitų sustiprinimų. Susirirtkus vyrams tartis dėl
14 1

vykimo, partizanai juos jtikinėjo, kad u ž p oros dienų čia n ebebus nė vieno bolševiko, todėl nėra prasmės jų įsakymų k lau sy ti, ir iš visų va lsčia us
vyrų į darbus teišėjo du Liepagiriq kaimo rusa i. Susiko mp romitavu si miestelio valdžia atšaukė ir arklių, ir vyrų mob ilizac ijas.
Pasijutusi bejėgė, milicija ir vykdo ma sis ko mit e tas pasistengė kelioms
minutėms sutaisyti telefono ryši ir iššaukti iš Rokiškio pag a lbos. Bolševikų
įgu la tegalėjo pasiųsti tik porą sunk vež imiq , o „ž in od ama" Svėdasų
partizanų milžiniškas jėgas visai atsisakė ta tai daryti . Atvyk o du sunkvežimiai NKVD, kuri e krėsdami apy linkes rodė sav o ga lią ša ud ydami i
beginkliusjaunuolius, kurie gyvi teišliko p er savo sumanumą ir bolševikų
neta iklumą. NKVD, neradu si pasipri ešinim o, grįžo į Roki š ki, o parti zanai naktj iš birželio 25 i 26 d . ryžosi imti va ldžią i savo rank as.
Tą naktj atvažiavo į miestelį pirmi eji du vokiečių kariuomenės sunkvežimiai. Atvažiavo taip pat ir du Raud onosios arm ijos sun kvež imiai pradėti naikinamojo darbo ugnimi . Tai jvykdyti jiem s pavyk o tik iš dali es, n es
vokiečių kariai kulkosvaid žio ugnimi nu ostabiai gre it sunaik ino priešą.
Dalisjų žuvo nuo jų pačių sukelto gaisro įsiliepsnojusiuose sunkvež imiu ose,
dalis krito nuo kulkų, likusius suga udė i miestelį subėgę partizanai.
Partizanai tuojau užėmė visas va ldin es jstaigas, su o rganizavo gaisro
gesinimą ir ėmė saugoti miestelį nuo išvytų komunistų. Tas rūpestis buv o
visai vietoje, nes vokiečiai tą pačią naktį išvyko toliau. Besikėsiną komunistai tą pačią dieną buvo suimti . Kiti pabūgę pabėgo, ir partizanai liko
tikrais miestelio šeimininka is.
Organizaciniu atžvilgiu parti za nai turėjo aktyvistų štabą iš keturių
asmenų:

štabo v-kas Aleknavičius Pranas,
v-ko pavad. stud . Šukys Antanas ,
sekretorius stud . Jurevičius Algirdas Jona s,
štabo narys moksleivis politkalinys Ga lvydi s Vy tauta s.
Partizanų vadas buvo nar su s ir šaltakraujis jaunu o lis Nakutis Albertas, jo pavadu otojas, netekęs per išvež imu s tėvų ir seserų, - Mikuckis
Antanas.
Neturint ryšio nei su Rokiškiu, nei su Kaunu , Svėdasų aktyvistų štabas
pasiėmė sau teisę leisti valsčiaus gyventojams įsakymus remiantis Laiki nosios Lietuvos vyriausybės pranešimais p er radiją, pritaikydamas juos
vietos sąlygoms.
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Padegėliai buvo aprūpin ti butai s, miest elio gyve ntojai - ma istu. Tuo-

jau buv o jsteig tos v isos įsta igos, a tid ary ti kooperatyvai , pradėjo veikti
pieno perdirbim o bend rovė, žo d žiu, gyve nima s bu vo jstaty tas į normalias vėžes.
Partizaninėje veikloje d a lyvavo v isa intelig enti ja, ku ri buvo ką tik
suva žiav usi atos togauti . Daug prisidėjo darbu ir miestelio bei apylinkės
aktyvesnės mergaitės, vad ova ujam os p radž ios mokyklos mokytojų, ku rios savo atos togas skyrė padėti partizanams kurti gražią laisvą Lietuvą.
Ten ka pasid žiau g ti, kad Liet u vos sūnūs taip ger ai supra to savo
uždavinį ir taip gausiai jstojo į partizanų eiles. Svėdasai gali d id žiu otis
178 parti zanai s. Ilgai žmonės minės Rimkų, Juodviršių, Mikuckų ir kitų
narsuolių pavardes, kurie kautynėse gyvybės nesiga ilėjo, bet nei vienas ir
neprarad o, kai tuo tarpu daug bolševikų turėjo savo kaltes atpirkti krauju
kautynių lauk e.
Jurevičius Algirdas
Svėdasai, Rok[iškio] aps .
Kaunas
1941.VIl.8
MACB RS, f. 222- 1755, l. 9- 10. Originalas , rankraštis .
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65.
Šakiai

NUOTAIKŲ IR KARO PRADLIOSĮVYKI Ų ŠAKIUOSE APRAŠYMAS
1941 m. rugpjūčio 12 d .

Šak iai
No rs Zanavykija , atrodo, yra vienas iš tyliausių Lietuvos kampelių, ir
ne be pėdsakų praslink o raudoni eji žy diško smurto metai. Visą tą
laiką gyve ntojai ka ska r t v is labiau bu vo temp iam i į didžiulę apatiją.
Gatvėse, patv ori u ose žy dukai su komjaunuoliai s šve p lav o „katiu šas", o
d arb ininkai , ūkininkai ir int eligentai , kupini pagiežos žydiškajam sm ur tui, kentė sukandę danti s ir troško išeities iš šio beviltiško labirin to.
Vidujini s prislėgtų gyventojų siauba s dar lab iau padidėjo, kada buvo išvež tos i Rusiją kelios su sipr at u sios lietuvių še imos. Kilo tyli pani ka . Naktimis išlikusių lietuvių lovos palikdavo tuščios, bet kažkaip
pa slaptingai šnarėdavo paūgėję ru giai, priglausdami besislapstančius
silu etu s.
čia
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----.

Ne geriau jautėsi ir Šakių gimnazijos mokiniai, k~rie, a~art visokias
akiplėšiškas agitacijas viršijančių bolševikams pars1davus10 mokytojo
Bemoto „pamokslų", kentė dar ir žydukų čekis tų persekiojimus.
Priešpat prasidedant karui, gyventojų nervų įtempimas kaskart didėjo
ir, atrodė, jau nebus galima ilgiau ištverti.
Tyliai, bet kaskart energingiau organizavosi jau nuo pat žie mos
pradžios susibūręs partizanų branduolys, kurį sudarė aktyvesnieji moksleiviai, apylinkės ūkininkų sūnūs ir keletas miestiečių, vadovaujami gabaus organizatoriaus Jono Smulkevičiaus.
Trumpai prieš pat karo pradžią jau buvo paruoštos milžiniškos duobės,
kuriose turėjo padėti galvas tūkstančiai lietuvių. Žydai ir čeka vykdė
demonišką planą: sekmadienio rytą pradėti masinį gyventojų žudymą,
nes visų išvežti prieš karą jau nebuvo įmanoma.
Pasigirdus pirmiesiems karo garsams, bolševikai skubiai apginklavo
žydus ir parsidavėlius, kurie turėjo teisę nušauti kiekvieną kely sutiktą
lietuvį. Tuo tarpu paskubintu tempu buvo ruošiamasi
masinėms
skerdynėms.
aziatų veiksmams ėmėsi iniciatyvos
kartu su keliais moksleiviais nukarpydamas apie miestą telefonobei telegrafo laidus. Tuomet Šakių bolševikai ir
sovietų kariuomenės daliniai pasijuto paralyžiuoti, nes buvo užkirstas
susižinojimassu centru ir pasienio kariuomene. Jų tarpe pradėjo kilti panika. Ties gimnazijos sodu įvyko pirmasis partizanų susidūrimas su čeka,
kurio auka buvo pirmasis žuvęs Zanavykijos partizanas Kulesevičius.
Bolševikaipradėjo vis labiau pasiduoti sąmyšiui ir skubiai nešdinosi
Lukšių kryptimi. Pavakarėje, atvykus vokiečių kariuomenei, jau visi
aršiausieji žydai ir komunistai buvo apleidę miestą.
Dabar, Narsiajai Vokiečių Armijai sudarius puikias kūrybinio darbo
sąlygas, apylinkėje sparčiu tempu vyksta bolševikų sugriauto ūkio atstatymas. Ūkininkai su nepaprastu stropumu skuba valyti gausų derlių. Jie
dirba nuo pat ankstyvo ryto su giedria šypsena, nes žino, jog dirba sau ir
niekados daugiau nebus komisarų bei žydų išnaudojami.

Sustabdyti kraugeriškiems

partizanų vadas Smulkevičius,

I\ORESPONDENTO JURGIO KRASAUSKO INFORMACIJA APIE PADETĮ

Kud[irkos]

Naumiestis

K[udirkos l Naum iestis nuo karo beveik nenukentėjo. Susprogdintas
vienas namas, kuriame buvo pasislėpę rusų karių (vietos komendantas,
GPU v-kas ir kiti). Nuo sprogimo išbyrėjo keliasdešimt langų. Birželio
22 d. po pietų vokiečių karo komendanto iniciatyva suorganizuotas vietos lietuvių komitetas iš notaro Lapušinsko, vet. gyd. Krasausko,
gyd. Kriaučiūno, pašto v-ko Barausko ir kun. Dobrovolskio. Tuoj prasidėjo
tvarkymo darbai.
Grįžus senajam burmistrui p. Skirgailai, komitetas perdavė jam pareigas.
Maistu aprūpinimas pakankamas: yra užtektinai duonos , sviesto,
mėsos. Nuo rugpjūčio 10 d. įvestos kortelės.
Kaimuose rugiapjūtė eina pilnu tempu, nors ir jaučiama darbininkų
stoka. Visų gyventojų nuotaika gera. Visi pasiryžę kuo greičiau užgydyti
bolševikų teroro padarytas žaizdas.
Pirmomis dienomis susio rganizavusi policija ir partizanai išvalė apylinkes nuo žydų, komunistų ir SSSR karių gaujų.
Dabar K[udirkos] Naumiestyje gyvenimas vyksta visai normaliai, lyg
karo būtų visai nebuvę, tik labai mažai matyti žydų ...
-j-kJurgis Krasauskas

Koresp. žinios:
K[udirkos] Naumiestis

MACB RS, f. 222- 1751, L 6. Originalas, rankraštis.

TAURAGĖS APSKR ITIS

67.

A. KISELIAUS
KO ATSIMINIMAI APIETAURAGESMIESTOPARTIZANŲ

KUOPOSGYVENI MĄ

Prisiminimai
iš Tauragės miesto

partizanų kuopos

gyvenimo

Tauragės miesto partizanų kuopos

Šakiai
1941.VIII.12

vyrams ginkluotų susirėmimų su
neteko turėti, nes Tauragėje, kaipo pasienio mieste, pirmieji šio istorinio karo šūviai suskambėjo kaip tik tuo

bolševikų kariuomenės daliniais

MACB RS, f. 222-1751, L 1-5. Originalas, rankraštis .
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KUDIRKOS NAUMIESTYJEPIRMĄ KARO MENES!

10 2607
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laiku, kada miesto gyventojai buvo kiečiausiame jmigyje. Sulig pirmaisiais šūviais pasipylė sviedinių kruša ir miestas pask end o liep snoje ir
dūmuose. Po poros valandų, aprimus šūviams, mi es te raudonųjų
kariuomenės jau nebebuvo. Ką pergyveno Tauragės mi estas pirmąją kar o
dieną, liudija ištisi kvartalai „fabrikų" (sugriautų ir sudegusių namų kaminai) ir sąrašas žuvusių civilit1gyventojų.
Praėjus pirmajai karo audrai , pradėjo organizuoti s vietos policija ir
parti zanai. Partizanų kuopa jsikūrė buv. va lst. gimnazijos ir miesto
savivaldybės patalp ose. Tiesioginis partizam1 uždavinys buvo padėti
vietos va ldžios organams sus itvarkyti su siaučiančiomis užsilikusių
raudonarmiečių gaujomis, vietos bolševikų veikėjais bei žydais ir perimti
apsaugą karo grobio, tiltų ir suimtųjų. Kuopa turėjo apie 150 vyrų, bet jos
sąrašinis skaičius dažnai keisdavosi, nes, prad ėjus veikti įs taigoms, dauguma tarnautojų grjždavo i savo darboviet es, o jų vieton stodavo nauji.
[Norinčiųjų] stoti i kuopą visą laiką buvo daugiau, nekaip galima buvo
priimti. Taigi vėliau, suma žėjus tarnautojų, didesnę kuopos dali sudarė
darbininkai ir moksleiviai. Nesant reikiamo kareivinėms inv ent oriaus,
kuopa bendrabučio neturėjo, ir !iuosi nuo tarnyb os partizanai nakvodavo namu ose. Buvo net tokių, kurie dieną atlikdavo savo darbą įstaigose, o
šventomis dienomis ir paprastų dienų naktimis ateidavo patys savo noru
nešti sargybą ar patruliuoti mieste.
Partizanų kuopa turėjo savo virtuvę ir valgyklą, kur veltui gaudavo
pa valgyti. Maisto produktų paaukodavo apylinkių gyventojai, o nema ža
buvo palikę rusai.
Aprimus laikams ir susitvarkius vietos valdžios organams, partizanų
kuopa buvo likviduota. Daugumas partizanų perėjo i pagalbinės policijos būrį (prie miesto nuovados), kiti stojo j jvairias įstaigas tarnautojais, o
dar kiti išvyko į savisa ugos batalionu s sava noriais.
Ant. Kiseliauskas
Tauragės miesto partizanų kuopos vado padėjėjas
[Prierašas)
Kuopos kadrai :
Kuopos vadas - j. ltn. Šernas Alfonsas
Kuopos vado padėjėjas - v-kas Kiseliauskas Antanas
1 būrio vadas - j. pu sk. Stankus Jonas

2 būrio vadas - j. pusk . Mėlynius Bronius
Kuopininkas - j. pusk . Jocys Antanas
Vertėjas- mokyt. Pakalniškis Martynas
LCVA, f. R-635, ap . l, b. l , l. 66. Originala s, rankra štis.
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POVILASRALAUSKIS APIE ANTITARYBI NĮ PAS IPRIEŠIN I MĄ PIRMOMIS

KARO DIENOMIS
194 1 m. liepos 26 d .

Aktyvisto

l

l.

Ražauskio
Povilo
v e i k l o s ž i n io s

darbų

Profesija - ūkininkas.
Raudonajai armijai Lietuvos sieną, užėmus kraštą, manyje
suliepsnojo tikroji tėvynės meilė ir jai laisvės troš kimas. Nuo to laiko aš
pradėjau ieškoti progos kuriuo nors būdu prisidėti pri e tėvynės vadavimo ir jai laisvės grąžinimo darbo.
Pirmiausia pradėjau gauti informacijas iš savo brolių, kurie buvo policijos viršininkais ir rusams užėjus gyveno Kražių valsčiuj Papleksnio k.
Jiems buvo pavesta organiz1:1otiaktyvistų grupes, kurių viena buvo suorganizuota mano apylinkėje. Pirmiausia aš juos supažindinau su buv.
Luokės šaulių būrio vadu ats. ltn. Venckurni Juozu ir bendrame kontakte
platinom e įvairius atsišaukimus , kuriuos e buv o raginami tautiečiai susiprasti ir dėti pastangų nusikratyti žydiškąjį raudonąjį teroristų jungą. Be
to, padėjau persekiojamiems penkiems Lietuvos karininkams išvykti į
Vokietiją; jie pas mane nakvodav o ir man o buvo nuvežami į Tryškių
gelžkelio stotį. Vėliau šie karininkai buv o sugrjžę slaptai ir suteikė
reikalingą informaciją. Vėliau ir mano broliai buvo išbėgę i Vokietiją. Dabar vienas jau grįžo, tarnauja Kretingoje. Dar antras negrįžo: gavo tarnybą
Vokietijoj.
Keletą aktyvistų aprūpinau įvairiais kišen ... * ginklo šoviniais, kurių
turėjau iš anksčiau. Prasidėjus karui , suorganizavau karpyti telefono viePerėjus

• Nejskaitomas žod is.
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las Luokės-Pavandenio link. Su vienu dra u gu nuginklavom p enki s rusq
kareivius ir prista tėm vietos šauliq būriui.
Praėjus didžiai karo audrai , stojau niekieno neragin am asi partizanų
eiles ir dirbau krašto apsaug os pa skirtus darbu s.
Taip pat ir dabar esu pasiryžęs visada dirbti tėvynės n audai, žmonių
gerovei,kol gyvas būsiu.
Kuri ir pasirašau: P. Ražauskas
1941.YII.26
LYA, baud žiamoji byla Nr. P-15955, l. 172. O ri ginala s, rankra š tis.
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69. ADOMASJURGELISAPIE ANTITARYBINĮ

PASIPRIEŠINI M Ą

PAVANDENEJE

1941 m rugpjūčio 25 d.

Adomo Jurgelio, gyv. Pavandenėje,
trumpa s antikomuni stinio ve ikim o
Aprašy m as
Gimęs Šiaulių mieste 1906 m. gru odžio 24 d . Tėvas bu vo religingas ir

patriotas, tad ir mus, vaikus, auklėjo religiškai patriotiška i. Tokiu būdu ir
antikomunistinis veikimas pas mane reiškėsi iš ma žens . Lietu vo !' užėjus
bolševikams, širdy pajutau did eli skausmą, p as iryžau geriau žūti, bet
bolševikams netarnauti.
Bolševikams užėjus, Pavandenėje dirb o ma t. Januševičius su sūnumi
Liudu. Jie, vietos klebonas kun . Šapoka, maž [aže miai] ūkininka i Lotužia i
Antanas ir Jonas, Urbonas Stasys ir Ramana u skis Antan as atv iriau pasisakydavo prieš komunistus, tad su jais ir ta rdavomės antik omuni stiniu
reikalu, ypatingai su Januševičium Liudu , kur is ir Telšiu ose gyve nd amas nuolat rašinėdavo veikimo reikalu . Kiek vėliau susipa žįstu su m okyt. Būdanu, gyv. Pavandenėje, Eimantu Ant anu , b uv u siu Nevarėnų
pol(icijos]viršininku, Tamaševičium Petru ir kita is pador iais žmonėmis,
su kuriais ir pradedam organizuotesnį veikimą. Nu gir stam , kad ir Varniuose veikiama, vadovauja kažkoks Mėčius Juoz as. Susipažįstam, gaunam atsišaukimų prieš komunistus, vėlfau Juozui du odav om e. Sudar om
štabą . Į sudėti ieina klebonas, Eimantas ir Būda nas kaip patarėjai. Su jais
daug tardavaus. Tamaševičius Petras, Pociai Kazys ir Juozas, Urb onas
Stasysir Ramanauskis Antanas, taip pa t ir aš sudarėm aktyvų štabą.
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Man, kaip dalinai sąlygos leido, ir žmonai pasiauk oju s vienai eiti
apyvoką, teko d au g važinėtis žinias renkant ir p erdu odant: į Telši us api e

15 sykių 34 km , i Kelmę - 5 sy kius 35 km, į Luokę - 4 sykius 16 km ,
Karklėnus -3 sykiu s 19 km , Kaltinėnus ir Šilalę- l sykį 55 km , Par eš ke ti
- 1 sykį J 5 km . Iš vi so esu padaręs apie 29 did esnes keli ones . Skaitant abi
pu ses, arkli u padaryta 1752 km . Pašalpų iš n iekur n egav au , n ors avižų
arkliui reikėjo dau g su šerti. Telšiu ose su siti kdavau su kun . Pilipavičium,
Velavičium ir m oks( leiviais] Liudu Januševičium, Br. Simanauskaite ir
Stasiuliu. Janapolėn u žs ukdavau va žiuodamas iš Telšių, susitikdavau
su m oky t. St. Vanagait e ir Dau kšu, Kelmėje - su Kleviniu ir Jurgelytėm
Monika ir Viktorija, Karklėnuos - su Ražausku, Luokėje - su Viktoravičiais, Šilalėje - su kun . Kučinskiu. Parešketyje turėjome posėdį, kuriame dalyvavo Rekašiu s Liudas, Seda Juozas, Mėčiai Ju ozas ir Petras,
janap oliškis mokyt. Vanagas ir iš Pavandenės aš.
Iš Pareškety (pas Mėčius) dalyvių bu vo sudarytas Varnių valsčiaus
a ktyvistų štabas; svarstėm ginklų įsigijimo reikalą, medikamentų,
narsių vyrų orga ni zav imo , antikomunistinės propagando s ir kitus reikalus. Literatūros gavome iš Mėčio Juo zo. Prieš rinkimus plačiai
paskleidėm. Sausio mėn. gavome iš karklėniškio Ražauskio Juozo did elio formato puslapiais knygą. Turiny tarp kita ko - Lietuvos pasiuntinių pr o testai , replikos bol šev istinei Lietuv os vyriausybei ir Talka Lietuvai atstatyti*. P[areškečio] štabas nutariam atspausdinti: gaunam iš
klebono mašinėlę, iš Januševičiaus Liudo - pop ieriau s ir varom .
Technikinį darbą atli eka Tamaševičius. Atspausdinę v eža me į visas
puses , k. a. mes Varniams, o varniškis-Tverams,
Žarėnams, Laukuvai
ir kitur . Per kelmiškius gauna Šiauliai, Biržai, Tytuvėnai, Šiluva, Lioliai, net Tauragė ir Kaunas , p er Luokę - Kaunatava , Tryškiai , Kaunas,
Vilnius. Į Telšius atvežiau 3 egzempliorius: l kun. Velavičiui, l kurijai
ir l net originalą gimnazijai.
Kovo 23 d. kun. Velavičius paskambina. Tuojau kinkau arklį, sėdu ir
va žiuoju . Gaunu kovo 19 d . atsišaukimą atspausdinimui . Sakosi tik vieną
gavęs. Gr eitai grįžtu, spausdinam rytą kov o 24 d., vežam į Telšius, Varnius ir kitas aukščiau minėtas puses . Iš kovo 19 d. pasiskaitę nutarėm
geriau susiorganizuoti. Pasiskirstom apylinkėmis: Tamaševičius organi• LAF atsišaukima s.
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zuoja vyrus [šiose] apyl.: Žv irgždžiai, Lapi škiai , Veni a i, Liubišiškiai,
Mediškiai, Dvarviečiai, Burbiškiai, Žiogė, Reksčiai, Kruopainiai, Ga ud kalnis ir dalis Pabiržulio. Pociai Kazys ir Juoz as: Pag ojis, Pavandenės
dvaras, Užgludis, Negirbiai, Paka lniškia i, .. .* ir Mik so di s; Ur bon as _
Lenkaliai, Šūkainiai, Barzd žiai ir dali s Milvydiškių. Kv ie tku s Antanas,
gyv. Pabiržuly, organizu oja Pabiržul y, Juodl a uk y. Man o apylinkė _
Pavandenės miestelis, Pasprūdė ir dali s Burbiškių.
Šitaip susiorganizavę laukėm, kada pa sirod ys vokiečių d esantai su ginklais, kad ga lėtumėm prisidėti, gauti ginklų ir padėti kovo ti, be t, d eja ...
Apie 15val. buvo pas mane posėdis. Dalyvavo: Mėčiai Ju ozas ir Pe tras, Yanagaitė, Eimontas ir aš. Sva rstėm va ldi škq įstaigq perėmimo ir
a dministratorių reikalus.
Pagaliau sulaukiam baland žio 27-28 d. Naktis , kurioj e ar eš tuojami
,,didieji nusikaltėliai", neaplenkia ir manęs. Įsiveržia į kambarį man mi egant. Pramerkęs akis pamačiau stovinčius gink lu otu s 8 raudonarmiečius
ties manim. Išgąsčio nep arodžiau, nu sišypsoja u . Pamaniau, Diev e padėk
man. Kratė3val. Vertė, kiek begalėjo. Mane nusivedė p as kaimyną Lotužį
uždarė i kaminą** ir tardė, kaip išmanė. Žino ma , ir „glostė". Žmoną tardė namuose. Žmona ir gražiai laikės. Išaušus išv a ž iavo m p er Luokę į
Telšius. Telšiuose tardė 8 paras.
Reikia pasakyti, kad aš esu visiškas beturtis, nu om oju 3 ,5 ha žemės. Iš
to gyvenu. 1940m. rugs[ėjo] mėn . Pavandenės apylinkės komisaras Zelba Aleks. ir jo pad[ėjėjas] Lidikauskis Jona s prisispyrę siūlė tarnybą.
Nenorėdamas bolševikams tarnauti , jų pasiūlymus atmečiau. Tardomas
sakydavaus tikindamas tard ytojus, kad aš - papr as tas žm oge lis : buožės
manim nepasitiki ir ar Jums galima tokiu s bie dnioku s, vargšus, niek o
nežinančius kankinti.
Porą kartų „šaudė", paskui siūlė daug pinigų, kad tik išduočiau. Buvau pasiryžęs geriau žūti, bet neišdu oti. 9-oje par oje pal eid žia. Pasilieka
pasą, liudijimą, 3 fotografijas ir pri gras ina, kad ni ekur neičiau iš namų. Ir
nėjau. Tik dviračiu nuvaž iavau i Baltrimus Skuodo valsčiuj iš Pavand[enės] 90 km, i Telšius, Kelmę ir kitur dra ugų nuraminti ir paskatinti
energingiau dirbti.
• Vienasneidentifikuotasvietovardis.
•• Taip dokumente.
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Birže lio 19 d . ga unu iš Telšių laišką nuo kun. Velavičiaus, kur s ra šo:
,,Adomėli, pas mumi s žada bū t sekmadienį ba liu s. Mes vai šinsim. Linkiu ir jum s pasivaišinti" . Tą pat dieną atva žiu oja iš Kelmės gimna z ijos
mokin ys Ma tula Jurgi s, kuri s sa kydavos i turįs ryšius net su ...* Pran eša,
kad sekmad ien i, ne vėliau pirmadienį, turi prasidėti ka ras. Šeštadi eni o
vakarą susirenkam Sprudės kaln e. Nu mat o m veikimo planą . Išsiskirstę i
krftmu s ruošėmės nu snau sti. Jau kelios sava itės, ka ip n emi egam namu ose. Ir šta i se kmadieni o rytą 4 va l. išgirstam patrankų gaudesį, tr enksmus .
Pašokstam, pa siskir stom darb ais: vieni telefonų la idu s gadinti , kiti se kti
rusų kariuom enės judėjimą ir susibūrimus, tr e ti pradėjo komja unu oliu s
suiminėti.

Pas Mėčių p adaro m e posėdį. Kadangi Rekašių
ir St. Vanagaitę buvo išvežę komuni s tai, tai jų
vietoje kooptuojam kun. Gasiūną, Žadeikį ir Andrušką Antaną . Pas id a lijam par eigom. Aš sutinku eiti Varnių valsčiaus TD A štab o pirmininko
pareigas. Mėčius J.- pavadu otojas, Andruška A. -sekre torius. Nutarėm
išleis ti įsakymą. Numa tėm turinį ir sekmadienį jau buvo atspausdinta
(yra pavy zd ys). Pirmadienį išklijuojam ir išplatinam net į kitu s valsčius.
Taip pat pirmadienį jau pradėjome suiminėti mums pa voj ing esni us komunistus, kad neturėtų ryš io su raudonarmiečiais.
Antradienį ga udom e (pastebėję mišk e) varnišk ius komunistu s, kaip
vyk dom ojo komi teto, kompa rtijos ir kitus. Suim am, už dar om pas ūkininką
Martinkų Povilą Pakalni škiu ose į pirtį ir pastat o m sargybą.
Trečiadienį rytą pastebėjome, kad ru sa i žv alg osi ties Pabiržulio ežeru
ir mano paruošti persikėlimą p er ten esamą sąsmauką. Sąsmaukos ploti s
apie 25-30 metrų. Buv o ten 3 did esni laivai. Mes, Andruška Antanas ,
Andr[uška] Povilas, Tamaševičius Petras , Aukštiekalnis Petras, Milevičius
Petra s, Mil[evičius] Povilas, Pra ncka itis Stasys , Tekorius Bronius , Buklys
Benius, Bagdonas Alfonsa s, Aleksandravičius Petra s ir aš, pasiryžom
trukdyti persik elti. Laivu s pasiėmėm į savo pusę, p a tys pasislėpėm ir
la ukėm. Ilga i nereikėjo laukti . Tu ojau pamatėm 5 ru sus . Tuos nuvij om ,
pasirodė ko ks 150. Pradėjom ša udyti. Reikia pasakyti, kad turėjome tik
l šautuvą, 2 granatas, 6 brauningu s, šaut[ uvams] 200 šovinių ir braun[ingam s] 250 šovinių. Apšaudžius tu os 150 rusų, jie pabėgo ir tu ojau pasir oAš nu vykstu

į Parešketį.

Liudą, Sadauskį Juozą

• Taip dokumente .
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do trigubaididesniu skaičiumi būrys. Kadangi pirmą ir antrą kartą pavy ko, tada kaujamės ir toliau. Iš kažkur atskubėję varniškiai partizanai
Mėčiui vadovaujant paima poziciją iš šono. Rusam visi kaip u žgroj ijom,
ir tie pasitraukė, bet neilgam. Tuojau privirt o pilnas pa ežerys, pasistatė
kulkosvaidžius ir nuo kokios 5 p . p . val. pradėjome rimtai kariauti . Vieni
rust\ ruošėsi keltis, o kiti pila iš kulkosvaidžių į mus. Kadangi atstumas
nedidelis iš granatos pagąsdinam ir laikom rusus . Kai kuri e iš mūst\,
pristigusšovinil1, pasitraukė. Pasilikom Milevičius Petras, Bagdona s Alfonsasir aš. Bagdonui sužeidė koją per ke]i. Kiek apraišiojęs įsa~au trauktis. Kokią 9 (21)val. nukovė Milevičių Petrą. Pasilikau vienas. Ernus temti
rusai persikėlė, pradėjo mane pulti durtuvai s . Pabėgau. Frontas ežero
spamuose toli buvo praėjęs pro šalį. Rusus ties sąsmauka išlaikėm api e
9 val. Sako,buvo net keli pulkai .
Ketvirtadieniapie 10 val. ryto pasirodė vokiečiai. Vokiečiam užėjus,
dar kovojome su besislapstančiais rusai s. Paėmėm belaisvių ginkluotų
68 ir 20 be ginklo.
Sekmadieni,birželio 29 d., atvažiavo Mėčius Juo zas ir pasisakė, kad
jis yra paskirtas valsčiaus TDA ir LAF vadas . Su tuo sutikau, nes, kiek
man žinoma, Mėčius Juozas yra daug dirbęs. Kiek vėliau TDA gavo kitą
vadą. Juozas liko LAF Varnių valsčiaus vadu ir, kiek matau, jis yra
rūpestingas savo pareigose. Man tenka eiti Pavandenės LAF grupės vado
pareigas.

1941.Vlll.25

A. Jurgelis
(parašas)

P. S.Kiekman yra žinoma iš ankst esnio A. Jurgelio veikimo ir partizaninio kovose pasipriešinimo rusams , šis darbų aprašymas yra teisingas
ir turiu pridurt, kad vokiečiai, pastebėję rusų sulaikymą ties sąsmauka,
visą jų diviziją sunaikino iš artilerijos pabūklų, nes jie nebeturėjo kur
sprukt. Tik minėtą rytrnetj rusų likučiams bepasisekė persikelt per
sąsmauką.

Telšių gimn.

LAF vadas (parašas neįskaitomas)

LYA, baud žiamoji byla Nr . P-15955, l. 32-34 . Originalas, rankraštis .
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TR AK Ų

70.

APS KRITI S

PI RM ŲJŲ KARO DI ENŲ ĮVYKIŲ TRAKUOSE APRAŠYMAS

Karas

Trakuo

se

Išaušo gražu s biržel io 22 di eno s se kmadi enis . Nemažas skaičius
bailiai dairosi ir nori išgirsti , kas miestelyje darosi - ar jau prasidėjo antrasis baisusis išvež imo etapas.
Staiga lyg perkūno trenksmas nuskambėjo Lietuvos šalele KARAS. Koks
džiaugsmas, KARAS. Vienas kitą sutinka - sveikina, akyse džiaugsmo
ašaros. Visi jaučia, kad išsivadavimo valanda arti, nes vokiečių armija pradeda vyti raud onuo sius iš Europos. NKVD pareigūnai ir kiti čekistai laksto gatvėmis ir griežia dantimis, kad ne viskas spėta įvykdyti pagal planą.
Pirmadienis. Rūdiškės bombarduotos , Varėnoje vokiečių kariuomenė.
Miest e sąmyšis. Bolševikėliai laksto lyg proto nustoję ir vienas kitam kulkas siūlo. Vietos komunistai stengiasi išvažiuoti į „didžiąją tėvynę" su
partijos vadovyb e, bet nepritelpa, nes lygintojai nori kuo daugiaus turto
išsivežti . Gauna iš partijos po šautuvą ir dumia pėsti keikdami savo likimą.
Trakuose pasilieka apie 80 karių ir politrukas. Jiems duota užduotis
išsprogdinti pulko sandėlius ir išvykti.
Vietos lietuviai gaudo ginklus ir organizuoja apsaugos būrį. Susižino
su pasilikusiame dalinyje esančiais Lietuvos kariuomenės kariais ir aptaria sandėlių išsaugojimo planą. Aplink sandėlio rajoną išstatomi slapukai , ryšys palaikomas per Vilniaus universiteto atvykusias studentes.
Žinia, [kad] politrukas vyksta sprogdinti sandėlių. Nedidelis apsaugos
būrelis, vienas duotas karių kulkosvaidis vyksta jo apginti; juk sandėlių
susprogdinimas - ne tik karinės medžiagos nustojimas, bet ir sunaikinimas ligoninės, kuri už 30-40 m nuo sandėlių, iš dalies gal ir viso miestelio. Trumpas susišaudymas, lietuviai sargybiniai prisideda prie apsaugos; priešų 2 sužeisti, 18 belaisvių - ir sandėliai apsaugoti. Iki vakaro
apsaugos būrys dar pagausėja. Stipri kulkosvaidžiais ginkluota sargyba
išstatoma prie sandėlių ir mieste. Suorganizuotas Laikinasis komitetas
įsikuria buv. aps. vykdomojo komiteto patalpose.
Šiuo metu Trakuose yra įsikūrusi vokiečių Feldkomendantūra [karo
lauko komendantūra], su kuria palaikomas glaudus kontaktas. Apskrities
kooperatyvų reikalus tvarko „Lietūkio" Trakų apskričiai skirtas įgaliotinis
P· Jokūbaitis. Šiuo metu baigiama inventorizacija. Maisto krautuvės ir valgyklos veikia normaliai .

lietuvių vasarotojų iš salų krūmų
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Šioje apskrityje šiek tiek daugiau nukentėjo Valkininkų, On ušk io ir
Aukštadvario miesteliai.
Geros valios Trakų apskr ities visuomenė yra dėkinga už išvadavim
galingaivokiečių kariuomenei bei vokiečių Taut os Vadui Adolfui Hitleriu~
l.
MACB RS, f. 222- 1759, l. 6- 7. O rigin a las, ma šinra štis.

UKMERGESAPSKRITIS
VAIČIŪNAS APIEPIRMĄSIAS KARODIENASUKMERGEJE
Ukmerge
1941 m. liepos 18 d

71. J

B o l ševikų b ė gimas

iš

Ukmergės

Birželio 22 d. rytą ukmergiečiai dar nieko než inojo api e prasidėjusi
karą . Miesto gyventojai, prisidėję por tfelius buterbrodų, vy ko užmi estin.
Žydeli11komsomolcų ir pionierių būrys, nešin i raudon a vėliava ir dai nuodamj „Jesli zavtra vaina" [jeigu karas rytoj], ramiau sia i traukė i Dukstynos pušyną . Tik 12 val. ukmergiečiai sužinojo, kad jau ka ras. Mieste
žydelių, komunistq ir komandyrų žmonų tarpe [kilo] did žia usia panika .
Komunistai savo būstinėje pradėjo deg inti dokum entu s. Komandyrų
žmonos krovėsi savo daiktus i maišus alpd am os, nes pasklido gandas,
kad visas poligonas yra sunaik intas, o jų vyrai kaip tik buvo poligon e.
Žydeliai, užsivertę maišelius ant nu ga ros, bėgo, kur kojos nešė.
Birželio 23 d. panika dar padidėjo, kai mi es te pasirodė vokiečių
lėktuvai. Komandyrų žmonos, komuni stai, komjaunuoliai ir žy dai lipo i
sustojusius sunkvežimius, kuriais buvo „tavorščiai" [drau ga i] atvažiavę
iš Kauno ir Jonavos. Išbėgus U kmergės mili cin inkams ir enkavėdistams,
išsilaisvino politiniai kaliniai.
Birželio 24d. Ukmergės miestui ir apylinkei buv o tikrai baisi. Vokiečių
bombonešiai reguliariai kas 10 min . atn eša bombų krovinį ir jį gražiai i
numatytas vietas iškrauna sudr ebindami visą miestą. Rusų karių tarp e
didžiausia paruka. ,,Gdie jest našy samali oty" (kur yra mūsų lėktuvai], 
šaukia iššovęs iš pistoleto į žema i skrend a ntį vokiečių lėktuvą politrukas
leitenanto laipsnio ir pa ts lenda irūs~ kuriame jau sėdi keletas lietuvių.
Tačia u „Stalino sakalų" nė vieno, lyg jų sov ietiškam e rojuje nebūtų ir
buvę. O vokiečiq bombonešiai niekieno nek liud omi šienauja išsijuosę.
Šienavimas tęsėsi ir birželio 25 d. ma ždaug iki pietų. Nors ir labai greitai
bolševikaiiš Ukmergės bėgo, vis dėlto jie spėjo keliem s lie tuviams atimti
154

gyvyb es. Nuo sužvėrėjusių azijatų mieste žuvo Gruža uskas, Bajoras, Ju~kevičius, Aukštuolis ir Žaliumas . Įžygiavus vokiečių armijai i miestą, tuojau
pradėta organiz uoti vietos valdžios organus . ša uliai ir partizanai, veikę dar
prieš vokiečių atėjimą, dabar valo apyl inkes nuo raudonųjų. Kasdien jil'
atvaro po keliasdešimt išbadėjusių ir išvargusių raudonųjų karių. Kaušų,
šau kavos ir Bimūnų kaimų gyv entojai paaukojo sužeistiems vokiečių kariams kiaušinių, pieno, grietinės, svies to ir lašinių bei sūrių. Charakteringa,
kad užimant Ukmergę žuvo tiktai vienas vokiečių karys, tuo tarpu rusų
lavonų buvo pilni paplentės grioviai. Miestas beveik nenukentėjo.

J. Vaičiūnas

Ukmergė

1941.VII.18
Ukmergės aps kriti es komend antūra
MACB RS, f. 222-1755, l. 8. Originalas , mašinra štis.

72.

V RAILAAPIE VEPRIŲ PARTIZANŲ VEIKLĄ
Vep rių parti z anų

v e ikla

1941 m . bir že lio 22 d . ankstų rytą iš kai kurių Veprių mstl. komunistinio nu sis tatymo žmonių nerv inim osi atrodė, kad Sovietų Sąjungą ištiko
kokia nelaimė. Tik tos dienos popietę visi vepriečiai suž inojo, kad prasidėjo
Vokietijos-Sovietų Sąjungos kara s.
Birželio 23 d . kaimu ose ir miestelyje ėmė organizuotis partizanų būreliai.
Partizanų tikslas buv o pasiprie šinti bolševikų kariams ir vietos komunistuojantiems gyventojams, jei drįstų kėsintis i žmonių turtą bei gyvybę.
Visus partizanus suburti i vieną vienetą ėmėsi partizanas M. Žemaitis .
Jis per vieną patikimą mi estelio gyventoją sus irišo su kaimų partizanais
ir kvietė susirinkti pasitarti . Atvykę pirmi eji partizanai iš kaimų pranešė,
kad už keturių kilometrų nu o Veprių, pri e Rizgonių k., yra nukritęs
vokiečių lėktuvas, kuriam e yra du geri kulk osva idžiai ir kurio du lakūnai
išlikę gyvi ten pat slap stosi krūmuose. Penki partizanai, iš kurių vienas
mokėjo pakankamai vokiškai kalbėti, nuv yko paimti kulkosvaidžių ir
susirišti su vokiečių lakūnais. Deja, parti za nai , nepasiekę tikslo, turėjo
grjžti, ne s api e minėtą vietą jau sukinėjosi daug bolševikų karių.
Birželio 24 d. partizanai, nuginkluodami miestelyje bolševikų karius ,
vieną kar eivi peršovė, kuris po kelių valandų mirė. Tos dienos vakare
ivyk o partizanų pasitarima s Veprių miške.
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Birželio25d. buvo gauta žinių, kad plente (nuo Veprių 4 krn) pasirodė
pirmiejivokiečių kariai. Partizanai Žemaitis ir Levickas dviračiais nuvyko i plentą jsitikinti. Tuo tarpu į Veprius atvyko bolševikų karių būrys,
kuriems,manoma, koks vietinis komunistėlis pranešė, kad vakar partizanai miestelyjeperšovė jų kareivį. Bolševikai jsiuto keršyti už tai partizanams. Kelispartizanus jie apšaudė bebėgančius, o kitus sulaikė. Daugeliui pasisekė nepastebint rusams numesti ginklus ir išsiaiškinti, kad nesą
partizanai, o du partizanus, Kuliešių Edvardą ir Morkevičių Antaną,
bolševikai nusprendė sušaudyti. Be to, prie miestelio bolševikai ėmėsi
sulaikyti grįžtančius nuo plento partizanus Levicką ir Žemaitį. Žemaitis
atsišaudydamaspabėgo, o Levickas buv o sulaikytas . Tada bo lševika i partizanams Kuliešiui Edvardui, Morkevičiui Antanui ir Levickui Vladui
surišo rankas ir nuvarė juos už miestelio, prie krūmų, sušaudyti. Ten,
bešaunant bolševikams pirmuosius šūvius, šoko bėgti Kuliešius ir Levickas, o Markevičius krito nuo pirmojo šūvio. Bėgančiuosius bolšev ikai
besivydami apšaudė, bet nepataikė-jiedu laimingai pabėgo.
Tą pačią dieną prie Barboris1<io
kaimo buvo su laikytas po susiša udymo
partizanas Ramonas Jonas ir už to kaimo miške suša u dy tas. Jissu dviem
kitais partizanais vyko perimti Veprių valsčiaus saviva ldybės jstaigą.
Taip pat birželio 25 d. netoli Veprių su bolševikų kariais susidūrė
partizanas Mikučionis Marijonas. Jį bebėgantį bo lševikai sužeidė ir po to
nukankino subadydami durtuvais .
Taip buvo išsklaidyti Veprių partizanai, kritus nelygioj kovoj trims
geriemssavosiosžemės gynėjams.
Birželio26 d. Vepriuose pasirodė pirmieji vokiečių karia i, nešdami
kaip visiemslietuviams, taip ir vepriečiams ramų rytojų. Grįžo iš miškų
vepriečiai partizanai ir sudarė didelį gražų būrį, pasiryžusį apva lyti savo tėviškę nuo raudonųjų teroristų ir jų pakaliką
Vl. Raila
MACB RS, f. 222-1755, l. 6-7 . Orig inalas, mašinraš tis.

UTENOS APSKRITIS
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ŠAULYSGABRIELIUSMILIŪNAS APIE SUKILIMĄ UTENOS APSKRITYJE
1941 m. liepos 5 d.

1941.Vll.5
Utenos[aps.]
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Pask elbus Nepriklausomybę per radiją, pirmadieni apie 11 val.
nuo Utenos) tautinę vėliavą, broliai Streižiai
išvyko i Uteną . Pasiėmė išslapstytus ginklus, susidarė vyrų apie 40 žm.
Juozas Streižys buvo pasienio policininkas, pabėgęs nuo suėmimo
pro langą; pusantro mėn. slapstėsi apylinkėse. Brolis Povilas veikė sykiu,
kuri laiką slapstėsi.
Girnn . sporto mokyt. Smalys pabėgęs nuo birželio 14 d. Jo grupę sudarė
daugiausia gimn. moksleiviai, buvo apie 30 žm.
Antradienio rytą Streižiai su Nemeikščių partizanų grupe užėmė
Uteną, išleido įsakymus, draudžiančius naktį vaikščioti, temdyti šviesas,
nesibūriuoti; 4 milicininkus nuginklavo. Paleido iš kalėjimo ir NKVD
daboklės visus (nužudyti nespėjo. Daugiausia buvo Daugailių partizanai, pradėję p er anksti veikti).
Visą antradieni jie valdė Utenos miestą. Plentu traukė pavieniai daliniai . Atsiskyrėlius partizanai nuginkluodavo. Paėmė vieną sunkvežimi
(6000 km pravažinėtą). Nelaisvėn paėmė apie 15 rusų ir apie 12 vietinių
komunistėlią Ketvirtadieni vokiečių kariuomenei perduota apie 80
šautuvų, s unkv ež imis , 3 šovinių dėžės, daug pistoletų.
Utenoj i Kauno ir Vilniaus gatv es, žydų rajonus , buvo numesta apie
10 bombų, kurios sugriovė nemaža namų; nukentėjo daug žydų.
l vakarą atva žiavo du sunkve žimiai NKVD, ginkluoti kulkosvaidžiais
ir automatiniais šautuvais. Įvyko mūšis tarp partizanų ir NKVD . Tęsėsi
apie vieną valandą laiko. Nuo Tauragnų atvyko rusų apie 100 žm. pėsčiųjų
ir pri etemoj apšaudė NKVD .
Mieste buvo iškeltos vėliavos.
Tarpu sav io susišaudymo metu partizanai apleido miestą.
Trečiadieni popi et prasidėjo vokiečitl su rusais Molėtų vieškelyje ir
Utenos-Ukmergės pl ente kautynės dėl Utenos . Rusų pozicijos buvo
pralau žtos per porą valandų tarp Leliūnų ir Antalgės. Pasitraukė į po zicijas už Utenos (3 km nuo miesto) ...* Pralaužė per pusantros valandos.
Lėktuvas išmetė baltą raketą ir vokiečių kariuomenė apie 19 val. 30 min .
ėmė žygiuoti į miestą. Šaudė daugiausia lėktuvo koreguojama artilerijos
ugnimi ir puolė šarvuočiais.
Per visą karą tebuvo pasirodęs l rusų bombonešis , atskridęs nuo Viliškabinę Nemeikščių k. (4 km

• Nej skaitomas žodi s.
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niaus. Rusams apšaudžius, jis nu skri do Za rasq link . Rusai, žinoma

l

nepataikė.

Ketvirtadieniėmė veikti kooperatyvai, isisteig~ komendantūra, isisteigė
Hilfspolizeidienst [pagalbinė policijos tarn yba]. Emė gaudyti likusius komunistu . Hilfspolizeidienst apie 200 žmonią
Ukmergėj lietuvių lakūnas, aviac ijos p u skarini nki s, pagrobęs msq
ženklais lietuvių korpuso lėktuvą, apša ud ė esančius mi es te nisus. Nuskrido Deltuvos link.
Utenos miestas nelabai nukentėjęs. Nukentėjo tik žy dynas. Utenoj žuvo
3 partizanai.
Tauragnai labai sudeginti. Sudegino rusai, n es p a rti za nai per anksti
buvo pradėję veikti. Degin o specia lūs NKVD daliniai .
Lel iūnai pusiau sud egę nuo bažnyčios Kauno link . Sudegė per
10 namų. Padegė bėgdami ru sai. Bažnyčia sveika.
Debeikiuose partizanai gerai veikė. Žuvo keturi partizanai. Kartu žuvo
80 m. senelis. Jie turėjo iš anksto apie 30 pistoletų.
Skiemonyse veikė labai gerai. Daug suimtų komunistų ir skundikų.
Geležinkeliukas Švenčionėlia i-U tena nenukentėjęs.
Daugailiai. Suėmė kunigą, matininką. Partizanai per anksti pradėjo veikti.
Belaisviai labai išsigandę, bijo partizaną Daugiausia bijo partizanų.
Miliūnas

Gabrielius, šaulys

kariuomenėj netarnavęs.

lakūnas,

dienų mirė.

Adresas:

Iš rusų buvo atimta lengva mašina tvarkoje su tokiu kariniu grobiu:
2 pist ole tai „Parabellum" tipo 9 mm kal[ibro], apie 30 št. pistol[etams]
9 mm šovinių, apie 200 št. šovinių šautuvams, 3 dujokaukės, divizijos
štampas (paketams) ir įvairiq karinių dokumentq , žemėlapių bei kt. Be to,
rasta ma šinoje moteriškų batukų, įvairių med žiagq drabužiams bei vyriški
keli kostiumai. Per kautynes nu ša utas vienas rusų politvadovas karininkas vyr. le itenantas.
Tą pačią dieną api e 14 val. pasirodė pirmieji vokiečių žvalgybos daliniai , o p o poros val. pradėjo pro Alantą žy giuoti vokiečių armijos daliniai. Įžygiavusią vokiečių kariuomenę žmonės entuziastingai sveikino ,
mergaitės dalino puokštes gėlių vokiečių kariams. Ne vieno akyse matėsi
ašaros.
Mes, partizanai, apie 17 val. susirinkome į buvusią komjaunimo
raštin~, sugiedojome tautos himną, tylos minu te pagerbėme ž uvusius sa-

55 a, Ukmergė,
Amatų mokyklos moky tojas

Kaunas,

Vokiečių

Apylinkės miškuose yra pasislėpusių rusų.
(Surašys ir atgabens)

MACB RS, f. 222-1755, l. 2-4 . Origina las, rankraštis.

74. JONASGIRUCKASAPIEALANTOSAPYLINKESPARTIZANŲ VEIKLĄ
Kaunas

1941 m lie pos 4 d

Iš A l an t os apylinkės partizanų veik
vokiečiq-rusų kovų metu

l os

1941m. birželio 22 d., sužinoję apie prasidėjusi vokiečių-rusq karą,
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vietos aktyvis ta i lie tu v iai susibūrė i partizanų grup es. Grupė, kurioje dalyvavau , nuo sekma di eni o (birželio 22 d .) iki antradienio saugojome
apylinkės gyve nt ojq trobes iu s nu o pad egimo ir laukėme progos atsitraukiantiems raudonarmiečiams s utrukdyti bėgimą ir neleisti puldinėti
gyventoją Birželio 24 d . vakare partizanai Alant oje is7<ėlė tautinę vėliavą
prie kooperatyvo (miestelio aikštėje). 1941 m . birželio 25 d. apie 11 val.
vis i vie tos partizanai s usirink om e Alantos miestelyje. Po kel ių minučių
pastebėjome nuo Ukmergės mi estelio tinkui atvažiuojantj rusų automobilį.
Visi pasiruošėme jį „s utikti ". Būrys turėjome 4 šautuvus ir keletą įvairaus
kalibro pistoletų. Bet, mūsų nelaim e i, vie tos parsidavėlių ir žy dq apie
pusę km nu o miestelio ru sa ms buvo pran eš ta apie gresiantj pavojq, ir jie
gerai pasiruošė atremti mūsų puo limą. Įvažiavę į miesteŲ, dar mums
nepra dėjus ša udyti jie jau paleido kelis šūvius iš ša utuvų. Tada ir mes į
juos atidengėme šautuvų bei pistoletų ugni. Rusų mašina sustojo . Iššokę
iš mašinos ir vietoj ant gatvės sugulę, jie ša udė į mūsų partizanus. Iš
mūsų pusės irgi smarkiai buvo apšaudomi.
Po pusvalandį trukusių kautynių rusai, prisidengdami vietos trobesiais bei griov iai s, palikę mašiną ėmė trauktis . Prisidengdami vietos
neaiškumais bei krūmokšniais, paspruko. Buvo rasti nukauti du mūsų
partizanai: K. Ramanauskas ir Ruzgas, be to, sunkiai sužeistas Čečergis,
kuris rytojaus dieną buvo nuve ž tas į Ukmergės ligoninę, bet po poros
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'
vo draugus partizanus ir pasiskirstėme užimti ista igas. Kiti ėjom e na kties metu saugoti gyventojų sodybų. Nuo tos d k nos prasidėjo laisvas
Lietuvos ir kartu mūsų gyvenimas.
Žinias pa teikiau : Jonas Giru ckas, Alant os ž [emės] ū[kio] mok.
daba r Kaun as, Va id oto g. 110
Kaunas
1941.Vll.4
MACB RS, f. 222- 1757, l. 75-76 . Original as, rankra štis.
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ALBINASUMBRASAS
APIEPARTIZANŲ VEIKSMUS MOLETŲ RAJONE
Parti z anų v e i k sm ų

a pr a š y m a s
Molėtų rajone

1941m. birželio 22 d. pasklido žinia, kad vokiečiai paskelbė karą Rusijai. Ši žinia lietuvius labai nud žiugino. Paskut in iu oju m etu lietuvių
išvežimas sudarė didelę paniką ir pasipiktinimą.
Jau 1941 metų birželio 23 d. Molėtų apylinkės vy rai pradėjo rinktis
grupėmis ir tartis, kuo ir kaip padėti sunaikinti ra udonąjį terorą.
Tą dieną, vakare, vadovaujami kunigo ŽVINIO Jon o, susirink ome
Kairionių kaime, 3 kilometrai nuo Molėtų, viso aš tuoni žmonės. Iš ginklų
turėjome tik medžioklinį šautuvą ir vieną pistoletą. Kadangi buvom e mažai
ginkluoti, tai tą naktį nutarėme nutrauk ti telefono ryši tarp Molėtų ir Alantos, kutj saugojo milicijos išvaryti vietinia i gyv ent ojai. Darbą atlikome
sėkmingai ir po to išsiskirstėme į namus. 1941 m . birželio 24 d. vak are vėl
susirinkome tame kaime. Ši kartą jau turėjome du ša utu vus, nors ir senus,
bet nelabai tinkamus. Pagrin dinis uždavinys bu vo įsigyti ginklų. Užtvė
rėme kelią Molėtai-A lanta ir laukėme bolševikų ma šin os, kurią būtume
užpuolę ir nuginklavę. Visą naktį ne i vienos ma šin os nepasirodė ir
nesulaukėme, po to išsiskirstėme.
1941 m. birželio 25, 26 ir 27 d . praėjo be nuotykių. Nes utik ome nei
vienos mašinos su bolševikais ir ginklų negalėjome įsigyti.
1941 m. birželio 28 d. vėl susirinkome tame kaime. Ši kartą pavy ko
užpulti atsitraukiančius bolševikus, kuriuos pavy ko greitai nuginklu oti.
Susišaudymo metu vienas iš jų buv o suž eistas. Iš mūsų nenukentėjo nei
vienas. Iš jų gavome penkis šautuvus ir nemažai šovinių. Tokiu būdu mes
šiaip taip buvome ginkluoti. Turėjome septynis šautuvu s ir keletą pistoletų.
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Tą pačią dieną a tėjome į Akt ap olio kaimą. Iš ten sekančią dieną buv o
n usp ręs ta

užim ti Molė tus . Mūsų bu vo p enkiolika. Kaimas buvo vieno
kilometro ats tumu nu o v ieškelio Ukmergė-Molėtai, bet svarbu , kad upė
skyrė kelią .

Tą pa tį vaka rą pradėjo keliu traukti s bolševikų daliniai , ir mūsų
uždavinys p aimti Molėtus buvo betikslis, nes bolševikai be p ertrauk os
tra ukėsi dvi dienas . Visgi iš to ka imo mes neišėjome, o pasilikom e nakvoti. Apsis tojome vie na me klu on e, kaim o pakraštyje prie miško . Patekome į
pavojingą vietą todėl, ka d kit oje kaim o pusėje per mišką dažnai ėjo
bolševikų grupės, kurių, kaip suž inojome iš vietinių gyventojų, mišk e
buvo dau g. Išsta tėme postu s iš keturių kaimo pusių ir sugulėme kluone.
Apsitraukė d ebesys , prasidėjo lie tus . Miške buvo pasislėpę nuo lietaus
bolšev ikai ir jie p radėjo eiti tiesiog į kluoną, kur mes mi egojome . Kilo
d idelis sąmyšis. Pas mus klu one bu vo tik trys šautuvai. Mes pabudome ,
pradėjome šaud y ti kur papuolė - į siena s, duris, stogą. Bolševikai
išsigand o tokio sta igum o ir keletą kartų iššovę pasitraukė. Sargybiniai
tu o laiku taip pa t šaud ė. Šūviai skambėjo visame kaime. Nutilus
apžiūrėjome vietovę ir rad om e pri e kluono bolševikų pamestą milinę ir
dvi kepur es, mat omai, pametė nu o netikėto smūgio. Apsvarstę padėtį vėl
sugulėme miegoti tikėdamiesi, kad bolševikai daugiau neateis, bet žiauriai
apsirikom e. Nu stojo lietus , pradėjo švisti ramus ūkanotas rytas ... Visi
gulėjome, bet niekas nemiegojo, neseniai buvęs įvykis visus mus išgąsdino.
Tuojau kaime pradėjo smarkiai loti šunys ir pradėjo šaudyti iš šautuvų.
Mūsų būrio vadas , gulėjęs prie durų, pašoko ir atidarė duris. Prie kluono
buvo rusai . Vadas keletą kartų iššovė iš pistoleto ir suriko: ,,Pirmyn , vyrai!" Tuo laiku pradėjo stipriai šaudyti į kluoną, ir mes negalėjome pakelti galvų. Kurį laiką niekas iš mūsų nesikėlė. Galų gale nutarėme po vieną
iššliau žti iš kluono ir atidengėme ugnį iš visų pusių. Sargybiniai taip pat
šaudė. Visas kaimas skambėjo nuo šūvių. Bolševikai iš visų pusių šaudė
į kaimą ir kluoną, kur mes buvome . Susišaudymas truko netrumpai, vis
dėlto bolševikai pasitraukė.
Pra švitus apžiūrėjome po zicijas, radome krūmuose vieną bolševiką
sužeistą . Jiapklausėme ir sužinojome, kad po pirmojo susišaudymo susirinko didesnės jėgos ir ėjo į mus galvodami , kad tai vokiečių desantas. Iš
kaim o išėjome pusiaudieny , nors kiekvienu momentu galėjome pakliūti
n1sams, bet iš ten neskubėjome. Ėjome Alantos kryptimi, nes Molėtuose ir
l l. 2607
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aplinkui buvo daug bolševikų, o mes ieškojo m e mažų išsiblaškiusi ų
grupių, kad [galėtume] užpulti ir nu gink luoti . M iškiškių kaime pas vieną
šeimininką užpuolėme keturis bolševikus; jie nenorėjo pasiduo ti ir buvo
gerai ginkluoti - turėjo du automatus , du ša utuvus , daug šovin i ų ir
granatų. Apsupome namą ir ruošėmės pulti , bet šeimininko dėka, kur is
jkalbėjo raudonarmiečius pasidu oti, jie ne sipri ešino. Tuomet visas mūsų
būrys apsiginklavo ir jau galėjome užp ulti didesnes grupes. Atėjome i
Kazimieravos kaimą ir sugulėme. Mūstt postai pamatė artim iau siame
miškelyje du bolševikus; tuojau apsupome miškelį ir paėmėme d u ka rininkus, kurie nuo mūsų šūvių taip išsigando, kad ne t negalėjo žo d žio
ištarti. Pas juos radome didelius pistoletus ir žiūronus, kurie b uvo mum s
labai reikalingi.
Iš ten nuvykome i Bučiškių vienkiemi. Susirišome su vokiečių d aliniais, kurie stovėjo Alantos miestelyje. Gavome įsakymą u žsid ėti
lietuviškus ženklus ant rankovių, kurių iki to l ne turėjome. Tai jsa kė
vokiečiai. Ten pabuvome porą dienų ir ėjome į Molėtų pusę.
1941m. birželio 31 d . atėjome i Inketrių kaimą, 5 kilometra i nuo Molėtų,
ant vieškelio Molėtai-Alanta, ir iš ten ruošėmės u žimti Molėtus. Ka ip tik
tą dieną vokiečiai pravažiavo per Molėtus į Alantą. Susitikom e su vokiečių
kariuomene prie lnketrių kaimo, jie su m umis truputį pakalbėjo. Praleidę
pirmąji vokiečių dalinį, 1941 m. liepos l d. atėjome į Molėtus, kur bu vo
didžiulė betvarkė. Parduotuv es plėšė kas norėjo. Parduotuvės bu vo rusų
atidarytos,reikėjo veikti drąsiai, kad [ga lėtume] tai likv id uoti. Mūsų būryje
buvo 21 žmogus. Tam būriui vadovavo LIUBARTAS Klemas. Visi bu vo
pakankamai ginkluoti. Įžengiant į Molėtus, ko mjaun u oliai su neapyka nta žiūrėjo i mus. Vėliau dar daug kartų teko važiuo ti i ka imu s, kad
[galėtume] suimti ir nuginkluoti bo lševik us, ku rie d ar bastėsi nedidelėmis
grupėmis. Būdami Molėtuose dar jsigijome 44 ša utu v us, 5 len gv uosius
kulkosvaidžius ir daug šovinių ir granatų. Buvo keletas susidūrimų kaimuose su bolševikais, buvo atvejų, kad negalėjome p aim ti. Būryje nei vieno sužeisto nebuvo . Užmuštas tik vien as VIŽIN IS A lfon sas pirmomis
dienomis, kurį Molėtų komunistas įskundė bo lšev ika m s ir išvežę 35 kilometrus nuo Molėtų sušaudė.
Pasirašė: buvęs štabo g inkl inin kas Alb . Umbra sas
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UTENOSAPSKRITIES
PARTIZANŲ SĄRAŠAI

UTENOS ap skrit is
Par t izanų

Eil.
Nr .

l

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Pava rdė

Gim . Tarnybinis
metai
laipsnis

ir vardas

1910
1903
1911
1911
1905
1922
1915
1913
1916
1916
1914
1921
1906
1909
1920
1910
1920
1904
1886
1896
1898
1915
1920
1916
1917
1913
1904
1921
1911
1910
1915
1909
1915
1894
1922
1918
1914
1909
1912
1916
1921

Patalauskas Alfonsas
Lisauskas Kazys
žemai lis Aleksas
NorkCiru,sJonas•
Jodenas Antanas
Kuhkauskas Ana tol.
M,kulėnas Kazys
Kecorius Pranas
llčiukas Pranas
Žičkus Petras
Eigėlis Balys
Grigaliūnas Vladas
Da unarnvičius Pranas
M1clrnuskas Jonas
llčiukas Vladas
Ztllkis Balys
Biegus Albinas
Kalinskas Jonas
Bemotas Adomas
Žilenas Jonas
Petrauskas Povilas
Gorskis Bromus
Grimalauskas Mečys
JakuttS Bronius
Bražėnas Antanas
Stripeikis Vladas
Maliukas Juozas
Šveckus Antanas
SurgailtS Albinas
Baldauskas Leonas
Ctbas Kazys
Laukys Ignas
Vaškel,s Balys
Grigonis Bronius
Kalyt,s Vladas
Katinas Bronius
Vilkauskas Kazys
Narvaišis Bronius
Lauc1ūnas Juozas
Gorskis Balys
Grimalauskas Stasys
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,,

"
,,

,,
"

,,
,,

,,
,,

"
"

,,
"

,,

,,
,,
,,
,,
,,

,,

,,
,,

,,

,,
,,
"

,,
"

,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
"
,,

,,

,,

,,

,,

"
"

,,
,,

kai kurios pava rdės ir gimimo metai

Palikto taip, kaip yra origina le .
LYA, baud žia moji byla Nr. 47482/3, t. 5, l. 176-179. Nuorašas,

m aš inra š tis .
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162

l
Pavardė ir vardas

Ei!.
Nr.

Eigėlis Juozas
-42
43 Grigaliūnas Jonas
H Levandavičius Aleksas
45 Gorskis Antanas
46 Mačiulaitis Alfonsas
47 RudokasAntanas
48 Gasiūnas Kazys
49 MackusBronius
50 DikinisJuozas
51 ŽiedasHennkas
52 ButeliauskasLiudas
53 Graužinis Pranas

54 SmalysVacys
Žulys Pranas
VeteikisAdomas
VeteikisJuozas
Z.ulysKazys
VeteikisJuozas
Čemiauskas Juozas
Čemiauskas Jonas
AdomenasAntanas
SirgedasAntanas
Tumėnas Vincas
Trainys Bronius
BareišisPranas
BarisaVladas
BarisaMindaugas
BudrionisAlbinas
Giedraitis Kazys
SteiblysJonas

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

72

(?)viliūnas Feliksas

Gim. Tarnybinis
metai laipsnis
1921
1907
1913
1921
1915
1901
1900
1914
1902
1910
1910
1900

1912

Tarnybos vieta

Turima-;
ginklas

Partizanas
,,

Utenos miestas

,,

Šautu v.;;-

,,

,,

,,

,,
,,
,,

,,

,,
,,

,,
,,
,,
,,
,,
,,

,,

1917
1915
1921
1921
1909
1914
1912
1918
1921
1919
1919
1921
1917
1922
1917
1909
1914

,,
,,

96

Kimėnų

kaimas

P istoletas

1903

,,
,,

,,

,,

,,
,,

,,
,,
,,
,,

,,

,,
,,
,,
,,

,,
,,
,,

,,

,,
,,

,,

,,
,,

,,
,,
,,
,,

,,
,,

,,
šautuvųlO
šovinių 500
Skudutiškio

,,
,,
,,
,,

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113

,,

,,

,,

,,

,,
,,
,,

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

-

Čelkus Stasys
Budrevičius Kazys

KaupasIgnas
Mačionis Pranas
Kavaliūnas Bronius
Kiaušas Serafimas
VerbickasJuozas
VerbickasPranas
RakauskasKostas
KezysVaclovas
RažickasPovilas
Jurevičius Julius
KezysVladas

164

1894
1901
1908
1913
1905
1905
1922
1920
1922
1916
1897
1918
1918

,,
,,
,,
,,

,,
,,

,,
,,
,,
,,

,,
,,

Part izanas

Skudutiškis

ša u tuvas

,,

,,
,,

,,

,,
,,
,,
,,
,,

,,
,,
,,
,,
,,

,,

,,
,,
,,
,,
,,

,,
,,
,,
,,

,,
,,

,,
,,
,,

,,
,,

,,
,,
,,
,,

,,

Šautuvų24
l..eliūnų

Leliūnų miestelis

,,

pa rtizanų

,,
,,

Turim as
gink las

šovinių 1000

Šautu vas
Acelinas Stepas
Zabulionis Aleksas
Zabulion is Fabionas
Kalinas Ale.ksas
Zaranka Kazys
Sakalvis Juozas
Švilpa Jonas
Matukas Alfonsas
Ti tenis Serapinas
Petniūnas Jonas
Liskus Vladas
Diečkus Antanas
Kiaušas Antanas
Juodzevičius Albinas

1912
1910
1912
1915
1904
1911
1922
1912
1901
1895
1908
1902
1900
1920

vadas
Partiza nas
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,

,,
,,
,,
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
,,

,,

,,

,,

,,
,,

,,
,,
,,
,,
,,
,,

,,
,,
,,

,,
,,

,,

,,

,,
,,

,,
,,

Šautuvai4
šovinių 1.50

114

Rastenis Jonas

1918

Spitrėnų

Spitrėnų

kaimas

Pis to letas

partizanų

Sku du tiškis

Pist oletas

partizanų

vadas
Partizanas

1903

,,
,,

,,

,,
,,
,,

,,

Poška Kazys

,,

,,

partizanų

vadas
Partizanas
,,

99

,,

,,
,,

Tarn ybos vie ta

Gim. Tarn ybinis
m et a i laipsnis

97
98

,,
,,

,,

va rd as

1908
1910
1906
1910
1914
1910
1910
1917
1915
1895
1918
1907
1906

,,

,,

Pava rdė ir

Pukenis Stasys
Karalius Jonas
Stripeikis Jonas
Jankauskas Adolfas
Valys Stepas
Valys Serapimas
Šakalinis Alfonsas
Gaižutis Fabijonas
Biguzas Liudas
Rakauskas Bronius
Biguzas Ju rgis
Petkevičius Pranas
Telksnys Aleksas

86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

Šautuvų.50
šovinių 4000
Kimėnų

Eil.
Nr.

,,
,,
,,

,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,

ša utuvas
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,

115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

,,
,,
,,

Juzėnas Vincas

Pakalnis Leonas
Mikšys Balys
Šinkūnas And rius
Medinis Mamer tas
Šveckus Aleksas
Dz.ikavičius Bronius
Motiejūnas Leonardas
RėzaJonas

Tarulis Povilas
Mikšys Povilas
Mižcikis Vladas

1915
1906
1916
1909
1913
1914
1917
1915
1896
1913
1921
1913

vadas
Partizanas
,,

,,
,,

,,

,,

,,

,,
,,

,,

,,
,,

,,
,,

,,
,,
,,
,,
,.

,,
,,
,,

,,

.,
,,
,,

,.

,,
,,

,,

,,

,,

Debeikių

Debeikių miestelis

Pisto letas

,.

,,

,,

pa rtizanų

-

127

Kaulinis Domas

1915

vadas
Partizanas

165

Pavardė ir vardas

Eil.
Nr.
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145

RaŠČIUS Kazys
Raščius Povilas
Raščius Juozas
šukys Mykolas
Tamašauskas Albertas
Ražanskas Mykolas
Tekutis Mykolas
šapoka Alfonsas
Juodelis Petras
Adomon,sJurgis
Daugilis Povilas
VenskusVadovas
Gražys Pranas
KanivolasJonas
čepukas Bronius
žemaitis Vytautas
žemaitis Jonas
ŠukysPovilas

146 PeleckasKazys

147
148
149
150
151
152
153
154
155
156

BraženasJulius
ŠutinysKazys
SkinderysKazys
KurkisAnupras
Šakalin,s Juozas
Petravičius Kazys
ŽmlysJuozas
Maigys Kazys
RukšysPetras
ŠumskusAntanas

157 BnedisAntanas

Gim.
metai
1903
1922
1915
1922
l 912
1913
1915
1909
1900
1910
1910
1909
1904
1910
1906
1922
1921
1904

1904

Tarnybinis
laipsnis
Partizanas
,,
"

"
"
"
"

,,
,,
,,

"
"

,,

"

,,

,,
"

"

Tarnybos

vieta

DebeikitĮ miestelis

"
"
,,

"

"
"
,,

"
"

"

"

,,
,,
,,

,,

"
"
"

"
"
"

",,
"

šautUVlĮ 18
šovinių 260
Suginčių

T ur i ma s
ginkl as
Šautuvas

Suginčių kaimas

"
"

"
"
"
"
"

"
"
Pistole tas

partizanų

1900
1905
1919
1905
1901
1917
1909
1913
1912
191)

1915

vadas
Partizanas

,,
,,

,,
"

"
"
"
"
"
Šautuva i 7
ŠOvinilĮ 560
Skiemoni,1

,,
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Šautuvas

"

,,

"
"
"

,,
,,

"
"

158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169

Pagalys Albinas
Gendrėnas Aleksas
BriedisJonas
Petkevičius Jonas
Matuskevičius Bronius
KrikštaponisJuozas
BanenasPetras
Umbrasas Bronius
Tumason,sJonas
Prunskus Kazys
DtlysVmcas
Puodžiūnas Kazys
170 Verb1ckasTeofilius
171 RasikasVytautas

L

166

1914
191 l
1913
1901
1904
1912
1915
1900
1916
1915
1915
1915
1916
1915

"
"

"
"

172
173
174
175
176

Sabaliauskas Jokūbas
Saba liau skas Vilius
Žvinys Jonas
Tilcnis Antanas
Titenis Juozas

177

Žiedas Kazys

178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

Stund žia Vincas
Karmiauskas Kazys
Gi mžauskas Pranas
Bliurnbe rgas Petras
Jurgelevičius Vincas
Mus teikis Pranas
Jauniškis Pranas
Ruzgas Povilas
Ga idelis Alfonsas
Ivanauskas Antanas
Šinkftnas Mikas
Babrauskas Pranas
Babrauskas Jurgis
Šid lauskas Balys
Puodžiukas Antanas
Jakšt onis Pranas
Trinkūnas Kazys
Žičkus Kazys
Ysakas Juozas
Eigie tis Silva
Stundžia Juozas
Vitkauskas Pet ras
Vaškelis Antanas

Gim.
Tarnyb ini s
me t ai
l aipsnis
1906
1915
1913
1913
1910

Partizanas

Ta rnybos
SkiemonilĮ

"

,,

"
"

"
",,

,,

vie ta
miestelis

Tu r imas
gink las
Šautuvas
,,
,,
"
,,

Šautuv'! 14
ŠovinilĮ 1500
1902

Tauragnų

Tauragnai

Pis toletas

partizanų

1906
1909
1914
1914
1906
1910
1902
1917
1905
1916
1905
1886
1902
1914
1914
1912
1912
1910
1914
1919
1902
1914
1908

vadas
ParttZanas

"

,,
,,

,,
,,

,,

"

,,

,,

,,

",,

"
"

,,

,,
,,

"

"

"
,,

",,

"
,,

"

,,

,,

,,

"

,,

"
,,

"
"
"
,,

"

",,

,,
,,

"
,,

"
,,

,,
,,
,,

,,

"

,,

,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,

"
"

,,

"

,,

"

,,

,,

Andrioniškio kaimas

Pistoletas

",,

Šautuvas
,,
,,
,,
,,

ŠautUVlĮ21
SkiemonitĮ miestelis

"
201

Zubavičius Adollas

1897

Šovinit1 2000
Andnoniškio
partizanų

"

"

"

"

"
"

,,

"

,,

"

"
"
"

,,

,,

"

,,

"

,,
,,

"

Pavardė ir vardas

Kulkosvaidis l

partizanų

vadas
Partizanas
"
,,

[li l.
Nr.

,,
"

,,
"

"
"
"
"
"
"
"
",,
"

202
203
204
205
206
207
208
209

210

Aleknavičius Pranas
Kiaulevičitis Vladas

Zlatkus Klemas
Rimkus Povilas
Kavoliūnas Povilas
Ulba Bronius
Zlatkus Stasys
Kriaučiūnas Juozas

Kazakevičius Zigmas

1906
1902
1894
1898
1900
1921
1921
1907

1914

vadas
Part,zanas
,,
,,

,,

,,

,,

"

"
"

,,
,,
,,

Šautuvai 5
ŠOvmių234
Alantos
partizan11
vadas

,,

,,

,,

,,

,,

•

Alantos miestelis

Pisto letas

167

l'

Ei !.
Nr.
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222

223

Pavardė ir va rda s
AžubalysVacys
PetrauskasJuozas
SabaliauskasJuozas
KatinasJuozas
KatinasBronius
KazlasJuozas
Mikelevičius Jonas
Mokelevičius Feliksas
Mil<clevičius Vladas
GenysBalys
Liobė Bronius
KniburysVytautas

Kunčius AUonsas

224 Kunčius Leonas
225 DrungaJonas
226 DrungaPranas
227 ManiušisVaclovas
228 Norkūnas Antanas

Gim.
metai

Tarnybinis
lai p sni s

1914
1921
1912
1916
1909
1906
1905
1894
1910
1916
!909
1919

Partizanas
,,

,.
"
Partizanas

,.
,.
"

,.
"
,.

"

Tarnybos

vieta

Alantos mies telis

"

,.

"

"
"
,.
"
,.
,.

,,
,.

Nr.

Šau tuva;,.

25 1
252
253
254
256'
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299

"
Šautuvas
,.

,.

"
"
"
,,
"

Kulkosvaidis l
Šautuvų 10
ŠOvinit12000
1908

1905
1917
1919
1905
1919

Juknėnų

partizanq
vadas
Partizanas

"
"
"
"

Juknėnt\ kaimas

"
,,
,,
,,

,,

1919

Sudeikių

Sud eikiai

Šautuvas
,,
,,
,,
"

,,

partizanų

230
231
232
233
234
235
236
237
238
239

Čiplys Kaztmieras

GirniusPovilas
Mil<ulenasNorbertas
Mikulėnas Jonas
MikeliškisAntanas
Tarvydas Algimantas
TilindysVytautas
UrvclisLeonas
Gelei.evičius Jonas
Pečiūra Juozas

240 NamikasJuozas

1901
1919
1910
1908
1919
1922
1922
1903
1909
1918

1890

vadas
,,

,,
"
"
"
,,
"
"
,,
,.

Šautuvai 9
ŠOvinių 130
Užpaliq

,,
,,
,,
,,

,,
,,
,,
,,
,,
,,

Užpalių mi este lis

"
"

,.

"

,.
,,
"
"

,,
"

Pis toletas

partizanų

241
242
243
244
245
246
247
248
249
250

-

Gabe Kazys
Surgailis Tomas
Ubarevičtus Jurgis
TarvydasJonas
NarbuhsBronius
Gabe Balys 'J
Čeporus Juozas
AdomaitisAntartas
Miškinis
Jonas
MeiliulisKazys

1917
1901
1902
1910
1913
1912
1906
1902
1904
1909

vadas
Partizanas

,,
,,

,,
,,

"

,,
,,

"

",,

,,
"
"

"

,,

"
,,
,,
,,

Šautuvas
,,

"
"
"
,,
,,

"
"
"

Pavardė ir vardas

Ei!.

"

Šautuvais
229 RamelisVytautas

Turimas
gink las

Lukošiūnas Antanas

Lukoš iūnas PranilS

Lukošiūnas Vladas

Ramoškis Antanas
Gureckas Stasys
Žvironas Po vilas
Dgarūbis Steponas
Gaigalas Alfonsas
Dicevičius Pran as
Bislys Jonas
Masiulis Ju ows
Kavolėlis Juozas
Čemius Povilas
Kubiliūnas Antanas
Čeponis Kazys
Vilutis Vytautas
Gabė Antanas
Za buli onis Pranas
Skva rčinskas Antanas
Bivainis Jonas
Skrebė Jonas
Masiulis Jona s
Masiulis Ju ozas
Šimonėlis Balys
Lukošiiinas Jonas
Namajuška Jonas••
Žv ironas Jonas
Jankauskas Jonas
Rinkevičius Jonas
Žvy ronas Antanas
Kuzma Jonas
Gaidys Aleksas
ČegysJonas
Kazlauskas Gasparas
Gaidys Juozas
Dagys Jonas
Vaškelis Napalys
Širvydis Jurgis
Vaškelis Jonas
Vaškelis Narba
Dabrega Povilas
Dab rega Ju oz as
Vitkus Jurgis
Na mika s Jonas
Narbutis Antanas
Tursa Mykolas
Šuk ys Feliks as
Rožė Na rbuta s

Gim.
metai
1912
1911
1906
1908
1919
1908
1909
1916
1908
1910
1903
1902
1906
1908
1913
1922
1885
1910
1910
1904
1914
1921
1917
1920
1919
1903
1921
1905
1909
1912
1912
1912
1917
1906
1919
1909
1911
1903
1906
1911
1907
1916
1918
1902
1901
1907
191 7
1886

Tarnybinis
laipsnis

Ta rn ybos vieta

Tu r imas
ginklas

Partizanas

Užpalit\ miestelis

šautuvas

,,
,,
,,
,,

,,
"

,,

,,
,,

,,
,,
,,
,,
,.
,,
,,
,,

,,
,,

,,
,,

",,
"
"

,,
,.
"

,,
,,
,,
,,
,,
"
,.
,,
,,
,,
,,
,,
,.
,,

,,

,,
,.

,,
,,

,,
,.
,.

,,
,,
,.
,,
,,

"
,,
,,
,,

,,
,,
,.
,,

,,
,,

,,

,,
"

"

"
"

",,

,,
,,

,,

"

"

,,

"
,,

"

"

"

,,

,,

,,
,,

,,
,,
,.
,.
,,

,,

,,
,,
,,

,,

,.
,,
,,

,,
,,
,.

,,
,,
,.

,,

",,

"

,.
"
,,
,.
,,
,,

,.
,,
,,
,,
,,

,.

,,

,,

"

,,

",,
,.
,,
,,

,,
,.

,,
,,

,,
,,

,,
,.

,,

Šautuvq51
ŠOviniq 500

.

*

Eil. Nr . 255 dokument e praleistas .

** Ranka prira šy ta „ Prana s".

168
169

Ei!.

Pavardė ir va rdas

Nr.
300 Kancevičms Antanas

301
302
303
304
305
306
307
308
309
3 10
311
312
313
314
315
316
317
3 18
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346

P~iuhs Vmcas
Umbrasas Albinas
Kavalrus Vincas
SabaliauskasFduardas
UmbrasasPranas
UmbrasasBalys
Pa"11iūnas Petras
ŽmkehsRapolas
Umbrasas Kazys
UmbrasasRomualdas
Mozūra Mykolas
Č1v1lis Alfonsas
Č1v1hs Napoleonas
UmbrasasPranasl!
Rub1kasPranas
VenkasEduardas
Narce-,č1us Motiejus
UveoosJeronimas
ŽukauskasAlfonsas
ŽukauskasKazys
KulysKazys
PuodžiusBronius
UšinskasTomas
8.mcvičius Jonas
ČIVllis Antanas
Dhuž.-lsBalys
Gečys Juozas
GečysTomas
GečysMatas

GuobysJuozas
l"anauskasEduardas
1..amauskas
Antanas
l..ap,nskas
Jonas
Liutkevičius Napoleonas
Mahojoš,usBalys
MeškaZigmas
PadnbonasJuozas
RmkauskasJuozas
Rmkūnas Juozas
Šėža Antanas
Vcrtkas Juhus
Vidž1ūnas Feliksas
Vid?,ūnas Anlanas
VizgirdasJustynas
V1džiūnas Alfonsas
ŽvmysAlbinas

Gim. Tarnybinis
laipsnis
metai
1906

1920
1920
1916
1913
l 919
1919
1907
1922
1915
1914
1913
1916
1920
1922
1918
1914
1910
192 1
1920
1918
1906
1922
1900
1920
1920
1923
1913
1920
1915
1921
1913
1895
1920
1912
1899
1921
1911
1920
1916
1916
1919
1909
1921
1902
1919
1919

Molėtq

partinnq
vadas
Partizanas
"
"
"

",,
,,
,,
,,

"
"
,,
"
,,
"

,,
"

,,
,,
,,

"

,,
,,

,,
"
,,

,,

,.

vieta

Moletq m1cstd1s

T urim -;;:;gi nkla s
Šautuva;-

"

,.

..

"

,,
,,
,,
,,
,,

,,
,,

,,
,,

,,
,,
,,
,,
"

"

"
"
"
"

..

,,
,,

",,
,,
,,

,,
"
,,

"

"

"

"
,,
,,

,,

"
"
"
"
"

"
"
"
"

"

,,

,.

,,

,.

,,

"
,,
,,

"
"
,,
,,

"

,,

"

,,

,,

,,
,,

",,

"
,,

,.
"
,.
"

,,

",,

",.

,,
,,

"

,,

"
"

"
"

,,"

"

,,

"

šautuvų44

~vinių 16 00(

Nr.

"

čameckas Tomas

Gi m . Ta rnybin is
me tai laips ni s
1906

348
349
350
351
352
353

Traminas Juozas
Rakickas Pranas
Valentinas Stasys
Vanagas Adolfas
Riauba JurglS
DcveilusVincas

354

Krnujalis Jonas

355
356
357
358
359
360
361
362
363
364

K1bickasJuozas
Raud onlSJonas
Vedrickas Bromus
Meškauskas Vladas
Kaušylas Jonas
Garliauskas Vincas
Ruzgas Gabrys
Vanagas Albinas
Steponavič1us Kazys
Slažys Kazys

1910
1905
1898
1906
1907
1902
1911
1905
1912
1915
1915
1902
1900
1900
1917
1915
1916

365

RtUgas Antanas

1903

,,

Kuktiškių

par tizanq
vadas
Partizanas
,,

"
,,
"
"
"
"
,.
"

,.
,.
,.
,.
,.

..
,.

Ta rnybos v ieta
Kuktiškių miestelis

,,
,,
,,

Tu n mas
gink las
Pistoletas
ša utuvas
"

",,

"

"
"
,.

"

",.
,.

,.

,.
,.

"

,.
,.
,.

"
"
"

,.

"
"

"

"

,.
,.

,.
"

Šautuvų 10
ŠOvm1ų 200
Daugailių

miestelis

Daugailių

Šautuvas

partizanų

vadas

366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379

Ruzgas Albinas
Girčys Albertas
Taukelis Antanas
Guobužas Juozas
K1lbauskas Vladas
Kilbauskas Juozas
Garnys Fabijonas
Garnys Pulgis
Jurka Kazys
Valiukėnas Simeonas
Šapoka Antanas
Šapoka Vincas
Šapoka Stasys
Skurkis Antanas

1906
1920
1919
1909
1903
1920
1916
1921
1916
1901
19 11
1913
19 16
1900

,,

,,

,,
,,

Pavardė ir va rdas

,.

"
"
"
"

,,

"

Ei!.
347

",,

Kulka;vaidžlru
t

170

Tarnybos

380

Petrauskas Juozas

19 10

Partizanas

,.
,.

..

..
,.
"

..
"
,.
,.

,.

..
"

..
"

,.
,.

"

"
"
"

"

,.

"

,.
"

"

Stirnių

..
"
..
..
.,
..
,.

"

.,
,.

ŠautUVl\10
šovmiq200
Shmn1

"

"

..
,.

kaimas

..

,.

..

parhzanlĮ

vadas
381
382
383
384
385
386
387
388

--

Pelrat1SkasZigmas
Dudrys Pranas
Kraujalis Juozas
Dadonas Alfonsas
C1Cc
n;1s Antanas

Maigys Jonas
Plcskis Andrius
Pctrausk.1sJurg1S

1912
19 14
1916
1906
1911
1907
1919
1919

,.

..

,.

"

"

,.

,.

,.
,.

"
"

Pįlrtizanas

..

,.

..

,.
,.

..
"

,.
,.
,.

1/ i

Ei!.
Nr.

Pavardė

ir vardas

' 389 Kaminskas Juozas
390 Petrauskas Jonas

391

392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
4 12

413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430

Marcinkevičius Juozas

Gim. Tarnybinis
metai laip snis
1910
1908

Partiza nas
,,

Ta rn ybos vie ta
Stimių kaimas

,,

1904

Vyžuonų

Vyžuonų mies telis

partizanų

1901
Šileikis Petras
1907
žvubhs Napalys
1909
Balčiūnas Jonas
1912
Rašymas Kostas
1910
Rašymas Eduardas
Jakubauskas Pranas
1914
1904
Saladžius Juozas
Radzevičius Vacys
1908
Jurelevičius Juozas
1915
Vyžintas Aleksas
1920
Kviklys Kazys
1893
Meškauskas Mykolas
1910
Ceglauskas Jonas
1912
Grigas Jonas
1917
Gučius Srnsys
1912
Rašymas Balys
1921
lnčirauskas Stasys
1916
Jure!ev,čius Kostas
1920
Jurelevičius Kostas, Vlado
1909
Januškevičius Juozas
1900
Kahnauskas Vladas
1915
Januškevičius Viktoras
1932
Ramoška Juozas
1916
Daugilis Antanas
1923
Žvirblys Stasys
1904
Kazickas Petras
1905
Eimutis Antanas
1904
Petronis Mykolas
1910
GrušeckasJonas
1903
Jakštonis Vincas
1919
Morkūnas Balys
1905
Zabuhs Jonas
1921
Cironis Jonas
1916
Ramoška Stasys
1919
Putrimas Stasys
1915
Badzevičius Petras
1918
Juozelskis Jonas
1915
Mameniškis Petras
1916
JuozelskisJonas
1915

-

Vyšniauskas Juozas

šau tuv;;;
,,

~,ulkosvaidžiai3
Šautuvai 9
šov inių O

vad as
Par tiza na s
,,
,,

,,
,,

,,
,,

"
"

,,
,,

,,

,,

,,

"

,,
,,

,,
,,

,,

,,

,,
,,

,,
"
,,
,,
"

,,

,,
,,

..
,,

,,
,,
,,
,,

,,
,,

,,

"
"

,,

1919

šau tuvas
,,

"

,,
,,
"
,,
,,

,,"
,,
"

,,
,,

,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,

,,

,,

,,
,,

,,

,,

,,
,,
,,

,,
,,

,,

,,
,,

"
,,"

,,
,,

,,

"
,,

"
"

"

,,

,,

"
"

,,
,,

"

"
,,
,,
,,

,,
,,
,,

Pis toletas

,,
,,

J<ulkoovaidžw'
431

Tur imas
ginklas

Anykščių

vad as

Anykščių m ies tas

432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451

Pavardė

ir varda s

Mat1kon is Pe tr as
Pečiulis Antanas
Bum eika Aleksas
Vingrys Stasys
Ridikas A.nt,1nas
Šaltenis Jonas
Kamarauska s Ra polas
Ka marauskas Jo nas
Pulika Vladas
Stakys Stasys
Bumeik.1 Jon as
Kalendra Juozas
Ty la Antanas
Petronis Anta n as
Sriubas Bromus
Sriub as Vladas
Šal tenis Ant a na s
Bumai ka Jus tin as
Kiaušas Kle m as
Buma 1ka An tanas

Gim . Tarnybinis
me tai laip snis
190 4
1904
19 18
190 8
1904
1909
190 1
1899
19 15
1921
1903
1907
1898
1906
19 19
1922
1920
1909
1909
1909

Tarnybo s vieta

Parti za nas

Anykščių mjes tas

,,

,,
,,
,,
,,

,,
,,
,,
,,
,,

"
,,
,,
,,
,,

"

,,
"

,,
,,

,,
,,

"
"
,,

"

"
"
,,

,,

,,
"
"
"
J(ulka;vamiai 2

,,

,,
,,

Turima s
ginkla s
ša utu vas
"

"

,,
"

"
"
"
"
"
"
,,
,,

"
"
"

,,

"
"
"

Šautuvų20

452

Jakš tonis Vincas

19 14

šovinių 1000
Bijutiškio

Bijutiškio kaimas

Pist oletas

"
",,

ša utuvas

,,

,,
,,

",,

"

"

partizanų

453
454
455
456
457
458
459
460
461

Baliuka Feliks as
Vins lovas Am bra za s
Vinslo va s Myk olas
Vins lov as Ignas
Naru šis Mečys
N arušis Vado vas
Pivo ras Petras
Katinas Jona s
Butkus Nikod emas

190 4
1907
1909
19 15
1911
192 0
1922
1920
190 8

vada s
Partiza nas

,,

"

,,

"
"
"
"
"
"
,,

"

"

Vide.niškių

Videniškių kaimas

Pistol etas

,,
,,

Šautuvas

partizanų

"
,,
,,
,,
"

,,
,,

,,
"

Šautuvų 25-šovinių 200
partizanų

- Ei!.
Nr.

Pistoletas

462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476

Valeiša Vin cas
Petronis Antan as
Pumpu tis Kostas
Stalni on is Juozas
Vejelis Feliks as
Bareik.is Ju ozas
Matw ion is Kostas
Rak aus kas Antanas
G rigas Stepas
Pum put is Antanas
Jucevičius Stas ys
Pažus is Ign as
Mickevičius Antanas
Jokubau ska s Myk olas
Bačiulis Antanas

1910
1905
19 13
19 16
19 17
1916
1899
1917
19 18
1922
19 13
19 19
1913
1919
190 6

vada s
P artizanas

,,
"
"

,,
,,
,,

,,
,,

,,
,,

"
"
"

",,

,,

,,

,.

,,
,.

",.
"

,,

"

"
"

",,
"
,,

,,

"
"
"

,,
"

"
,.
"
"

-

172

173

Eil.
Nr.
477
478
479
480
481
482
483
484

Pavardė ir varda s

PusvašklsVincas
PahukenasAlfonsas
KuhorusAntanas
Bukel,s Stasys
Pahukėnas Bronn,s
Paliukenas Ka,ys
latvis Fehksas
Šlcp1kas Juozas

G im . Ta rn ybi ni s
m e ta,
laip s ni s
1905 Part 11;m ils
1908
"
,,
1913
191 l
"
,,
1916
,,
1912
1922
"
1918
"
i<ulkosvaidžiru'

Ta rn ybos

vi e ta

V1dcniš k111kaimas

,,

"
"

"

,,
,,
,,

"

"
,,

"
"
"

"

Šaul UVlĮ l S

ŠOv1m,11000

LG:VA, f. R-1652, ap . l , b. l, l. 1--o. O n g m ala s vokiečių ka lba, m aš inra štis .

77. UTENOSPART iZANŲ SĄRAŠAS
1941 m. liepos 6 d

U t e n os mi es t o p a rt iza nai
Eil
N r.
l

2
3
4

5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16

Pavard e, v ard as
Palalauskas AUonsas, s Alekso
Adomonis Petras,s. Jono
V1lkat1SkasKazys, s. Jurgio
Tamoš1ūnas Vytautas, s Jono
AžubalisJokūbas, s Jokūbo
Kazlat1Sklls Feliksas, s Klemenso
KazlauskllsJonas, s Jono
VežysAnlanas,s.Jono
ZiliktsBalys,s Prano
Klyg,sMindaugas, s Petro
Klimas Vytautas, s. Juozo
/ankat1SkasJuozas,s. DoMo
RukšysAntanas, s. Juozo
Tamoš1ūnas Kazys,s Juozo
Narkūnasjonas,s. Augusto
/uodenas Antanas, s. Jono

Gi nu mo
m e tai
1910
1903
1914
1924
l 919
1896
1920
1903
1905
1924
1923
1922
1924
1922
191 l
1907

Komendantūra

G yve n amo ji vi e ta
Ut enos vls ., Gnm<-1.tų vnk .

Utenos vls ., Juoza pavos vnk.
Utenos vis., GamelitĮ vnk .
U tena, Baranaus kog . 16
Utena, Užpa litĮ g. 17
Utena, A tei ties g. 5
Utena, Barana usko g.
Utena, Ate ities g. 4
Utena , Baranaus ko g.
Utena, Kęs tučio g. 3
U tena, Dariau s ir Girėno g. 5
Utenos vis ., KlovinitĮ k.
Uten os vis ., Klovinių k.
Utenos vis., Kloviniq k.
Utena, Barana usko g.
U tena , Basanavičiaus g.

A. Patalauskas (parašas)
Partizanų vadas

Utena
1941 m. liepos 6 d.
LCVA, f. R-1652, ap . 1, b. l , l. 8-9 . O ri gina las

i74

UTENOS PARTIZAN Ų SĄRAŠAS

u1ena

1941 m liepos 7 d

U t e n os mi es t o parti z anų s ąraša s
Eil.
Nr .
l

2
3
4
5
6

7

Ltn. /l. Patala11
skas (parašas)

Utena

78.

Tun111ns
g inkla s
Š.1utuva,,
-

Pnvard c, varda s
,-j)~n,1sPrM,U, L1,1do
KunbOM<liBron1t1s,Jono

22
23
24
25

An tano
KecoriusPranits, M;utyno

RuzgasPelras,Mykolo
liaukas Pranas,Juozo
Gngoms J<;.zys,Bromaus
Kučmskils

An tan,1s,AntAno

Kalyhs Vladas, P,t ro
GrilužinisJoni\s,Zigmo
Stepontlvil'ius Antan;,;s, Kazio

CibasKazys,Mykolo

19

Pučius leonMdits,Juozo

20
21
22
23

Gorslos Brom,tS,Juozo

24

E1gehsBalys,AnlAAo
Slraifys JUOZ-'S, Juslo
Kaimas S1asy•,Jurg10

29
30

31
32
33
34
35
36
37
38

N.ukon11k
Uten4', Vilniausg. 34

21

Kavo1h,msk.ls
Jurgis,Juozo

18

V
28

1900

Kulikausk,uAnr\tolijus,Jono
Survilit Bronius, Vinco

17

26

Utenos vis. Avižiem11k
: Vazg;li11k

19

Mlku lėnits St„sys,

25

1912
1914
1910
1917
1921
1902
1918

20

Molll'Jilni\S St,1sys, Justo

13
14
15
16

17
18

P"žkeviči,1s Vy t;tulAs,Mykolo

9
12

Gi m im o m e ta i

Kibllkas Anla11.s,Leopoldo

8

10
11

N r .•

l<.\tinas An li\nas, Jurgio
Žlčkus Petrils, Izid oriaus

Eigehs Joni\s, Antano

26
V
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Yl

38
39
40

41

1915
1912
1896
1916
1917
1911

Gyve nam oji vie tn

•
H

•

Degsnelės k.
Avižienh1k
Vosgėl111

k

„

Utenos vis V,rbi\n11k
..

Gi\meli11vnk.

..

Gedmuno vnk.

•

ZamotJšk10
k.

1925

Utena, Čiurhomog. 12

1908
1915
1915
1912
1913
1920
1917
1914

Utenos vis. Ramoškin11vnk
•
Kryželi11k .

•

Papi~kl11k.

•

GM1m1nok

Pavyžinaovnk.
Klovinh1k.

1916

Trubon 1s Pov1l.:\
s, Aclomo

42
43

1911
1917
1911

Sn~lys V aclov i\S, Stasio

44

lCJ0.1

L1sa11skas
Ka.cys,Mykolo

45

1903
1915
1915

Utena, Meld,1g 4
U1enosvis Antaigesk

1922

Viena, Ba1nyaosg 14
•
Aušrosg 20

šapoka Balys,Kazio
VaškelisB.,lys,Antano
Ar aminas Bromus,Jono

Gngalionas Vl;,M s, Kazio
D,uu1araviči tlS Pranas, Juozo
Jakutis BronittS, Alekso
llčiuw Po1ras,Juozo

Ste1blysJuozas, Vmco
Mieli3uskas Jo1\i\S,Juozo

46

47
48
49
50
SI

52
53
54

Vietos komendantūra
Utena

1921
1906
1917
1917

Neme1kšb4 k.
Pavyžmčto vnk .
Kryuli1 1vnk .

GPd1m1novnk

Neme 1kšb4 k.

Basan,1vičir111S g. 22
Utmos vis. Neme1kščt11 vnk.

•

Kryžel11
1k.

192 1

Utena,

1908

Utenosvis Jon,liškl11k

Palangosg . 30

A. Pata/nuskas (parašas )
Partizanų

vadas

1941.VII.7

Specialu s leidima s išduotas
(parašas neįskaitomas)
Vyresny sis ir vietos komendantas
(parašas neįskaitomas)
Aukščia u išvardyti 38 leidimus turėti ginklą gavo
LCV A , f. R-1652, ap . l , b . l , l. 8. O riginala s vokieč iq kalba , ma š inra š ti s.

vokiečiq

ka lba , ma š in raš tis .

• Matyt, ankstcs nioJo sąrašo tęsinys.

175

Aukščiau išvardytui 21 partizanui patvirtinama teisė turėti ginklą .

79. SPITRENŲ PARTIZANŲ SĄRAŠAS
Utena

1941 m. liepos 11d

Spitrėnų mi es to partizanų sąrašas
Eil.
Nr.
l
2
3
4

s
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Pava rdė, vardas

Rėzajonas

TarulisPovilas
Vaškevičius Jonas
MikšysPovilas
Motiejūnas Stasys

ParagysPovilas

21

1918
1915
1905
1916
1909
1913
1913
1903
1914
1914
1900
1916
1904
1911
1910
1895
1914

Spitrėnų partizanų vadas

21 Spitrė nl\ partizanas yra rimti,
išti kimi vyrai

-

LCVA, f. R-1652, ap. l, b. l , l. 7. Originalas vokiečiq kalba , mašinraštis.

ZARASŲ APSKRIT IS
Utenos burmistras

80. LTN. NARBUTO INFORMACIJA APIE PARTIZANŲ VE IKLĄ IR PIRM ŲJŲ

Stepanavič ius

KARO DIENŲ ĮVYK I US ZARASUOSE IR APSKRITYJE

Utena , 1941. Vll. 10

Partizanų būrelių

1918
1919
1919

J.Rastenis(parašas)
Partizanų
Ištikimybę aukščiau išvardintų asmenų garantuoju.

LCVA, f. R-1652,ap. l , b. l, l. 7. Originalas

vadas

J.Rastenis(parašas)

vokiečių

kalba, mašinraštis.

Priedas
Utenosvietoskomendantūra

Utena, 1941 m. liepos 11 d.

Aukščiau išvardytas21partizanas turi teisę iki atšaukimo iš tarnybos
nešioti ginklą.
Kiekvienamatskirai išduodamas specialus leidimas.

Komendantas (parašas neįskaitomas)
Oberl eitenantas ir adjutantas

¼

t

l
'

176

f. Rastenis(parašas)

Utena, 1941 m. liepos 11 d.

Pastaba

Gimimo metai

Rastenis Jonas
Juzėnas Vin~as
PakalnisLeonas
Mikšys Balys
Šimki1nas Andrius
Balaiša Vladas
MedinisMamertas
RukšysJuozas
Šv~kus Aleksas
žaunicriusBronius
Jurša Gubcrtas
Dzikavičius Bronius
Tumėnas Juozas
Matiej ūnas Leonas
Sirgedas Antanas

·

branduoliai apskrityje susidarė dar gerokai prieš
karą, ta čiau ginklų stoka trukdė par tizanams aktyviau pasir eikšti.
Nežiūrint to, kai kuriose vietose partizanai sugebėjo kiek ginklų susirinkti ir jau pirmomis karo dien omis išvaikė vietos administraciją. Pvz., Aviliuose tas įvyko birželio 23 d., Antazavėje- 24 d., Dusetose, Antalieptėje24 d . ir kt . Antazavėje buvo gana sumaniai paskl eisti gandai, esą
išlaipdintas vokiečių kariuomenės desantas. Tie gandai pasiekė Zarasus
bei Rokiškį ir gerokai demoraliza vo bolševikus. Nors iš kai kurių miestelių,
atvykus stipresniems bolševikų karių ir milicijos būriams, partizanai ir
buvo prive rsti laikinai pasitraukti, tačiau neilgam , ir partizanų veikimo
pasėkoje buvo išgelbėtos daugelio lietuvių gyvybės.
Zarasq mieste birželi o 24 d. 12 val. (Maskvos laiku) iš bažnyčios bokšto
pradėjo šaudyti minosvaidis. Šis įvykis sukėlė bolševikuose nepaprastą
paniką, sutrukdė išžudyti buvusius kalėjime politinius kalinius (suspėjo
nušauti tik plk. ltn . Pašilį, šaulį Gabmsevičių ir Petniūną, gi likusieji
kaliniai, apie virš 20 žmonių, kilus sąmyšiui, iš kalėjimo pabėgo).
Bolševikai bandė pabūklais ir kulkosvaid žiais nutildyti iš bokšto šaudantį
kulkosvaidį, bet tas jiems, mat omai , nepavyko ir iki vakaro iš Zarasų
išsikraustė. Kas iš bokšto šaudė, iki šiam laikui nustatyti nepavyko. Yra
gandų, kad tam e žyg yje dalyvavo buvęs gimna zijos mokytojas, aktyvus
bolševikas Šakalys Alg., kuris NKVD pareigūnų b~vo nušautas prie
šventoriaus tvoros. Birželio 25 d. rytą bolšev ikai grįžo į Zarasus ir tos
dienos bėgyje suėmė nema žai vietos gyventojų lietuvių, kuriq dalį išžudė,
gi likusiems , bolševikams traukiantis nuo atžygiuojančios vokiečių
kariuomenės, pavyko laimingai pabėgti. Birželio 26 d. apie l val. 30 min .
12. 2607

177

(Maskvos laiku) Zaras uose pasirodė vokiečių kariuomenės motomecha nizuoti daliniai , kuri e nes utik<; joki o pasipri eš inimo nuva žiavo tolyn
Daugpilio link.
Bolševikams išvy kus, partizanų, ar kaip ju os vėlia u imta vadinti - apsaugos būrit\, veikla dar pagyvėjo. Nu ginklu ojant bolševikų kariuomenės
išsibarsčiusius būrelius, isigyta d augiau gink lq bei šaudmenų. Apsaugos
būriai pasistatė sau tikslus: 1) apsau go ti gyve nt ojt\ turtą ir gyvybę; 2) izoliuoti pavojingus viešai tvarkai ir ramybe i asm enis; 3) likviduoti užsilikusias
ginkluotas komuni stq ga ujas bei sov ie tq kariuomenės liku čius, besislapstančius miškuose; 4) apsaugoti nu o sun y kim o sva rb es niu s objektu s, k. a.
maisto išteklių sandėlius, pie nin es, ma l ūnus, e lek tros s toti s ir t. t. Šis darbas apsaugos būriq, kuri e nu o liepos 2 d. sujungti į Zaras q apsaugos
batalioną ir kurių darbą koordinu oja bataliono štaba s Za rasu ose, sėkmingai
vykdomas iki šiol. Šiuo m omentu stati stinit\ žiniq apie nuv eiktus darbus
pateikti negalima, nes nėra ga ut a d av iniq iš p rov incijos.
Su vokiečių kariuomen e nesusipra timq neįvyko, tik bir že lio 30 d.
vokiečių kar[iniai] dalini ai nuginkl avo Antalieptės būrį paimdami virš
20 šautuvų, 15 pistoletq ir kito tu rto. Kito se vietose tokiq įvykiq n ebuvo.
Tiek Zarasuose, tiek provincijoj e glaud žiai bendradarbiaujama su vokiečių
kariuomenės vadovybe.
Likviduojant bolševikų gauja s, žuvo partiz[ ana s] Stankevičius Imbrado būrio ir v ienas Dusetq būrio.
Ltn. Narbutas (para šas)
L. e. Za ras11aps. b[ūrio] v[a do] p[ are igas)
LCVA, f. R-1106, ap. l , b. 63, l. 435. Or iginala s, rankra štis.

81. ANTALIEPTES AKTYVI STŲ

PĄRTIZANŲ VEIKLA

Antalieptės apylinkėje aktyvistq partizanų organi zav imasi s prasidėjo
1940m. rudenį. Buvo apsirūpinama ginklai s. Veikim a s buvo nedidelėmis
grnpelėmis ir dėl komun istinio perse kiojim o aktyv es ni partizanai negalėjo
plačiai veikimo išplėsti, nes Antalieptės miestelio ribose gyvenantieji žydai
uoliai saugojo net naktimi s jiems įtariamq asme m 1butu s . 1941 m. birželio
14 d. prasidėjo areš tai. Da lis žymesnių partizanq vadų su šei momis buvo išvežta i Rusiją.
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Išvež ta buv. Antalieptės šaulių būrio vadai:
l) mokyt. Jona s Pranekūnas su šeima, Antalieptės m. ,
2) Vitas Aleksas su še ima, Kuitenių k.
Buv . Baltri š kiq šaulių būrio vadai:
3) Juozėnas Pranas su še ima, Pakunigės k.
4) Puodž iu s Romualdas su šeima, Skudutės k.
ir kiti asm eny s:
5) Kuzma Iz idorius, Padusčio k.
ir 6) Antanas Skardinskas .
Tuo m e tu dau g aktyvistq partizanų pabėgo į mi šk us ir varė organizacini darbą mi šk u ose . Birželio 22 d. buvo gauta instrukcijų susiri š ti su
artimaisiais būri ais. Birže lio 23 d . sudar y tas planas vie tos is taigoms
už imti, ir būrys tink amai suorganizuotas p aski rstant par e igomis. Buv o
jaučiamas ginklų trūkumas. Būrys pradėjo kautynes susid[edantis]
iš
25 ž monių, g inklu o tas 8 pi s tole tais 7,65 kalibro ir 4 pi s toleta is 6,35 ka libro . Birže lio 24 d . būrys užėmė Antalieptėje esančias jstaig as ir jsteigė
savo štabą Antalieptėje. Tą dieną būrio d a lin ys, sus id[edantis ] iš 7 ž m oniq , išvy ko apsirūpin ti ginklais Dauga ilių kryptimi, iš kur buv o gauta
žinių, ka d prie plento esama d aug rusų paliktq ginklų. Daliniui nuvykus
vie ton , ties Mikalojūnų k. esa nti eji bolševikų daliniai būrio dalini smarkia i apša ud ė ir išsklaidė. Birže lio 24 ir 25 d . būrys laikėsi Antalieptėje ir
kovėsi su bes itraukiančiais bolševikų pakrikusiai s dalini a is, su kuriai s
ivy ko ke le tas susirėmimą N uginklu ota 40 rusų karių. Gauta iš belaisvių
40 šautuvų, 6 n aga nai , ap ie 700 šov initl ir 20 gra natq . Aukų n ebu vo.
Būrys išaugo iki 55 žmonių. Patenkinamai apsiginklavęs būrys varė stiprų
darbą pri eš vietos kom tmistq ir rusq besis lapstančius likučius. Areštuota
ap ie 50 komuni stq bei įtariamq asmenų. Birželio 26 d . pirmi eji vokiečitl
daliniai pra žygiavo p er Anta lieptę Duse tq link. Būrys ir visuomenė s utiko vokiečius su didžiausiu entu z iaz mu. Mies telis pasipuošė Vokietijos ,
Lietu vos vėliavomis. Birželio 27 d . i Antalieptę atvyko antras vokiečių
daliny s, kuri s būriui davė kai kurių instmkcijq, taip pat davė įsakymų
sutvarkyti žy du s. Birže lio 28 d. atvykę kiti vokiečiq daliniai su v ie tos
aktyvistais parti zan a is išvalė Antalieptės apylinkės mi škus nu o rusų
karių liku č iq ir besislapstančiq komunistų. Tariamas vokiečių daliny s
pasiėmė su savim i v isu s bu vu siu s būryje ginklus. Vėliau būrys iš kitų
vokiečių da liniq gavo ginklq - ru sq šautuvų, be to, dar jsigijo nuginklu o179

damas bėgančius rusų karių likučius. Būrys išplė tė savo veiklą organizuodamas apsaugą tolesnėse valsčiaus ribose.
Valsčiaus ribose taip pat veikė jo a tsk iru ose centru ose partizanq daliniai, būtent Baltriškėse, Vencav uose ir Ša linėnuose.
Bolševikų buvo nu žudyti valsčiau s gyven toja i: Miškinis Aleksas,
Zokorit\ k., nušautas netoli Baibit\ prad žios mokyk los. Sušaudė Daugailių
policijos policininkas kaip jtariamą asme n j aktyv istą . Tą pat dieną buvo
nušautas Padvaiskas Jonas, Ga ideliq vnk. , neto li Baibių pr. m-los. Ji
nušovė rusų karys.
LCV A, f . R-1106, ap . 2, b . 18, l. 133 . Origina las, ma šinra štis.

82.

DUSETŲ AKTYVISTŲ PARTIZANŲ BŪRIO VEIKLOS KRONIKA
1941 m. rugp1ūč10 4 d

Dusetos

Dusetq aktyvistl\ partizanų būrio veik los
Kronika
Bolševikų okupacijos metus

dusetiškiai taip pat skaud žiai pergyveno
kaip ir kitl\ Lietuvos daliq lietuviai . Sukandę danti s kentė lietuvių tautos
pažeminimą, išniekinimą viso to, kas lie tuviui švenčiausia . Su sielvartu
žiūrėjo j naikinamus Neprikla usomybės laikai s a tliktu s darbu s, kūrinius,
paminklus, bet nenustojo vilties, kad a teis rytq „kultūrai" galas ir lietuvis
vėl bus šeimininku savo žemėje.
Lietuvis ūkininkas vam verčiamas, šnipais apstatytas vežė nelemtąją
duoklę. Visame valsčiuje per tuos metu s nieks kuolo neįbedė nei tvoros
netvėrė, nes žinojo, kad vis vien jis čia laikina s še imininkas, tik jnamis, jei
nebus laiku suteikta pagalba ir raudonasis teroras nebus pažabo tas. Maža
to. Atėjo nelemtoji ir padariusioji lietuvių taut ai skaudžiausių žaizd11
birželio 13-21 d. savaitė. Tai šeimq ir paskirq asmenų išvežimas į gilumą
Rusijos. Iš 13 į 14 birželio naktį prasidėjo medžioklė geriausių lietuvių,
kurie, pasak bolševikų, buvo jiems pavojingiausi. Kaimai ir miestelis
apsigaubė giliu gedulu . Miestelis lyg išmiręs, nė vie no lietuvio , tik žydai ir
rusai bei parsidavėliai partiečiai bei komjaunuoliai išdavinėja azijatams
savo brolius. Nieks netikras, kad šią ar kitą valandą ir jis nebus suimtas ir
išvežtas. Prasideda slapsty ma sis po mišk us. Apylinkės mi škeliuose organizuojasi partizanų būreliai. Vienur did esni, kitur mažesni, atskirais atve180

jais po 2 a r tris vyrus . Ypatinga i naktimi s nė vieno lietuvio vyro nera~i
namu ose. Ieš komi nu o seno paslėpti gin klai. Nors ir nie ko verti, bet vis
ginklai ir, kaip vėliau pasirodė, tie patys paprasčiausi ginklai labai ir labai
pravertė. Lietuvis pamatė, kad tik su ginklu rankoje jis gali sa u išsikovoti
laisvę. Lietuvis pasiryžo ir be kieno pagalbos siekti savo taut os išlaisvinimo,
kad ir žinodamas, jog priešas ir ska itlin gas, ir be galo žiauru s, žvėriškas.
Gaudomi įvairiausi pranešimai . Dedamos viltys į besikomplikuojančią
užsienio po litiką. Ne nu stojama vilties, kad diena po di enos turi prasidėti
karas tarp Rusijos ir Vokietijos.
Sunku aprašyti, su kokiu d žiaug sm u lietuvis sutiko bir želio 22 d . radijo
pranešimus, kad lauktas karas jau prasidėjo. Lietuvių tauta tiek iškankinta,
kad sau išlaisvinimo laukia tik per karą, per kruviną visa naikinantį karą.
Radijo apa ratai apgulti. Su neka ntrumu laukiama naujų pranešimų, žinių
iš fronto. Nors žinios ir šykščios, bet lietuvis tvirtai įsitikinęs, kad kov os
eina lietl1viams į gera. Nyktis*. Miškai gyvi, miestelis ir kaimai išmirę. Visi
kaip įmanydami slepiasi, kad išvengtq dar tebesiaučiančių ir pagieža
sergančių bolševik t\ keršto. Partizanai pasiryžę kiekvieną minutę stoti į
atvirą kovą su savo skriaudėjais, išvyti svetimus atėjūnus, valdžią paimti į
savo ranka s ir tuo už tikrinti lietuvių šeimų ir turto saugumą.

Birželio23 d. prieš pusiaudienį p er radiją užgirstamas Kauno radija s, bet
jau ne taryb iškas, o Nepriklausomosios Lietuvos radijas. Koks džiaug smas ,
entu ziazmas! Išklausomas atsišaukimas į tautą, Laik[inosios] vyriausybės
sąstatas ir Tautos himnas. Trūksta tikrų informacijų ir reikalingas atsargumas. Kiekvienas geros valios lietuvis tyliai, bet nepasl epiamai n ešiojasi
širdyje džiaugsmingą žinią. Vėl naktis . Vakare į Duse tas atvyksta autobusas su apie 40 gerai ginkluotq milicininkų. Tuojau atvažiavo ir lengva
mašina. Dalis milicininkų nuva žiavo Antazavės link į Ilgašilį gaudyti
partizanų, kiti su lengva m ašina nuva žiavo į Pažiegės miškus ir pagal
išdavimą suėmė besislapstantį kun . Musteikį, o pirmieji-Stauską Albertą ir
išsivežė. Iš Dusetų spruko greitai, matyt , sužinoję, kad neb edaug turi laiko.
Birželio 24 d. Rytą partizanai miškuose gauna ryšį su miestu.
Sužinoma, kad valdžia ruo šiasi bėgti. Vietiniai, grįžę iš miško be ginklų,
• Taip dok um ente .
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negali pastoti jiems kelio. Greit siunčiama pasiuntinys prane šti dide sniam partizanų skaičiui, kad vy ktt\ i mies teli, be t nebesuspėjama, visi
pabėga. Miestelyjesuplevėsuoja tautinės vėliavos. Valdžia partizanq rankose.Dedamosvisos pastangos apsaugoti krautu v es ir kitą visuomenini
bei valstybini turtą nu o pad egi mq ir grobstymų. Iki pu s iaudienio
partizanų susirenka virš penkiasd ešimt , n ors g inklų ir labai ma ža . Dedamos visospastangos jq gauti. Iš mies telio pabėga dauguma žy dt\ , bet po
kiek laiko grįžta. Pradedam a medžioklė apylinkėje pasislėpusiq komjaunuolių. Renkami ir suimami , vadina si, izo liuojami , kad n epak enktq
gyventojamsir partizanq veiklai. Į vakarą jų sur enkamas didesnis skaičius. Apylinkėje prad eda rodytis didesni būreliai gerai ginkluotų besislapstančiųjų. Eina žinios, kad ir bėgančių raudonarmiečių apylinkėje
pasirodo.
Po pietq apie 5 va l. Avižiq vieškeliu atvažiuoja dvi em vežimais
10 automatiškaisšautuvais ir kulkosvaid žiu ginkluotų vyrų ir 2 moterys.
Sustiprinamasargyba.Sargybosatvykstančius apšaudo, šie iššokę iš vežimų
išsipilai grandi ir taip pat apšaudo mūsų sargybinius . Mūsų vyrai ryžtingai
priešinasiir bolševikus atstumia. Dar spaudimas, ir bolševikai (civiliai),
palikę vežimus,sprunka i Baraukos mišką. Pėdsakai nužymėti krauju, matyt, tų, kuriebuvo sužeisti. Mūsq pusėje jokių nuostolių nėra. Vakare pradeda grįžti dusetiškiai polit. kaliniai, grįžtantieji iš Zarasų kalėjimo. Pirmasisgrižta Stauskas Albertas, išvežtas birže lio 23 d. Vėliau grįžta Ydas
Petras,suimtasir išvežtas birželio 16 d. už ginklų partizanams tiekimą. Po
to grižta j. ltn. Žukauskas Klemensas , Galvydžiai Pranas ir Antanas ir
langevičius Jonas, suimti ir išvežti birželio 8 d. už organizavimą partizaną
GalvydisAntanasgrižta peršauta ranka, nes pabėgusius iš Zarasq kalėjimo
juosapšaudė bolševikų politrukai. Pareina ir grįžtantieji iš Utenos kalėjimo.
Renkamosžiniosapie Raud[onosios] armijos judėjimą ir apylinkės miestelių
partizanų veiklą. Palaikomasnuolatinis ryšys su Antali epte ir Pal triškėmis*,
o _t~ippat ir su Obeliais, kur dar tebėra Raudonosios armijos stiprūs daliniai.~aktis. Įtemptas momentas. Silpnai ginkluotiems mūsų vyrams tikrai
pavoimga, bet pasiryžimo netrūksta, baimės ar abejojimo nė pas vieną
n~ast~bėsi. lki šiolpartizanams vadovavo kpt. Sta tkevičius, j. ltn. Rudaičio,
J.Lmges,Z. Gailiušo,J.Ramono ir B. Ubeikos padedamas .
• Tokiovietovardžio nėra. Greičiausiai turimos omeny Baltriškės.
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Birželio 25d. Ankstyvas rytas. Nemiegota naktis. Darbas verda. Jaunuoliai energija sp indi , m etas i į did žiausius pavojus, juos dažnai ir sulaikyti
reikia. Tas rodo lietuvi o drąsą, jo kovingumą, tuo labiau kad daug elis ir
kariuomenėje netarnavę. Dar pagyvėja veikla, kai partizanams vadovauti
imasi jaunatve ir veiklumu spindis j. ltn. Žukauska s. Apylinkėje pasirod o
pirmi eji bolševikų karių būreliai. Įvyksta susiša udymas . Ties Bileišių kaimu paimami nelaisvėn 3 bolševikų kariai . Po pietų ties Berčiūnais taip pat
sug aunami po stiprių susišaudymų dar 5 rusų kariai . Artinasi vakaras.
Labai įtemptas momentas. Eina žinios, kad naktį rengia si Dus etas pulti
ginkluoti bolševikai, susijungę su rusų kariais ir persikėlusiais per Šventąją
iš Rokiškio milicininkais. Dedamos visos pa stang os gauti ginklų. Pasiunčiama prie plento, bet be pasekmių. Siunčiama iri Uteną, bet taip pat be
pasekmių. Pavakary partizanų susirinkime nusistatoma v isiems ginkluotis, kuo kas imano (kad ir šaltais ginklais), ir tvirtai laikytis galimam
u žpu o limui esa nt. Sužinoma, kad iš Obelių ža dama atsiųsti keletą
sunkvežimių bolševikų karių padaryti „tvarką " Dus etose, ir imamasi atsargos priemonių. Einą du keliai iš Obelių apsaugomi-vieno tiltas nuimamas, kitas ngašilio miške užverčiamas nupjautais medžiais. Iš vakarų pusės
i miestelį įvažiavimas taip pat apsaugotas . Prie Šventosios tilto iškasamas
griovys, kad važiuojančios mašinos negalėtų staiga įvažiuoti į miestą.
Apylinkėje dar įvyksta kelėtas susidūrimų su pri ešu. Savll nuostolių vis
darnėra. Vadinasi, sekasi nors čia. Apie vidurnaktį Užpalių vieškelyje tolumoje pasigirsta mašinų ūžimas. Manoma , kad atva žiuoja priešų mašinos ,
ir pasiryžtama visomis jėgomis gintis gatvėse ir tarpnamiuose iki paskuti nio kraujo lašo, kad tuo apsaugojus ramius miesteli o gyventojus lietuvius .
Bet to nebereikėjo. Prie sargybų priva žiuoja pirmosios žygiuojančios Garbingosios Vokiečių Armijos mašinos. Sustiprintos sargybos iškilmingai pasitinka, ir vokiečių kariai garbingai įvažiuoja į miestą. Koks džiaugsmas!
Vokiečių kariai apipilami gėlėmis (charakteringa , kad nė vienos raudonos
gėlės - visos baltos kaip sniegas). Vokiečiq kariai apdovanojami rūkalais,
vaišinami maistu ir t. t. Mieste nakties glūdumoje aidi nepertraukiami valiavimai, nuaidi galingi Lietu vos himno žodžiai. Lietuvių akyse ž iba
džiaugsmo ašaros . Ir nenuostabu, nes kiekvienas lengviau atsikvėpė, nes
pajuto, kad baigėsi vergijos dienos. Vokiečių kariai aklai pasitiki lietuviais
parti zanais, nes vaišinasi net sargybų nepastatę. Juos saugo dėkingi u ž
išvadavimą lietuviai. Lietuvis neužmir šta, jis visad bus dėkingas Didžiajai
183

•
Vokietijaiuž išvadavimą iš kruvinojo teroro ir žydų vergijos. Toliau atvyksta kitivokiečių daliniai,kurie taip pa t iškilmin ga i su tinkami.
Birželio
26 d. Vokiečių kariai žyg iuoja nenutraukiamomis voro mis, 0
partizanaiveikia apylinkėje, gaudo vietinius bol šev ikus ir rusų karius
(nepavejamosiosarmijos atskirus būrelius). Dar kelios e vieto se paimama
belaisvių, kurių susirenka jau didokas būrelis. Gyven tojai sma lsiai klausosi jq pasakojimt\ apie sovietų „rojų". Apie pietu s ties Pempėmis nuėję i
pagalbą pempiškiamsmūsų parti zanai aps up a did esni rusų karių būrj 17žmonių. Įvyksta smarkus susišaud ymas, per kuri žūva pirm oji šioje
apylinkėje auka - partizanas Petras Stasiulioni s iš Berčiūnų kaimo nuo
politruko žydo rankos ir partizanas Gr ikini s suže id ž iamas, bet nu o
partizanų rankų žūva ir pats žudikas. Žuvu s politrukui , rusų kariai padeda ginklusir pasiduoda. Per visą laiką du se tišk iai parti zanai paima i
nelaisvę apie 150 rusų ka rių, kurie perduoti vokiečiams.
Birželio27 d. Pasiruošimas iškilmingai laid oti žuvu s i P. Stasiulioni.
Nutartaji palaidotivalstybės lėšomis kuo iškilmingi ausiai bir že lio 29 d.
Dusetq R[omos]katalikų kapuose. Laido tuvėmis rūpintis pav es ta partizanui J.Ramonui. Būriui išmaningai va dov auja būrio vadas j. ltn. Žukauskasir būrininkas pusk. J. Lingė.
Birželio28d. Ties Bileišių kaimu jvyksta smarkus susišaudymas su
pasirodžiusiaisrusų kariais, prie kurių prisiplakęs civilis žydas. Bileišietis
senukasVladarskas kalbina rusus pasiduoti įtikinėdamas, kad jiems nieko blogo neatsitiks, bet, matyt, klastingo žy d o paakinti kariai paleidžia
šūvį į beginklį senuką, ir šis vietoje krinta negyvas . Šie gi, priešingai, po
stiprių kautynių paimami nelaisvėn ir pareiškia, kad žydas juos visaip
gąsdinęs ir prikalbinėjęs nepasiduoti. Padaromos atitinkamos išvados.
Rusų kariaiatvaromi i Dusetas.
Birželio
29d. Ryto dangus apsiniaukęs liūdi kartu su visais lietuviais,
netekusiais geriausio savo brolio Petro Stasiulionio, kuris iš Berčiūnų
atlydimas į Dusetas.Apie vidurdieni ryžtingomis gretomis išsirikiavęs
būrys priemiestyjesutinka atlydėtąji ir palydi j bažnyčią. Po gedulingų
parnaldq[žuvusysis] kovos draugų ir tūkstantinės minios lydimasi ka184

pines tarp d ešimčių g ražia usių gyvų gėliq vainikų. Ta pačia pro ga laid ojamas kitoje vie toje žuvęs vokiečiq leitena nta s H. Peit zm eieris. Palaid ojus vokiečit\ leitenantą, pri e eise nos pri s ijungia vokiečių ta nkistų daliny s
ir palydi i kapus. Abu kapai paskęsta gyvų gėlių vainikuos e ir puokštėse.
Atsisveikinamąjį žodi kapuose pasakė kun. klebona s Laurenčikas, būrio
vadas Žuk auskas ir kiti.
Birželio 30 d. Vokiečių armijos da liny s po dalini o traukia į frontą ir
vejasi nepavejamą rusų armiją . Partizanai globoja ir teikia visokeriopą
pagalbą savo broliams vokiečių ka riams . Pradeda plaukti aukos iš kaimų
partizanų ir vokiečių karių mai s tui. Ūkininkai nieko nesigaili, nes jaučiasi,
kaip visą turimą turtą radę kelyje (bolševikams būnant faktinai jo neturėjo).

Liepos 1 d. Partizanai dalyvauja ne tik kovose, bet aktyviai dirba ir
atsikuriančiose

js tai gose . B. Ub eika, kuri s visą laiką slapstėsi nuo
išvežimo, orga ni zu oja policijos nuovadą, daugiau sia iš partiza nų sudaromas laikina sis komit e tas, kuri s rū pinasi viso ko sutvarkymu. Sudaromas komit etas nukentėju siem s nu o raud onojo teroro ir karo audrų lietuviams šelpti . Plaukia aukos, nukentėję šelpiami. Gyvenimas prad eda įeiti
i normalias vėžes. Žy dai iškeliami iš mi es to i Užutiltės priemiestj. Miestas apva lyta s nu o amžiais ji naikinusių para zitų.
Lietuviai Užutiltės gyventojai apgyvendinami tink am esniuose žydų
butuo se. Miestelis švaru s. Gyvenimas eina nusistovėjusia vaga . Nepertraukiamai m edži ojami besislapstą komunistų veikėjai. Iki liepos 22 d .
nieko ypatingesnio neįvyksta.

Liepos 22 d. Būrio vadas j. ltn. Žukauskas išvy ksta į Zarasus [dirbti]
batalion o va du . Būrys jam palinki sėkmingo ir na ša us darbo naujoj e atsakingoje vietoje. Naujasis batali ono vadas Dusetų būrio vadu pa s kiria
ligšiolinį būrininką puskarininki Joną Lingę, kuris būriui sėkmingai iki
šiol vadovauja. Būrio štabą sudaro būrio vadas J. Lingė, adjutantas P. Leleika ir raštvedys J. Ramonas .
Dus etos
1941.VIII.4

Būrio štabas

LCVA, f. R-1106, ap. 2, b. 18, l. 265-266 . Originalas,

ma šinrašti s.
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PEMPIŲ KAIMO AKTYVISTŲ BŪRIO DARBŲ APYSKAITA

Apyskaita

lykas , kad Raudonoji armija pralaimės ir prasidės bėgimas Ra udon os ios armijos karių ir
vietinių komunistų. Kadangi vietiniams komunistam s esąs du o tas isakymas naikinti turtą
nepatikimų jiems žmonių, ta i apsaugai turt o
ir gyvybės kvietė visus susiorganizu oti, iškelti
tur imu s ginklus ir turim om jėgom gaudyti vie tinius komunistus ir pabėgusius iš fron to raud onarmiečius, ju os nuginkluoti ir pri s tatyti val džios organams.
Susirinkimas tam pritarė ir tuojau pasižadėjo
veikti 35 vyrai.
Būrys pasiskirstė į atskirus skyrius, bet veikė
sutartinai. Būrio centra s numatyta Pempių kaime.
Įsteigta šie skyriai : Pempių skyr. vadas Gun tulis Balys, Navikų skyr. vadas Vadišius Petras ,
Česnaviškio skyr. vadas Statulevičius Jonas ,
Berčiūnų skyr. vadas Stasiulionis Petras.

dar bų aktyvistų būrio

Pempių aktyvist:ų būrys pradėjo veikti viešai ~941 m . ~irže~o 22 d. kartu
su karopaskelbimu.Tuojau bu~_o pad~ryta ~u~~a s ~us:ukti_susirinkimą
tų, kuriepriešingi bolševiz~t-11ir ku_n~?as1ryzę dirbti mu sq tevynei. Tuo·au buvo sudaryta vadovyb e ir pras1deJOgaud yma s rusq raudonarmiečiq
\rvietinių komunist:ų, kurie susijungė su rusq kariais ir grasino sunaikinti
mūsų turtą ir gyvybę. Iš prad žiq, turėdami senus ir blog us ginklus, mes
negalėjom paimti didesnių dalin iq , gerai ginkluotų, todėl pasitenkinom
nuginkluodami paskirus asmenis ir ma žas grupeles. Taip mūsq jėgos augo kasdieną. Butkeliu kaime tuoj buvo sulaikyti (5) p enki rusų kariai, vėliau
dar (3) trys. Česnavišky 4 rusų kariai, vėliau 3. Dikm oniuos 2 raudonieji
kariai, ties Gasiais per mūši paimta 16 rusų karių ir l užmuštas. Krašt:ų
kaimepaimta 2 rusų kariai, Berčiūnq kaime suimta 3 rusų kariai, Pempių
kaime paimta l karys, Navikų kaime paimta 2 rusų kariai. Viso buvo paimta (41)keturiasdešimt vienas ir l užmuštas, be to, paimta 10 karo šautuvų,
11dujokaukių, l granata, 6 šovindėžės ir šovinių tam tikras skaičius, kurie
tuoj buvo panaudoti per susišaudymus, kelios ... * dėl dujokaukių ir kita.
Iš mūsų pusės buvo (l) vienas u žmuštas ir (l) vienas sužeistas per
susišaudymą ties Gasių kaimu š. m. birželio 27 d. Žuvusio šeimai sušelpti
būrys savo tarpe parinko aukų kelis šimtus rublių.

Būrio vadovybės

sudarymas

Susirinkimas baigtas pakilia nuotaika .

J.Statulevičius
(parašas)

J.Statulevičius (parašas)

LCVA, f. R-1106, ap. 2, b . 18, l. 246. Originala s, rankrašti s.

Pempių aktyvistų būrio vadas

LCVA, f. R-1106, ap . 2, b. 18, l. 247. Originalas, rankraštis .
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PE M PIŲ KAIMO AKTYVISTŲ SUSIRINKIMO. )VYKUSIO LIEPOS 6 D .

PROTOKOLAS NR. 2
BIRŽELIO 22 D„

PROTOKOLAS
NR. 1

Dusetų vis. Pempių kaimo aktyvistų būrio susirinkimo,

Steigiamojoaktyvist:ų Pempių kaimo apylinkės
susirinkimo, ivykusio 1941 m . birželio 22 d.,

įvykusio 1941 m.

Protokolas
Protok

o las

Nr.

liep os 6 d. ,
Nr . 2

l

Svarstyta:
Nutarta :
Susirinkimo
Guntulis Balys pranešė, kad šiandien kiloka atidarymas
-~--:-:-~---_r_a-=_s_::ta::_:rp_:..:So::vietų S-gos ir Vokietijos. Galimas da-

Svarstyta:
l. Susirinkimo
atidarymas

Nutarta:
Susirinkimą atidarė būrio vadas Statulevičius.

• Nejskaitomas žodis.

186
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..

Pranešta, kad pav oj us iš pu sės komunis tq ir
rusq , pabėgusiq iš fron to kareivių, g r es ia kiekvieną va landą ir dieną . Kvietė visus budėti ir
pasiūlė jste igti du būriu: apsa ugo s būrį ir akty-

2. Būrio vado
pranešimas

vistų būrj.

Kvietė tu os, kas gaus ginklus,

3. Narių
prisirašymas pagal

su gink lu elgtis
atsargiai , be reikalo neša ud y ti ir u ž laikyti juos
tinkamai .
Į smogiamąjį aktyvistq būrį prisirašė 12 asmenų,
j apsaug os būrį prisira šė 40 asm enų.

Vjetinesvaldžiosinstitucijų steigimasisir veikla
pirmosiomis karo savaitemis

Būrio bendru

VILNIA US MI ESTAS IR APSKR ITI S

,,,

S K Y R l U S

atskirą sąrašą

4. Būrio vadovybės
rinkimas

5. Sumanymai ir
klausimai

6. Susirinkimo
uždarymas

vadu išrinktas Statulevičius Jonas.
Aktyvistų smogiamos ios dali es vadu išrinktas
Vadišius Petra s.
Apsaug os dali es vad u išrinkta s Miškinis Vy tautas, jo pavad uotoju - Gun tuli s Balys.
Susirinkimas vienbalsiai prašė aprūpinti būrius
ginklais, nes iš miškų nuola t pasirodo rusų kareiviai ir vietiniai komunistai , kurių sulaikyti be
ginklo neįmanoma.
Nesant klausimų,
susirinkimas baigtas.
Susirinkimą u ždarė vadas Statu levičius.

Susirinkimo pirmininkas :
Sekretorius:

]. Statulevičius (parašas)
B. Guntulis (parašas)

LCVA, f. R-1106,ap. 2, b. 18, l. 249. Origina las, rankraštis.
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A. ŠPOKEVIČIAUS RAŠTASAPIE VILNIAUS MIESTO IR

SRITIESPILIEČIŲ KOMITETO ISISTEIGIMĄ IR VEIKLĄ

Vilnius

1941m

rugpJūčio

23 d

Did ž iai gerbiamas p. Generole
Vilniaus miesto ir srities komitetas , susidaręs pasibaigus Vilniaus mieste kovo m s su bolš ev ikais ir įžygiavus į Vilnių pirmiesiems vokiečių
kariuomenės daliniams , iki atvyko centrinių organų atstovai , pasistatė sva rbiausiu tikslu palaikyti mi es te tvarką ir saugumą, apsaugoti privatinį ir
viešąji turtą nuo prasidėjusių plėšimų ir tuoj sueiti į kontaktą su vokiečių
karo organais. Buvo manyta, kad Komitetas teegzis tuos labai trumpai ir kad
susidariusi Kaune vyriausybė tuoj paskirs Vilniun savo įgaliotinį ar atstovą.
Tačiau Komit etui prieš jo pati es norą dėl įvairių aplinkybių teko paimti
į savo rankas n e tik Vilniaus miest o, bet ir srities administravimą, taip pat
perimti įvairias centrines įstaigas, laikinai joms vadova uti ar net naujas
sukurti, kuri os tuo m etu buv o būtinai reikaling os, kaip , pvz., prekybo s ir
miesto maistu aprūpinimo skyri us ir pan. Komiteto padėtis pasidarė ypač
sunki ir ska udi , kuom et dėl to, kad per Lietuvą ėjo dvi skirtingos armij os ar
dėl kitų aplinkybiq , jam buv o vokiečių karo organų u ždrausta susižinoti
su Lietuvos laikinąja vyriau sybe ir pra šyti ar ieškoti Kaun e darbui reikalingų
žmoniq. Prasidėjusios lenkq intrig os ir jq organizuo tas Komiteto darbo
skundimas ir sabotavimas tą padėti dar labiau pasunkino.
Komit etui perėmus centri n es įstaigas, būtiniems uždaviniams vykdyti
teko sudary ti tie skyria i, be atskirai veikusios Vilniaus miesto savivaldybės:
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1) Finansų ir banko skyr ius, vad ova ujamas prof. Vl. Jurgučio,
2) Prekybos skyrius, va dova ujamas D. Gru od žio,
3) Pramonės skyrius, vad ovaujamas inž. Blaž io,
4) Švietimo
"
Vaiča ičio,
5) Susisiekimo ir paš to reik[alq] skyr., vadova ujam as Pu pš io,
6) Žemės ūkio reik[alų), laikin[ai] vad ova ujamas Čibiro,
7) Miškt1reikalams skyrius, vadova u jamas Kup rion io,
8) Sveikatos apsaugos skyr., vadova ujam as gy d . Abra ičio,
9) Vilniaus darbo ir soc.apsaugosįstaigosskyr., va dov [aujamas] Baublio
10)Teisingumo ir teismų skyr., va dova ujam as Brazi nsko,
'
11) Policija ir Vilniaus srities aps kritys, va d ov [aujamos ] Ka lendr os.
Beto, Komiteto žinioje buvo Radiofonas, ELTA ir tebėra jo le idžiamas
laikraštis „Naujoji Lietuva". Komitetas taip p at globojo buv. Valstybės
kontrolės, Komunalinio ūkio, Statistikos biur o ir kt. centrin es įstaigas.
Taip pat finansiškai Komitetui pr iklauso Saug um o ir krimina linė p olicija
bei Vilniaus atstatymo tarnyba (buv. Lietuvos teritorinis ko rpu sas ).
Vokiečių civilinei admin istracijai perėmus Lietuv oje va ld žią, pa dėtis
pasikeitė, nes tuo pačiu Lietuvos suskaldym as i atskir as n epriklau somas
dalis buvo panaikintas. Nežiūrint i tai, d ar iki šiol Komit e tui tebetenka
vykdyti savo funkcijas. Perd avimas centrinių įstaigų, kuri os bu vo laikinai Komiteto globojamos, generalinit! tarėjų d ar bev eik nėra pradėtas.
Tiesa, kai kurios įstaigos jau yra per imtos, pvz., Valstybės kontrolė, bu v.
ELTA, Miškų valdyba ir Geležinkeliq va ldyba . Aš labai pageidaučiau,
kad atitinkami generaliniai ta rėja i ga limai greičiau perimtų ir kitu s Komiteto tvarkomus reikalus, už kuriu os Komit etas yra a tsaking as, bet kurie jau ir šiandien veikiakontakte ar priežiūroje atitinkamq vokiečiq organų
ir kuriems didesnės galios Komitetas vis vien n ebeturi. Vilniau s mi es to
savivaldybė veikia visai savara nkiškai,
Tatai yra skubu padaryti dėl kai kurių Vilnjuje a ktualių sumetimą Man
atrodo, kad, pvz., Vilniaus mjesto apygar dos komisaro komp etencija yra
ribota, t. y. apima tiek, kiek ap ima Vilruaus mies to burmi stro komp etencija.
Tuo tarpu Vilniaus mieste yra švietimo įsta igos, Moks lq aka d emija , uni versitetas, teatrai, muziejai ir t. t., kurios turėtų bū ti tva rkomos tiesiog generaliniokomisaroper jo atitinkamą tarėją. Tačiau lenk ai, įsivyravę esančioje
Vilniuje Propaganda Staffel Balticum lJl (Baltijos šalių pr op agan d os būrys],
junta, kad jų įtaka turės smukti, jei tie reikalai bu s tvark omi pe r Kauną, 0 ne
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tiesiog Vilniuje. Šiu o m etu Vilniaus apy gard os komisaro skirtas asmu o iš
01 inėtos pr op aga nd os įstaigos, kuri os u žpakal y stovi lenkai , jau informu ojasi Švietimo sky riuj e v isa is mokyklų reikalais. Štai kodėl atr od o būtina,
kad dr . Ger mant as galim ai greičiau a tvyktų Vilniun ir perimtų pats tvarkyti švietimo reikalus.
Komitetas labai pa geidautų, kad atitinkami jo žinioje buvę skyriai būtų
perimami su Komiteto žinia, kas yra svarbu visokiems galimiems nesusipratimams išven gti. Taip pat, turint galvoje ypating as Vilniaus sąlygas, būtų
svarbu, kad tie ar kiti reikalai būtų p erimami atvy kus i Vilnių, ir jau čia,
vietoje, susipa žinu s būtų da romi reikalin gi perėmimai ir pa tvarkym ai. Sunku sutik ti, kad būtt1 dar oma taip , kaip n orima padaryti, pvz ., su buv . Sveikatos komisariatu, ve ikusiu kaip Komit eto sveikatos skyriumi , kuri o yra perimamos tik by los ir turt as, be tarnautojų, kuri e laikom i atleisti. Šie tarn autojai
lietuviai sunkiu Vilniui laiku man o p aties pra šomi susilaikė Vilniuje ir
nesikėlė Kaunan . Antra ve rtu s, sunku su tikti, kad , pervežus visas bylas Kaunan, taip lengva i būtų tuo pačiu suli kvidu ojama Vilniuje veikianti įstaiga .
Ta pačia proga leiskit e iškelti ir kai kuriu os kitu s op esniu s klausimu s,
i kuriu os prašyčia u Tam stos nea tsisak yti atkr eip ti dėmesi.
Atrod o, ka d i Vilni au s at statym o tarnybą (buv. Lietuvo s teritorini s
korpu sas), vadovaujamą p lk. ltn. Špokevičiaus, reikėtų atkreipti ypa tingą
d ėmesi. Šiandi en to d alini o padėtis yra neai ški. Dalinai ji vy kd o p olicines funk cijas, dalinai gr yn ai karinės ap sau gos funk cijas. Atskiri būriai
yra net Ga rdin e, Molodečne ir kitur. Jų padėtis ten yr a gana sunk i. Tu o
tarpu Ka un e ir k itur sienq aps au gai y ra kuri ami atskiri b ata lion ai.
Atrodytų, kad Vilniuj e esantį br andu o li bf1tų sva rbu išlaiky ti irji galima
būtų pan aud o ti kaip tik to kiai sienų ap sau gai, išėmus iš jo visas jo tiesiogines po licines funk cijas, ku rioms vy kdy ti jis iš viso maža i tink a.
Taip p a t atskiro dėmesio reikėtų atk reipti ir į kultf1ros ir p rop ag and os
reikalus Vilniuj e ir srit y . Komi teto leidžiamas laikraš tis neturi tink amo
reda kto riau s. Iš viso dėl s tipriq lenkq intr igtl būtų sva rb u tiem s reikalam s turėti čia atskirą kompe tentingą žmogą
Pramonės ir p r ekybos reikalus Vilniuj e pr of. Vl. Jur guti s pažįsta, ir aš
čia jq nenoriu lies ti. Tačiau m an šiandi en atro d o, kad Vilniu je būtt1 tikslu
įsteigti pr eky bos ir pramonės rūmus ar jq skyrių, taip pat kaip ir žemės
ū kio rūmq skyrių . Tokitl rūmt1 v eikin1as, atstovaujančiq v ietiniu s int eresus, vokiečit\ organų yra v ertin amas ir su jais jie skaitosi. Žemės ūkio
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srity Vilniuje yra svarbu turėti įsta igą ar kompe tentingą asmenį, kuris
žemės flkio reikalais galėtt1 autoritetingai kalbėti, nes toje srity lenkų
isivyravimasir itaka labai jaučiama . Esanti eji apskrityse agronomai, veikdami paskirai, negali apimti visų Vilniaus srities žemės flkio reikalų,
kurie yra skirtingi nuo kitt1Lietuvos dalių žemės ūkio reikalą
Komitetas laukia atvykstanti Vilnių ir apygardos tarėjo prie Vilniaus
srities apygardos komisaro. Turint galvoje opt\ Vilniaus srity tautybiq
klausimą (gudq ir lenkų), svarbu, kad tas asmuo tuos reikalus gerai
suprastq ir bū tq iga liotas reikalingus pertvarkymus d a ryti.
Perdavus Komiteto vykdytas administracines funkcijas, aš prašysiu
Tamstos, Pone Generole, patvirtinti Komit eto veiksmus, kuris veikė su
buv. vyriausybės žinia ir kuriam jos vardu inž. Žemkalnio buvo išreikštas
pasitikėjimas ir buvo pavesta toliau vykdyti administracines funkcijas ir
daryti visus reikalingus pertvarkymus. Esu pasiruošęs dėl visų Komiteto
veiksmq duoti išsamq paaiškinimą. Man žinoma, kad tokioje sunkioje
bflklėje ir aplinkybėse, kuriomi s dirbo Komitetas, neišvengta klaidų.
Žinoma, kad kai kurie asmenys, ypač dabar, visaip Komiteto darbą
nušviečia siekdami vienų ar kitų tikslų. Tačiau tikiuos, kad Tamsta,
susipažinęs su Komiteto darbais ir tomis sąlygomis, kuriomis jie buvo
dirbami, juos ivertinsit ir aprobu osit.
Atsiprašydamas u ž varginimą reiškiu Tamstai gilią pagarbą.
Vilnius
1941m. rugpjflčio 23 d.

A. Špokevičius (parašas)

LCVA, f. R-617, ap. 1, b. 16, l. 12- 15. Originalas, mašinraštis.

87. VILNIAUSSRITIESVIDAUS REIKALŲ

VALDYTOJO K. KALENDROS

PARENGTA
VIEŠOSIOSAPSAUGOSIR SAVIVALDYBIŲ ORGANIZAVIMO
APŽVALGA
Vilnius

1941 m liepa

Vidaus reikalų valdytojo įstaigos ir jos žinioje
orga ni z avim o apžvalga

esančių įstaigų

Vilniaus mieste 1941m. birželio 23 d.- liepos 5 d.
Besitraukiant bolševikams, viešoji apsauga - policija Vilniaus mieste
pradėta organizuoti 1941m. birželio 23 d. nuo 12 val. Laikinai apsaugos
192

ll

bfiriai buv o suda romi iš likusiq milicijos pareigūnq ir civilių asmenq. Pirmosios policijos sargybos buvo pastatytos pri e Lietuvos banko bei kitų
svarbesniq js taigq. Po to tu čtu ojau buvo organizuojama mi es to policijo s
1-oji nuovada (Gedimino ir Totorių gatvių kampa s), kurioje būrėsi savanoriailietuviai talkininkai (tarnautojai, darbininkai ir buv. policijos pareigūnai).
1941m. birže lio 24 d. Vilniaus miesto komit eto aš buvau paskirtas Vilniaus
srities vidaus reika lų va ldyt oju. 1941 m. birželio 24 d. bu vo suorganizuota
Vidaus reikalų valdytojo įstaiga Magdal enos g. Nr. 2 (buv. NKVD). Tuo pat
laiku buv o organizuojama Vilniaus sa ugum o ir kriminalinė policija Šv. Jono g. 3. Greta to formavosi Vilniaus apskrities savivaldybė ir Vilniaus mi esto ir apskrities viršininko įstaiga, kurio s viršininku paskirtas buv. Vilniaus
miesto ir apskrities viršininko padėjėjas Br. DRAUGELIS, politkalinys.
Visos šios istaig os ėmėsi kūrybos darb o perimdamos savo žinion buv.
sovietines įstaigas, įmones bei jų turtą, paskirdamos tam turtui saugoti
apsaugas ir kompl e ktuodamos naujus kadrus iš lietuvių tarp o.
Prie Vilniaus miesto ir apskrities viršininko istaigos buvo suorganizuota miesto ir apskrities policijos vado istaiga ir jos vadu paskirtas buv. policijosvadas IŠKAUSKAS Antanas, politkalinys. Greta to buv o p erimti savo
žinion buvę 7 milicijos skyriai ir jų vietoj įsteigtos 7 policijos nu ova dos .
Pačioje prad žioje policijos pareigūnai talkininkai buvo apginkluojami privačiais turimais ginklais ir atimtais iš buv. milicijos pareigūnų be i
piliečių. Vėliau vokiečiq kar o kom ~ndanto leidimu buvo leista visai policijai 100 revolv erit\, o paskutiniu laiku išrūpinta 600 revolverią
Policijos pareigūnams atskirti ant rank ov iq buvo dėvimi balti raiščiai
su raidėmis TDA (Tautinė darbo apsauga); pradžioje raiščiai be num e rit\,
vėliau -su num eriais. Dar vėliau vokiečiq karo kome ndanto patvarkymu
raiščiuose buv o žymima „POLICIJA" bei num eris ir du vokiečiq kalba
antspaudai su hak enkr eucu [svastika]. Šie raiščiai galioja ir dabar.
Šiuo mett1Vidaus reikalt\ valdytojo įstaigoje (centre) yra 3 tarnautojai,
Vilniaus miesto ir apskriti es viršininko istaigoje - 12, policijos vado žinioje
- 429 par eigfmai ir saugumo bei kriminalinėje policijoje -160.
Savaitės laikotarpyj e yra mano valdybos išleista 7 įsakymai ir keli
skelbimai, liečią savivaldybės ir policijos pareigūnų šaukimą prie semi
pareigq ir duodamq jiems direktyvų; dėl komunalinit\ mokesčių mokėjimo;
dėl komunistų, komjaunuolit\ ir moprininkt1 registravimosi; dėl dviračiq
pristatymo; dėl teikimo žiniq apie besislapstančius Raudonosios armijos
13. 2607
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karius, GPU ir NKVD nariu s, komunistus , komjaunuolius
ir liku sias
sovietų valdžios pareigūnų šeimas, o taip p a t dėl draudimo juos slėpti
namuose;dėl sunaikintų nuo karo pa s ta tų aptvarkymo, langų jstiklinimo
ir apgriautų vietų valymo; dėl ženkit\ nešioj im o žy d ams ir pan.
Vilniau

s srityje

Vilniaus srityje (Vilniaus , Trakų, Švenčionėlių-Švenčionių apskrityse) viešosios apsaugos - policijos ir saviva ldybių d arbas iš p a t pradžių
buvo organizuojamas vietos lietuviškomis pajėgomis. Vėliau, ka i įsisteigė
Vidaus reikalų valdytojo įstaiga, buvo tu ojau u ž m egz ti ryšiai su provincijair duodamos atitinkam os direktyvos. Vilniau s apskr ities savivaldybėje
buvo paskirtas viena s asmuo, kuriam buvo pavesta vykti į apskriti ir
organizuoti saviva ldybės bei policijos darbą . Vilniaus apskrityje ja u yra
suorganizuota saviva ldybės ir p olicija šiose vietovėse: l) Šalčininkų vis.,
2) Šumskovis., 3) Maišiagal os v is ., 4) Rudaminos v is., 5) Nemenčinės vis.,
6) Turgelių vis., 7) Mickūnų vis., 8) Riešės v is. ir 9) N. Vilnios miest e.
TRAKUOSEIR APSKRJTYJEvykdomoji vald žia buvo susidariusi komendanto j. ltn. Tarasevičiaus žinioje. Trakuos e ir a psk ri tyj e buv o suorganizuoti policijos būriai. Policijos va da s savo ž ini oje turi 22 policininkus. Policijayra suorgan izuota šiuose valsčiuose: l) Vievyje, 2) Semeliškėse, 3) Žas liuose, 4) Onu šk yje, 5) Kaišiadoryse,
6) Rūdiškėse. Be
viešosios, yra suorganizuota sa ugumo ir kriminalinė policij a . Prie vyk domosios valdžios centro yra suorga ni zuo tos š ios komi s ijos :
l. Ekonominei sričia i tva rky ti ir mi es to sa nitariniams b ei sveikatos
reikalams komisija.
Šioji komisija savo žinioje turi vis u s mi es to sand ėlius, buv. va lstybines prekybos parduotuv es ir kt. Gyven tojam s mai s ta s tiekiamas kortelių
sistema. Maisto ištekliai dideli.
2. Karinės dalies orga nizavimo komisija. Šiu o metu formuojama kuopa, kurioje jau yra 70 karią Tos kuopo s ž ini oje yra 2 did e li ginklų
sandėliai. Bolševikams bėgant iš kraš to, vietos lenka i mėgino į sandėlius
įsilaužti ir apsirūpinti ginklais, tačiau v ietos lietuvių civilių ir karių pastangomis lenkai nė vieno ginklo negavo.

3. Pabėgusių rusų karit\ ir išvežtųjų j SSSR likusiam turtui sa u go ti ir
globoti komisija.
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4. Vals tybini am s ūkiams perimti komi sija. Apskrityje yra 8 dva rai , iš
jų 6 jau yra perimti.
Trakuos e yra dvi ligoninės- mi es to ir aps kriti es. Apskrities ligoninėje
gydytojų ir ap tarn au ja m as is p ers on alas išimtinai y ra lenk iškas. Šiu o m etu mano yra komandiruotas į Trak u s gyd . Lipčius.
Nuo š. m liep os l d. la ikin a i eiti Trakų miesto ir apskrities vi rš inink o
pareigas paskyriau p. MILMANTA VIČIŲ.
ŠVENČIONIŲ-ŠVENČIONĖLIŲ aps. policijos, savivaldybės ir sve ikatos reikalams organi z u oti paskyriau gy d . NORKŲ, saviva ld ybininką
p. ARLAUSKĄ Joną IGNAT A VIČIŲ ir inž. ŠLEŽĄ, kurie jau išvyko į vietas.
Nuvykę vieton paskirtieji asmenys Švenčionyse jokios Ia ikin os s u organizuot os vietinės valdžios ner ado. Įstaigose bu vo daug žydų tarnautojų,
kurie bu vo tu ojau pa leis ti. Vie toje betuvių inteligentų yra didelis trūkumas,
todėl tenk a imti s žygių siųsti daugiau pajėgų iš Vilnia us . Jau dabar, vietos lietuvia m s padedant, pradėta organizuo ti policija ir saviva ldybės.
Švenčionėliuose šiuo metu yra lietuvių kariuomenės įgula . Laikinai
apskrities viršininko pareigas eiti yra paskirtas Vincas BLAŽYS. Yra suorganizuota ir mi es to saviva ldybė, kuri os burmistru paskirtas lie tu vis Karolis CICĖNAS.
Saviva ldybės ir policija yra s uorga ni z uo tos:
l ) Joni škio v is ., 2) Saldutiškio v is., 3) Kaltanėnq vis., 4) Švenčionėlių
v is., 5) Ignalinos v is. ir 6) Pabradės v is. Pabradėje mai s to netrūksta, be to,
yra įvestos mai s to kortelės. Ligon in ei vado v auja lie tu v iai.
Iš v iso reiki a pasakyti, ka d Vilniaus s rityj e organizav im osi sąlygos
nelengvos, tu o labi au kad v ie tose yra ga na d a ug Raud[onosi os] armijos
likučiq, kuri e trukd o tam darbui plėstis.
Antra kliūtis, tai patikimo lietuvišk ojo e lem ento trūkumas v ietos e ir,
trečia, lėšq s toka, be kuriq joks darbas organiz u oja nt saviva ld ybes ir
policiją yra neįmanomas, ht o labia u kad i daugelį v ietoviq tenka siq sti
asl)"lenis iš Vilniaus, kurie patys yra menkai apsirūpinę lėšomis ar ba v isai jq n eturi .
K. Kalendra (parašas)
Vilniaus sriti es vidaus reikalq va ld y tojas
Vilniu s
1941 m. liepos mėn.
LCVA, f. R-617, ap. l , b. 27, l. 1-3. Originalas, ma šinra štis.
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lfl POLICIJOSV/\D0 KPT A

AUDRONIO

KALBA
APSKR
ITIESNUOVADŲ VIRŠININKŲ SUVALIAVIMELIEPOS 16 D
ALYTUJE

Tolim es ni s atstatymo
darbas
va l sč iu ose
(Kalba pasakyta policijos vado avĮiacijos] kpt. Audronio per nu ova d11
viršininkų suvažiavimą š. m. liepos 16 d. Alytuje)
Šiuo metu valsčiai gyvena sunkų laiką d ėl ištisus m et us siautusio
bolševikų teroro ir dėl vykstančio karo, tačiau visa Lietuva turi būti ir yra

laiminga,kad tas žydiškasis raud onasis teroras baigėsi .
Darbo laikas
Todėl su dvasiniu pakilimu , jaunatvi ška energija ir visu rimtumu turime pradėti atstatymo darbą. Šis darbas turi būti nuo širdus, nerib otas
nei valandomis, nei paromi s; darb as turi būti tęsiamas tol, kol jis bus
baigtas.Kas šiuo metu galvoja apie 8 ar 6 val. darbo laiką, tam ne vieta
sėdėti administracijos aparat e. Taigi reikia dirbti, dirbti ir dirbti tol, kol
bus mūsų krašte ramu ir lietuvis patr iotas ga lės ramiai ilsėtis nesižvalgydamasi langus, t. y. kai krašte nebus nė vieno valkatos ruso ir bandito
žvėries komunisto.
Slaptu agentų verbavimas
Kadšitas uždavinys būh.j sėkmingai jvykdytas, reika linga iš kiekvieno kaimoužverbuoti po keletą gerų patikimų rim tq žmonių, vyrų, moterų
ar jaunuolių, kurie prane šh.j tiksliai, kai tik ką nors pastebės, ypač apie
raudonuosius karius ir besislapstančius komunistus: kada, kur, kas, ką
veikė. Šiasžinias reikalinga registruoti, ger iausia tokias žinias vesti kartoteka, t. y. kaimais ir dar detalizuojant : žinios ap ie besislapstančius ru sus,apie komunistus, gandai, vagystės, karo grobio slėpimas, -visas šias
kaimožinias galima talpinti viename lape.
Saugumas.Areštai
Visi aktyvūs komunizmo šulai, terorizavę ir skria udę žmon es, turi
būti areštuoti. Arešto pagrindu turi būti dviejų rimtq lietuviu raštiškas
pareiškimas,kuriame turi būti nurodyta, ką konkrečiai prašomas areštuoti
daręs blogo žmonėms, arba inkriminuojančių dokum entų radimas.
Areštavustuojau padaryti kratą paimant inkriminuojanč ią med žiagą, be
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to, platiną, auksą, sidabrą ir brangiu os ius akmenis, -visa turi būti suregistruota. Prav edus kvotą (joje turi aiškiai matytis jo kaltumas, o komunistai visi kalti, tik reikia sąžininga i ir kruopščiai apklausti gyventojus),
ją pri s tatyti vi etinei vokiečių karo vadovyb ei ir jos sprendimą tučtuojau
vykdyti. Kur nėra vokiečiq, ten šias kvota s pri s tatyti man, policij os vadui,
o atsik lausus ir gavus leidimą pri statyti ir žmon es . Pabrėžiu: kvotas v es ti
rūpestingai, sąžininga i ir p ilnai užbaigti . Savarankiškai suimtu osius paleisti ar netirti padu otuo sius žmonių par eiškimus dėl naujų are štq griežtai
draud žiu ir reika lauju: pal eis ti areštuotą ir įtartą bo lšev ikišku veikimu
tik su mano arba vietinės vokiečių karo vadovybės žinia. Reikia atsiminti,
kad kiekvi enas, no rs ir did žiausia s, niekšas visada turės užtarėjų, n et ir
iš garbingų asmenų, nes ir ni ekšas kartai s moka būti žmogumi, be to,
pal eidimai labai erzina visuomenę, tai ypatingai pabrėžiu, todėl ir reikia
pri eš areštav imą išt irti , o ar eš tavus jau n epaleisti , gi paduotuosius
pare išk imu s tučtuojau ištirti ir pasitvirtinus pra šo mus asmenis ar eš tu oti.
Gandai
Kovoti su gandų skleidėjais, reikalui esant juos areštuoti arba jsakyti
jiems nuolat registruotis, sudaryti bylas- kvotas, kaip ir komunistams .
Tarnaut oju tyrimas
Apie v isus susitepusius komunizmo puvėsiais (partiečius, komjau nu olius , agitatorius, šnipus), pasitarus su atitinkamais pareigūnais,
pran eš ti skubiai tq įstaigų vir šininkams , ir jie turi būti atleisti iš tarnybų,
joks komunistų bernas n eturi rasti vietos mūsų įstaigose.
Karo grobis ir karo žymės
Griež tai jsakau jvykdyti duotus tuo reikalu įsakymus, kartu prašau
žiūrėti, kad visas karo grobis būtų surinktas n e tik iš laukų, bet ir iš
gyventojų; jo n egalint pristatyti , reikia u žregistru o ti, - apie tai aiškiai
kalba vokiečių komendanto š. m . liepos 12 dienos įsakymas. Esantieji
pievose , lauku ose ar sk lypuos e apkasai gyventojt\ turi būti pašalinti ir
laukas turi bllti sutvarky ta s. Namus remontuoti leid žiama pagal veikusias 1940 m . iki bir že lio 15 d. taisykles. Be to, šiomis dienomis bus išleistas
rusq kalba atsišaukimas i raudonarmiečius; reikia žiūrėti, kad šitas
atsišaukimas būtq iškabintas ten, kur slapstosi raudonarmiečiai. Be to,
gyventojus per seniūnus įspėti, kad pasidavusi ems raudonarmiečiams
vokiečiq vadovybė užtikrina garbingą karo belaisvio gyvenimą. Apie tai
prašy ti ir klebonus , kad p as kelbtt1 per pamokslus.
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Plėšikavimas

Visus plėšiančius šaudyti vietoje, o pag avus su vogtais daiktais, daiktus atimti ir pravesti kvotą, reikalui esa nt areš tu o ti .
Apie žemiq. pasėliq ir javu mažinimą
Šiuo reikalu turi būti vyk dom a š. m. liep os 11 d. Mini s teriq kabin eto
nutarimas, su juo pra šau susipa žinti.
Apie paėmimą susisiekimo priemonių
Susisiekimopriemonės: automobiliai , m otoc iklai ir dviračiai turi būti
iš komunistq, komjaunuolių ir žydt\ sur inkt a ir na ud ojama kaip savo tik
tarnybaipolicijosir partizaną Aš kreipiu Jūsų dėmesj i tai, kad pastebėta,
jog šitos priemonės labai gadinam os, be to, jų yra paslėpę raudonarmiečiai
net kaimuose pas savo sugyv entin es; reikia a timti iš ją Sąrašus atimtų ir
turim11priemonių su apibūdinimais (tvarkoje, ge ras, blogas, vidutiniškas)
pristatyti man pažymint , kiek reikalin ga p olicijai tq priemonią
Mažumų klausimas
Vokietijos interesai- mūsų interesai. Kas pri ešas Vokietijai, tas ir mums .
Žydija, kaip išsigimusi tauta , kuri po pri ed anga raudonosios vėliavos
aukščiausio sadizmo priemonėmis nori pav ergti visą žmoniją ir ją sugyvulinti, vokiečiq tautos Fiihrerio radikaliomis priemonėmis ir labai greit
tvarkoma.
Reikia skaityti, kad šitas klausimas jau išspręstas, tačiau atsiranda
dar vienas kitas lietuvis, net ir policininkas, kuris bando tą klausimą rišti
savaip. Aš jum sakau, kad šiuo klausimu dvi ejq nuomoniq negali būti,
turi būti ir yra tik viena nuomonė, ji turi būti visu 100 % pildoma, ji aiškiai
apibrėžta Adolfo Hitlerio knygoje „Mano kova" (Me in Kampf). Taigi
žydas, būdamas did žiau siu išnaudotoju, sadistu, gešeftininku savanaudžiu ir kultūros niekintoju, yra žemiausias iš visq žmoniq, tautų ir
rasiq; jis negali būti lygiai traktuojamas , skaitomas su kitais žmonėmis.
Kas bendrauja su žydais, kas patarnauja žy dams, kas tarpininkauja
žydams nupirkti maisto produktus ar palaiko vienokiu be i kitokiu būdu
žydus bei lytiniai santykiauja, yra tautos išda v ikas ir bus skelbiamas
gėdos lentoje - stulp e, o vėliau bus baudžiamas . Pirm os eilės piliečiai yra
vokiečiai ir lietuviai, gi antros eilės piliečiai yra lenkai ir rusai, o žydai yra
paskutiniai išvisų tautq; taip yra ir turi būti kiekvi eno rnūsq s kaitomi. Aš
prašau ir reikalauju griežtai žiūrėti, kad žydai nešiottĮ iš priekio ir
užpakalio nustatytą ženklą ir vykdyru visus nurodymus , duotus š. 111:.
198

liepos 12 d . Nuovadq viršininkai griežtai įpareigojami žiūrėti, kad ta s
įsakymas būtq išpi ldyta s. Nevykdančius to jsakym o žy dus areštuoti.
že nkl a i turi būti ant v ir šutiniq rūbq aiškiai mat o mi , n eu ž d engti nei
ska reliq , nei šalikais.
Įstaigose ir vi ešose vie tose gal i būti vartojamos tik vokiečių ir lietuvių
kalbos ; kita s kalbas vartoti griežtai draud žia ma .
Api e vėliavas
Pri e įstaigų, policijos ir valsčiaus, jei yra galimybė, iška binti vėliavas:
vokiečiq iš dešinės ir mūsų iš kairės. Vėliavos turi būti šv ari os ir tvarkingos. Kotai vėliavų: lietuvių - ža lia s, vokiečių - baltas . Vokiečių vėliavos
išmi eros 2 x l, aprašymas bu s duotas atskirai. Nuo kitų narnų vėliavas
nuimti . Šiuo reikalu neuž ilgo bu s išleistas įsakymas.
Api e puošimą žuvusiu vokiečiu kariu ir mūsų partizanu kapu
Reikia pav eikti p er seniūnus ir paprašyti vietos dvas ininkus , kad p er
pamokslus paragintų jaunimą, kad šis kiekvieną sekmadienį papuoštų
žuvusių šiam e kare vokiečių karių ir lietuvių partizanų kapus, ypač
esančius viešose vietose - pri e kelių ir t. t. Būtų pag e idautina , kad būtų
suruoštos u ž Lietuvoje kritusius vokiečių karius ir partizanus pamaldo s,
kurios e dalyvautų visi tarnautojai ir susipratę lie tuviai.
Maistas
Vokiečių karo vadovybė Lietu vo je nustatė maist o normas savaitei vienam asmeniui:
žy dams
duon os
875 g
1750 g
miltų
100"
200 "
75
kruopų
150 "
"
mėsos
niek o
400
riebalų
125 "
cukraus
125 "
Tik pagal šias normas visi gyventojai galės maitintis , o policija
kad šis įsakymas būtų vykdomas be išimčią Kaip
matote , skirtumas žydams ir čia padarytas. Šis įsakymas bus tuojau
pask elbtas.
Bendradarbiavimas
Pastebėta, kad policijos pareigūnai v eikia labai individualiai areštų ir
turės priž iūrėti,
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kitais atvejais, nepasiinformavę pas gerai va lsčiaus gyvenimą pa žjstančius, ypač bolševikiškojo režimo metu sek usi u s tą gyvenim ą, kaip,
pavyzdžiui, vietos lietuvių klebonu ir lietuvi ais kuni ga is, v iršaičiu,
seniūna is ir kitais lietuviais patriotais - intelige ntai s a r ftkininkai s; jq
patarimai irnuomonė turi būti labai teigiamai ve rtin ama, ir kartais v ien
dėl to galima išvengti valsčiui skau džit\ ir papiktinančių reiškinių (arš iq
komunistų pa leidimas, nea reštavimas aršių, o areš tav im as visiškai
nesvarbitĮ ir t. t.). Įpareigoju policiją tampriai bendr ad arbi auti s u vietos
lietuviais patriotais antibolševikais.
Tvarka
Pastebėta, kad pareigūnai, vos pradėję eiti par e igas, pradėjo girtuok liauti, nesijdomaujatarnyba, [ėmė] bendr au ti su žemos moralės žmonėmis
ir jvairiaisavivaliauti, net bendrauti su žy dais ir kitom ma žum om, ypač
kai kurie senieji tarnaut ojai katjeristai , turėję geras pr otekcijas. Įspėju,
kad visi tokie asmenys, nežiūrint nieko, dėl aukščiau minėtų priežasčių
dar tą pačią dieną bus atleisti iš tarnybų ir areštuoti kaip sabo tažn inkai.
Šiuometu nors ir mažiausias gėrimas svaigalų yra n eleis tinas dėl esamo
skubaus darbo ir dėl uždraudim o pardavinėti svaigalus, taigi gėrimas ne
tik trukdo atlikti pareigas, bet ir papiktina plačiąsias mases. Gėrimas n e
adata - jo nepaslėpsi kišenėje, anksčiau ar vėliau jis bu s žinomas ir visuomenei, ir man. Girtuoklėliams ir mėgėjams šio sp or to n e vieta policijoje. Darpastebėta, kad policijalabai nesusitv arkiusi : policininkai nesiskutę
barzdų, apa ugę plaukais, n ešva riom rankom, susivėlusia is rūbais,
suplyšusiais batais. Kreipiu i tai jūsų dėmesj ir reika lauju visus tuos
trūkumus pašalinti, nes kaip gali reikalauti tvarkos žmonių toks policininkas, kuris pats nesusitvarkęs ir spjaudos i kur pakliuvo, net ant grindų,
o nosj valo ranka (nes nosinės neturi) arba nu olat nosį krapšto pir štu,
atseit sėjai ruošiasi. Kalbu apie tai dėl to, kad vokiečių vietinė karo
vadovybė i tai prašo atkreipti dėmesį. Be to, reikalinga atkreipti dėmesį i
švarą miesteliuose bei tvarką prie parduotuvių, n es bu s mums negražu ,
kai vokiečiai patys ims tvarkyti.
Išvados
Mes turime dėti visas pastangas, kad vokiečiai būtų įtikinti mūsų dar-

bo,jogmes verti nepriklausomybės; antr a, mes turim e kuo tik ga lime padėti
~.o~ie~~ų armijai ir, trečia, visus vokiečių įsakymus šventai pilqyti ir
1sp1ldz1us pranešti jiems.
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Pabaigi!
Aš kvieč iu vis u s pri e nu oš irdau s ir sąžiningo darbo, kurio reikalauja
atstatoma mūsų Tėvynė.
LCVA , f. R- 1436, ap. 1, b. 29, l. 19-20 . O riginala s, mašinra š tis.
Skelb ta : Masinės žudy11ės Lietuvoje 1941- 1944, Vilniu s, 1973, d. 2,
p. 62-65 (fra gmenta s) .

89.

ALYTAUS APSKRITIES VIRŠININKO A AUDRONIO RAŠTAS VIDAUS

RE IKALŲ

MINISTRUI APIE PADETĮ APSKRITYJE

Alyt
us

1941 m. liepos 17 d .

Ponui
vidau s reikalų Mini

s t e r iu i

1941 m. liep os 17 d .
Nr. 437
Tamstos įsakymu (raštu) Nr. 113 iš š. m. liepos l d . Aly taus apskrityje
policiją suorgan izava u pagal bu vusius Nepriklausomos Lietuvos etatus,
ta čiau trūks ta d au g prityrusių policininkų: nuovadų viršininkų ir
policininkų, kurie būtų tarnavę vi daus policijoj e; laikinai jų par eigas eina pasižymėję partizan ai arba buvę pasienio policininkai .
Apskrities apsaugą sudar o p olicija, parti zanai ir vokiečių daliniai.
Partizanams vadovauja gen era lini o š tab o majoras lv aša uska s. Prie
po licijos ir kaimuose yra suorganizuoti parti za nq būriai, iš v iso 914
partizaną Ginkluoti ša utuvais , pist oletais ir lengvais kulkosvaidžiais.
Alytuje yra smogiamasis būrys, kuri s kilnojamas sunk vež imiais , arkliais
arba dviračiais į ten, kur pa siro d o raudonarmiečiai. Su partizanais bendradarbiauja vokiečių kari ai, kuri e vyksta kartu i raudonarmiečių m edžiokles.
Policijavykdo areštus, daro kratas ir veda kvotas apie komunistu s, plėši
kus ir gandonešius. Kvotos pri statomos vietinei vokiečių karo va d ovy bei.
Pagal vokiečių įsakymą apskrityje sušaudyta 82 komunistai. Areštuotų
yra 389, dar reikėtų areštuo ti apie 345 komunistus .
Apskrityje valka taujanti eji rusų kariai sugaudyti , išskyrus pavi eniu s
asmenis , tačiau Druskininkų, Mar cink oniq bei Rudni os valsčių miškuose
201

yra dar did esni kiekiai rusq , terorizu?j:~čiq ~ie t?s gf:entojus,
be t tikimasi per savaitę su vokiečiq pagalba ir smos hkv1du o t1.
Apskrityje nu žudyta apie 291 asmuo. Į Rusiją išvež ta 146 še imos . Per
karą sudeginta 16kaimų (než.inoma padėtis Varėnos ir Rudnios valsčiq).
Per karą nukentėjo Alytaus, Merkinės, Simno ir SeirijtĮ mi es tai , kuriu ose
sudegė 2/3 visų namq. 13ažnytkaimit\ krautuvės išplėštos, o prekės daugumoje išdalintos gyventojams (pravažiuojančitl vokiečiq kolonq darbas).
Kai kuriu ose valsčiuose jaučiama s lauk o d arbininkq trūkumas (apskrityje reikėtų apie 300 darbininktJ).
Apskrityje yra 6 žydq gydytojai, 3 valsčiai vis ai gydytojq neturi. Yra
8 vaistinės. Trūksta 3 vaistininkų.
Keliai yra gerame stovyje. Tiltai tvarkoje.
Maisto klausimas pat enkinama s. Jaučiamas cukraus trūkumas. Vietinė
vokiečių karo vadovybė, nesant maisto produktq, ju os pardu o da.
Ryšiai tvarkomi. Su daug eliu valsčių jau veikia te le fono ryšy s, tikimasi, tuojau veiks ir visoje apskrityj e (priede schema)*, jei vo kiečiai vėl
nejsakys ne apskrities ribo se tvarkyti ryšį.
Kitą savaitę bus nuolatinis ryšys aut omobiliu su Kaunu spaudai pargabenti ir išvežioti ją po apskritį.
Mažumų klausimas išspręstas ta prasme , kad visi žy dai turi nešioti
Dovydo žvaigždę ant pečių ir krūtinės su raide J. Be to, nustatytas
vaikščiojimo bei pirkimo laika s ir vieta. Lenkai ir rusai traktuojami kaip
antros eilės piliečiai.
Komunistų dokumentai daugumoje vietq rasti tvarkoje, išskyrus Alytų
ir dar keletą valsčių.
Gyventojų nu otaika gera. Turgai normalėja, tačiau žmonės pag eidauja greičiau jvesti naujas kainas ir markės kursą pak e lti, b e to, prašo sutvarkyti teismus galimai greičiau.
Pastaba: žinios surinktos iš policijos nuovadų viršininkq š. m. liepos
16 d. pranešimų.

Audronis (parašas)
Alytaus apskrities

viršininkas

LCVA,f. R-1436, ap. l, b. 29, l. 69. Originala s, ma šinra štis. Skelbta: Mnsi11ės
žudy11ės Lietuvoje1941-1944, Vilnius, 1973, d . 2, p . 65-66 (fragmenta s).

• Priedas nerastas.
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ALYTAU
S POLICIJOS NUOVADOSVIRŠININKO RAPORTASALYTAUS

APSKRITIES
POLICIJOS VADUIAPIE ĮVYKIUS IR PADĖTĮ MIESTEIR VALSČIUJE
1941 m. liepos 16 d

AJytus

Alytaus po licijos
nu ova d os v iršininka s
1941 m . liepos 16 d.
Nr . 177
Alytaus apskrities p olicijos Va d u i
Raportas
Pranešimą iš vietos pristatau.
Nuovados v iršininkas
(parašas neįskaitomas)
Pranešimų iš vietq

turinys

l. Kiek sušaudyta komunistq .
2. Kiek sėdi daboklėje.
3. Kiek registruojasi.
4. Kiekžuvu s iq (nužudytq ) žmonių.
5. Kiek išve žtq į Rusiją.
6. Kokie kaimai visiškai sud eg inti ir už ką.
7. Kiek sodybq sudeginta.
8. Ar nukentėjo nuo ugni es bažnytkaimiai ir kokie .
9. Kiek policininkų yra , ar tarnavę vidaus policijoje, ar pilni etatai, ar
visi turi ženklus ir leidimus ginklams, kiek netinka policijos tarnybai ir kas.
10. Ar yra buvusių policininkų, bet dabar netarnaujančią
11. Partizanq reikalai:
a) kie k ginkluotq,
b) kas vadovauja ,
c) ar daug pad eda policijai.
12. Koks skaičius apytikriai slapstosi rusų.
13. Kaip organizuotas sekimas ir kova su besislapstančiais komunistais bei rusais .
14. Ar išplėštos krautuvės, maisto klausimas (cukrus, mėsa, duona,
druska ir t. t.).
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15. Darbininkų klausimas , ar pa kanka jų, kaip numat o ma tą kla ¾~.
sutvarkyti.
16. Sanitarijos ir gydym o reikala s.
17. Ryšio klausimas: telefonas, žm onės su dvira čiais, pe r seniūnus (ar
visi yra).

18. Kelių ir tilh.\ klausimas.
19. Piniginis klausimas, ar neišplėštos kas os, mokesčių mokėjimas.
20. Karo grobio rinkima s.
21.Bolševikų d okumentų padėtis, ar rasta , ko kie.
22. Mažumų klausimas.
23. Gyventojų nuotaik os, gandai ir pageidavimai.
24. Bendras nuovadij os vaizda s.
Turinys

1. Mieste vienas, valsčiuje 3.
2. 178.
3.10.
4. Mieste 146, va lsčiuje 10.
5. 80.
6. Nėra.
7. 42.
8. Nenukentėjo.
. ~-Polic~inkų yra 27, tarnavę vidaus policijoje 12, etatai ...* ženklus ir
le1dunusginklams ne visi 11.lri
...*
10. Yra, dau giausia tarnavę pasi enyje.
11.Viso yra 157
a) 25,
b) Šimulionis M. ir kiti,
e) reikalui esant padeda.
12. 50-200.
13. Besislapstant
k
.
.
. .
to . t
ms omun1Stus ir rusus gaudo poli cija, šauha1 , be
'vie os gyventoj.ai·
· ·
olic·· . . • .
\pareigoti pranešinėti apie besislapstančius asmenis
P 11a11rsauhams.

l4. Bėgančioji ru sq armija krautuves išplėšė, pra važi uojanti eji vokiečių
kariuomenės da lini ai iš krautuvių ėmė, kas tik jiems bu vo reika linga. Be

to karo pirmomis di enom is, nesant mi este org ani zuotos apsaugos, vietos
;ve ntojai taip pat plėšė krautuves. Dabar jaučiamas trūkumas mėsos,
~aržovių, cukr a us, sv ies to ir kai kurių kitų maist o produktą
15. Mieste darbininkų netrū ksta. Kaimuos e jaučiamas darbinin kų
trūkumas. Darbininkų klausimu rūpinasi savivaldybės.
16. Prieš ka rą ve iku sios ligoninės veikia ir dabar.
17. Te lefo na s veikia su Marijampole, Ūdrija , Seirijais, Leipa lingiu,
Veisiejais, Balbi eriškiu ir Pri enai s. Prie nu ov adij os susisie kimu i yra keletas dviračių. Seniūnai susi ž inojimui nenaudojami , nes ne visose seniū
nijose y ra.
18. Keliai ir ma žes nieji tiltai bežygiuojančios kariuomenės apgadinti.
Susisiekimas galimas.
19. Išplėšta valsčiaus savivaldybės kasa (spėjama, api e 12- 13 000 rb).
Mokesčiai n emo kami, n es mokesčius renkančios įstaigos dar nedavė
raginimų.

20. Karo grob is, kiek v ie tos sąlygos leid žia, renkamas ir pristat omas
atitinkamoms įstaigoms.
21. Nerasta.
22. Mažumas sudaro žyda i ir bu v. rusų karių likus ios še imos bei
a tbėgėl ia i iš bu v . Lenkijos . Tautinės ma ž urn os esa ma padėtimi ir san tvarka nepate n kin tos .
23. Gyventojų dauguma ge ros nuotaik os, simpati zuoja vokiečių armijai, gi žy dai , rusai ir buvę komunizmo simpatik ai leidž ia gandus , kad
bolševik iška armija sugrįš. Vietos gyventoja i pa gei dauja , kad tautinės
mažum os būtų apgyvendint os atskiram e mi esto kvartale .
24. Kaimuose gyvenimas įeina į normalią padėtį, tik kiek pribij oma
besislapstančių komunistų ir likusių Raud onosios armijos karių. M iestas laike bombardavimo apgriautas , jaučiamas butų trūkumas, bet vietos
gyve nt ojai lietuv iai žuv usi o turt o n esigaili , nes karas sunai kino kom unizmą - žm onijos priešą. Pri e maisto krautuvitĮ stovi ilgos eilės. Reikėtų
daugiau maisto krautuvių.
LCVA, f. R-1436, ap. l, b. 29, l. 71-72. Originalas, mašin raštis.

• Taip dokumente.
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91. ALOVESPOLICIJOSNUOVADOSVIRŠININKO RAPORTASALYTAUS

POLICIJOSVADUI APIeĮVYKIUS IR PADETĮ VALSČIUJE
APSKRITIES
1941 m. liepos 16 d

Alytaus apskrities policijos
Alovės nuovados
viršininkas

Alovė, 1941 m . liepos 16 d.

Ponui
Alytaus apskrities policijos Vadui
Raportas

l. Nei vieno.
2.13.
3. Registruojasi 80, tačiau bus iki 120.
4. Žuvusių 6.
5. Išvežtų 9 šeimos.
6. Visiškai sudegintas Kaniūkų kaimas, ge rokai apdegin ti Poteronių
ir Venciūnų k. ir paskiri trobesiai kitu ose kaimuose.
7. Sudegintų sodybų skaičiaus nega liu su teikti dėl ry šio s tokos. Api e
38sodybos.
8. Nenukentėjo.
9. Policininkų yra trys ir nuovados v iršininka s.
Vienasnetarnavęs viešojoj policijoj. Visi reikia pakei sti, n es vie tos gyventojai.Ginklamslaikyti leidimu s turi visi. Tinka visi po licijos tarn ybai.
10.Nėra.
11. Partizanų veikla yra pakrikusi. Geria u siai veikia Nemunaičio

būrys. Būrio vadas vakar pak eistas, kurio ir pavardės než inau* .
12.Slapstosi apie 18-10 žmonių.
l3. Per gyventojus, šaulius ir seniūnus.
14. Kooperatyvaiišplėšti vokiečių, trūksta cukraus.
15· Darbininkų klausima s neaktua lus.
16· Gydytojų yra vienas, Nemunaityje.
17. Telefonas neveikia. Dviračių turim e.
18.Keliai ir tiltai geri.
19
· Pinigai tvarkoje. Mokesčių dar nemoka.
20.Karo grobis renkamas ir registruojamas.

-

• Prierašas ranka· Pa t'

206

· " r izanams vadovauja K. Kėklaitis, gyv. Kalesininkq k.'"

1. Bolševikų dokumentų kaip ir nera sta visai.
2.
2 Mažumų klausima s n ea ktualu s ir jie sutvarkyti .
23. Gyventojų nu o taika ge ra. Šiek tiek yra gandų, kad gal i grįžti komu2

nistai; juos sk leid ž ia besi s lapstan tieji.
24. Bendr as nu ova dijos vaizdas yra geras ir žmonės patenkinti. Trūksta
vežimų ir arklių padegėliams.
Nuova dos viršini nk as
(parašas neįskaitomas)
LCV A, f. R-1436, ap . l, b. 29, l. 75. Origina las, ma šinr aštis.

92.

BIRŠTONOPOLICIJOS NUOVADOSVIRŠININKO RAPORT
AS ALYTAUS

APSKRITIES
POLICIJOSVADUIAPIE ĮVYKIUS IR PAOETĮ VALSČIUJE
1941 m. liepos 16 d.
,AJytus

L. R.
Birštono nu ova dos
virš inink as
Nr . 2
1941 m. liep os 16 d.
Alytus

P. Aly taus p olicijos Vadui
Raportas

Pran ešu Tamstai, kad Birštono nuovad os rib ose:
l. Suša udytų komunistq nėra .
2. Daboklėje nėra , 19 areštuotų pa ta lp inti Aly ta us kalėjime.
3. Pako l kas regis truoja si.
4. Nužudytų žm oniq 10.
5. Išvež h.1i Rusiją 5 še im os.
6. Kaimq sudegintų nėra.
7. Sodybq sudegintų 3.
8. Po licijos tamautojq 4, v isi tarnavę po licijoje.
9. Policininkq ne tamaujančiq nėra.
10. N uo ugni es ba žn ytka imiai nenukentėjo.
11. Ginkluotų parti za nq 17. Vadovauja ltn. Žiuka s.
12. Slapstosi rusų 50 ž m .
13- Sekima s apie besislapstančius komunish.1s bei ru sus at liekama s
per seniūnus.
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l

14_Išplėštas da lina i k~opera t:rvas ir ge l~ži:s krautuvė.
15_Darbininkq reika lmga ap ie 100 žm. uk10 dar ba ms.
16_Sanitarijos ir gydym o reikalai tvark oje.
17 _Ryšiai: telefonas ir dv iratin inkai .
18.Keliai ir tiltai tvarkoje.
19 Piniginis klausimas : trūksta dokum en ttl ir sunku kol kas

•
e nustat
ti, kiek truks, bet atrodo, kad nedaug.
' Y·
20· Grobio klausimas: atlieka ma per seniū nus jsaki us ūkin·
k
· m ams
rinkti ir vežti iJiezną .
21 Rasta komunistų partij os ra štinė su v isa is d okum entais (pot· ..
·
.
ICIJO·
je), rusų dokumentll nera.
22. Randasi tik l žydq šeima .
23.Gyventojai pat enkinti , bet reikalauj a sui mti vis us esančius nuovados riboje komunistt1s.
24. Nuovad os va izdas pat enkinamas.

Nu ova dos v -kas (parašas neiskaitomas)
LCVA, f. R-1436, ap. l , b. 29, l. 83. Or iginalas, rankra štis.

93 . BUTRI MON IŲ

POLICIJOS NUOVADOS VIRŠININKO RAPORTAS

ALYTAUSAPSKRITIESPOLICIJOS VADUI APIE ĮVYKIUS IR PADETĮ VALSČIUJE

Butrimonys

1941m liepos 15d

Alytaus apskriti es policijos
Butrimonių nu ovados
viršininkas
1941 m. liepos 15 d.
Ponui
Alytau s apskriti es po licijos
Vadui
Rapo rta s
Pranešu Tamstai, kad man pav estos nu ov ados apžvalginė padėtis
yra tokia:
l. Sušaud yta komunistų v ienas ir 10 per du ota vokiečiams.

.
2· Daboklėje sėdi septyruolika ir kvotos padary tos ir perduotos P· Vadui.
3. Registruojasi trisdešimt penki komunistai.
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4 _žuvusių, nu žud yt:i ~ėra.
5_Į Rusiją išvež t~s 5 se'.mos.
6_Sodybq sud egmtų nera. _.
_Bažnytka imiai n enuk ent eJO.
7

8_Ka im ų išdegintų nėra.
_ Policininkq yra p enki, iš jų 4 tarnavę v iešoje p olicijoje ir v iena s
9

sienyje.Vyr. polic[ininkai ] Žička Vladas, Babrauskas Kostas ir Miškinis
p:a vietiniai ir dėl darb o našumo būtų geistina juos pak eisti, nes jie nevy ~o • savo senas tarnybos v ietas, bet atvyko Butrimonių nu ovadon ir liko
tar~auti. Jei būtų ga lim a, prašyčiau grąžinti man senu s polic[inink u s]
Kizeli Petrą, tarnau janti Varėnos nuovadoje, ir Sikorski Domą, tarnaujanti
Marcinkonių nu ovad oje.
10. Tarnavusių v iešoje polic ijoje yra 3 po lic[inin ka i], ku rie neišvyko į
tarnybos vietas.
11. Partizanų yra trys būriai ap ie 60 žmonių, kuri ems vad ova uja d u
atsargos karininkai ir v iena s buvęs šaulių būrio va do padėjėjas. Polic ijai
padeda kiek reikalinga.
12. Slapstosi rusų api e 100 , sugau ta ir pe rdu ota Alytun 33 žmonės.
13. Per seniūnus ir patikimus asm enis.
14. Išplėštos kooperatyvo 3 krautuvės ir tai būk padarę pražygiuoją
vokiečių daliniai, bet daug pasinau dojo ta proga ir vietinių, ir įsiskverbusių
komitetan narių.
15. Darbininkų klausimu nusiskundimų nėra.
16. Yra vienas gydyto jas žy das , kuris eina gydytojo pareigas.
17. Ryšiai su tva rkyti .
18. Keliai ir tiltai tvark oje ir pastebėjus gedimus tuoj taisomi.
19. Kasos neišplėštos ir mokesčiai dar nemoka m i.
20.Karo grobio rinkimas organizuojamas ir propaguojamas per seniūnus.
21. Rasta kompartijos ir komjaunuolių dokum entai ir saugomi.
22. Mažumq klausima s laba i aktualus , nes miestelyje gyve na beveik
per 2000 žydų, kuriuos ar timiaus iu laik u reikėtų su tva rkyti.
23. Gyventojų nu otaik a labai gera ir vokiečių kari u ome ... * Lietuv os
atstatym ui padėti visi pasiryžę, išskyrus ... nio* nusi statymo asm enis,
likviduojam i ir laiku i bėgant bus išvalyti. Pageidavima i kuo greičiau
likviduoti komuni stus ir jų bendradarbiu s ir išplėsti prekybą.

~uri
:

• Dalis dokumento nuplėšta.
14, 2607
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24. Bendra s nu ova dijos va izda s forma v im osi s tad ijoje ir tvarko si prekyba, pramonė ir administracija.
Nuovados vir š ininka s
(para šas neįska itomas)
LCYA, f. R-1436, ap . 1, b. 29, l. 70. O riginala s, mnš inra štis.
Skelbtn : Mnsi1 1 ės fo dy11ės Lietuvoj e 1941- 1944, d . 2, p. 78- 79 (fmgmcntas).

94.

DAUGŲ POLICIJOS NUOVADOS VIRŠININKO RAPORTAS ALYTAUS

APSKRITIES
POLICIJOSVADUI APIE ĮVYKIUS IR PADETĮ VALSČI UJE
Daugai

19'11 m. liepos 16 d.

Alytaus apskrities policijos
Daugų nu ova d os
v iršininka s
1941 m . liepos 16 d .
Alytaus p o licijo s
Va dui
Raport
as
Iš Daugų policijo s nu ov ados pran eš u sekančias žinias:
1. Sušaudytų komunish.l nėra; v ienas komunista s nusiskandin o pats .
2. Šiuo laiku sėdi daboklėje 10 asmenų.
3. Registruojančių tikslus skaičius n ež inomas.
4. Žuvusių lietuvių yra 3 asmeny s (viso).
5. Išvež tos i Rusiją yra 7 šeimos.
6. Kaimų sud eg inhl visiškai nėra.
7. Doškonių kaime yra sudegę 18 sodybų, o bendrai 24 sodybos.
8. Bažnytkaimių nėra.
9. Pagal etatus yra trys tarnaut ojai , vi si tarnavę vi eš ojoj e policijoje, visi
turi ženklus bei leidimus ginklui laikyti, bet ginklo vienas neturi.
10. Buv. viešosios policijos tarnautojų yra trys, kuri e dabar nebetarnauja.
11. Partizanų yra 150, vadovauja Vasiliauskas Kostas . Ginkluoh.l yra
8 žmonės, bet be policijos yra labai pasyvūs.
12.Slapstančių rusų yra tik pavieniai asm enys ir jų skaičius n ež inomas.
13.Apie besislapstančius komunistus be i raudonarmiečius žinias teikia seniūnai bei kiti aktyvistai.
14. Išplėšta dalinai manufaktūros krautuvė ir iš maisto yra tik cuk- .
raus trūkumas.
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15 . Darbininkų klausima s n ea ktu al u s ir par eik alavim o nėra .
16. Yra sve ika tos pu n kto vedėja, b e t m edi cinos įra nkius išsi vežę
vokiečių kariai. Va is tininka s yra žy d as.
17. Te lefo na s ve iks šio mi s d ieno mi s. Nuovada susis iekimo p riem ones turi : motociklą, a rkl i ir du d viračius.
18. Keliai yra tva r koje .
19. Kas os yra nei šp lėštos, mokesčiai dar nere nk am i.
20. Karo grob is yra renkamas Daugu ose, valsčiaus savivaldybės n am e.
21. Ko munish.1 d ok um en tai ra s ti tvarkoje. Komjaunuolių ir Lia udi es
paga lbos dokum entų neras ta.
22. Ma žumų klau sim as ak tu a lus, n es Da ugų miest ely yra 80 % žydų
ir ka imuos e v iena s kita s ru sas be i lenkų tautybės.
23. Gyventojų nu o ta ika gera, paty s veža auk as, maisto p roduktu s
vokiečių ka riam s. Pageidauja greičiau likv idu o ti komuni stu s bei kad toje
pat vi etoje n egyvenh.l ir liku sios jų šeimos.
24. Bendrai nu ovados s tovis blogas, n es yra v iskas- buvęs turta s sunaikintas, bet darba s eina jau n ormali omis vėžėmis, išskyrus gausumą da rbo .

L. e. p. nuov. v -kas
(p arašas neįskaitomas)
LCVA, f. R-1436, ap . 1, b. 29, l. 79. Originalas,

95.

rankra štis.

DRUSKI NIN KŲ POLICIJOS NUOVADOS VIRŠININKORAPORTAS

ALYTAUSAPSKRITIES POLICIJOS VADUI APIE ĮVYKIUS IR PADETJVALSČIUJE
Druskininkai

1941 m liepos 18 d.

Druskininkų

poli cijos
nuo va d a
1941 m . liepos 18 d.
Ponui Alytaus apskriti es policij os
Vadu i
Rap o rtas
Į

Tamstos pastatyh.1s klau s imus pran ešu:
l. Druskininkų mi esto ir valsčiaus yra sušaudyta 26 komunistai , vienas plėšikas ir viena s pr ovokatorius skundikas, viso 28 žm.
2. Šiuo laiku daboklėje sėdi vienas komuni st as.
3. Po licijos priežiūroje yra 14 asmenq.
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4. Vienas yra nušautas lietuvi s Grig e lis, kuri nušovė ru sa i, vy ks tant
parvežti raktų iš pabėgusio pašt o v-ko.
5. Išbuvusios LTSR, Druskininkq v is., yra išvež ta apie 20 šeiml\ , visi
lenkai arba žydai. Tik po Lenkijos u žkariavimo buv o išve žta dau giau,
apie kuriuos tikslių žiniq kol kas nėra.
6. Sudeginl:l\kaimq nėra.
7. Sudeginta 6 sodybos.
8. Bažnytkaimiai nenukentėjo.
9. Su Kaziūnu ir Bajerčium polic ininkq yra 15. Vidaus p o licijoj tarnavę
4, gelež. policijoj- l , pasienio po licijoj - 8; 2 y ra v isai netarnavę. Sąstatas
nepilnas, trūksta vieno policinink o; že nklu s turi visi , ginklams leidimus
turi 12. Policijos tarnaut ojai, išskiriant 7, silpni. Šiu o tarpu p aliuos uoti
nei vienas nenumatoma .
10. Buvę viešojoj policijoj 2 policininkai tarnauj a partizanų būryj.
11. Partizanų yra 38, visi vokiečių nuginkluoti . Jiem s vadova uja buv.
pasienio policijos rajono v-kas ats . ltn . Jakav on is. Šiuo tarpu partizanai
nakties metu patruliuoja gatvėmis, saugo sandėlius ir ba zes, padeda policijaiperkraustyti žydusi atskirą kvartalą. Apsitvarkius tuoj jų pag albos
reikalingumas sumažės.
12. Šiuo laiku besislapstančiq rusų nepastebėta.
13. Kovoje su besislapstančiais komunistais ir rusais įtraukti visi
seniūnai, susipratę lietuviai ir vienas klebonas.
14. Užėjus vokiečiams, pirmomis di enomis kariai labai dau g išplėšė
prekių iš krautuvių pasiimdami sau ir du odami vie tos gyventojams. Maisto
trūksta, ypač du onos ir mėsos, kelioms di enoms yra cukraus ir sviesto.
Liepos 15 d. vokiečiai išvežė iš restora n o visus produktus ir, be to, paėmė
savo žinion ir pradėjo išvež ti prekes iš „Mais to" bazės.
15. Darbininkų yra perteklius.
16. Mieste yra ligoninė, ambulatorija ir poliklinika su visais skyriais ir
jrengimais.Biednuomenė gydoma d yka i. Užkrečiamų ligų nėra. Vasarotojų yra apie 200 žmonių, kurie nori išvykti, b et dėl stokos susisi ekimo
priemonių kol kas negali.
17. Telefonas su gretimais miesteliais dar neveikia . Ryšys palaik omas
policijosir partizanų dviračiais ir per seniūnus. Seniūnų yra 17 kiekviename kaime.
18. Keliaiir tiltai tvarkoje.
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19. Pinig inės kasos neišplėštos, bet ir pinigų nėra. Poilsio namų sanatorijoj yra viena ned ega ma sp inta , kuri priklausė profsąjungų cen trui .
Šios sanatorij os dir ektorius Zin kevičius Jurgis pabėgdamas pasiėmė šios
spint os raktu s. Spinta dabar yra kurorto valdybos žinioje. Spint oje pinigtt
rasti nesitikima . Visi sovietų va ld žios mokesčia i yra atšau kti, tik mokami
žemės ir nekilnojamo turt o mokesčiai.
20. Vietos vokiečių komendanto parėdymu visas vokiečių ir rusų kariuomenių turt as (pa liktas ir išmėtytas) yra surinktas kaimuose pas senifmus , mi es te po licijoj. Iš poli cijos turtą jau perėmė, iš kaimų dar ne v isur . Didelio svorio turto radimosi vietos vokiečiams praneštos .
21. Jokiq bolševikiškų paliktų dokumentų neras ta.
22. Daugiausia provokuoja ir skundžia lietuvius lenka i, iš kurių vienas provokatorius yra vokiečių likviduo tas. Žydams liepos 16 d . įsteigtas
žydt\ kvartalas ir ten jau apgyvendinti .
23. Lietuvių nu o taika gera . Lenkai skleidžia gandus, kad vokiečiai čia
ilgai nebus , lenkus išva du os anglai. Lietuviai pageidauja , kad greičiau
susikurtų nepriklausoma Lietuvos valstybė, o šiuo tarpu , kad lietuvių
administracijos orga nai turėtų didesn es teises ir visu r būtų apginklu ota
policija ir šauliai partizanai .
24. Blogiausia , kad liepo s 16 d . vokiečių komendanto parėd ymu
Druskininkų policija tap o nu gink luota. Tas neigiamai atsiliepė į pareigūnq ir kitq lietuvių ūpą. Bijoma, kad lenkai gali pradėti akt yv iau
pasireikšti. Ginklų atėmimą rišam e su lenkų norais ir nusiskundimais
vokiečių kom endantui.
Kurorto va ldybos direktoriq dr. Gyli gydy tojo Venckūno pastangomis
vokiečiq komendantas iš pareigq atleido ir sutiko , kad jis būtų paskirtas
sanat orijos vedėju, bet komendanto paskirtas kurorto valdybos direktoriumi gy d. Venckūnas dr. Gyli iš tarn ybos visa i atleido.
Lietuvių komendannirą vokiečiai panaikino. Atsaking u už v isa ką
paliktas vietos burmistras p. Luobikis.
Policijos vadas (parašas neiskaitomas)
Nuo vados virši nink as (parašas neįskaitomas)
LCV A, f. R-1436, ap. 1, b. 29, l. 67. Originalas , mašinrašt is.
Skelbta : M11si11 ės

žudynės

Lietuvoje 1941- 1944, d . 2, p . 84-85 (frag ment as).
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_Ryš iai tik dvirači a is ir p as to timi s, g reitai ve iks telefon as.
17
18_Kelia i ir tilt ai tvarkoje.
l 9. Kasos koo pera tyvo tv ark oje, išplėšta tik valsčiaus saviva ldybės, o

POLICIJO
S NUOVADOS VIRŠININKORAPORTAS ALYrAUS
OS VADUIAPIEĮVYKIUS IR PADETĮ VALSČIUJE
APSK
RITIES
POLICIJ
1941 m. liepos 16 d.

96, JIEZNO

Jieznas

Alytaus aps. policijos
Jieznonuovados
viršininkas
1941.Yll.16
Jieznas

sm[ ul kaus] kr[ed ito ] d ra u g ij~s pin '.gai sur as ti.
.
.
. .
o.
Karo g rob is renk am as 1rtalp inam as v is. sav iva ldyb es sa nd eliuose.
2
21. Vietos komu nistų rasta, bet ned aug; rusų neras ta.
22. žy d ai že n klus n ešio ja, i d arbu s va romi .
23, Gyve nt ojq nu o taika laba i ge ra, p age id aujama d au giau suimti komunistų; ga ndų mažai ir nevy ku sie*.
24. Nu ova dijos v a izda s v idutini s.

Ponui
Alytaus aps. policijos
Vadu i
Rapo rt as

p olic. Giedr aitis
L. e. nu ov. virš inin ko p .

Pranešu ponui Vadui Jiezno nu ova dijos v ietos žinia s.
l. Sušaudyh.\komuni sh.\(7) septyn i.
2. Daboklėje sėdi (19)devyn iolika.
3. Registruojasi (70)septyn iasdeš imt.
4. Išvežh.\i Rusiją (7) septyn ios šeimos negrižę .
6.Sudeginh.\kaimų nėra.
7. Sodybų sudeginta (14) keturiolika.
8. Bažnytkaimiai nenukentėjo.
9. Policininkų yra (4) keturi, du ta rnavę v id[ au s] p o licijoje, du p as ienio (etatai pilni), nėra nu ova dos viršinink o, trūksta v ien o že nkl o ir ginklui leidimo; tarnybai policininkai tinka mi, pasien[iečia i] v ietini ai.
10.Buvusių policinink11netarna ujančių nėra .
11.Partizanų (80) aštuoniasdeš imt , va d ova uja atsa rgos ltn . Valatka
Jonas ir partizanas Katinas; organizav ima s ne v isa i ·vy kusi s, po licijai
reikalaujant padeda.

LCVA, f. R-1436, ap . l , b. 29, l. 76. O riginalas, rankraš tis.

97 . MARCINKONIŲ

POLICIJOS NUOVADOSVIRŠININKO RAPORTAS

ALYTAUSAPSKRITIESPOLICIJOS VADUI APIE ĮVYKIUS IR PADET!VALSČIUJE
1941 m. liepos 16 d
Marcinkonys

Marcink oniq poli cijos
nu ova d os virš inin kas

Ma rcinkonys, 1941 m. liep os 16 d .

Aly tau s apskrit ies po licijos Vadu i
R a p o rt as
l. Sušaudytų komunistų nėra.
2. Daboklėje sėdi 5 asm en ys .
3. Nes ireg istru oja.
4. Žuvusiq b ei nužudytų žm oniq nėra.
5. Išvežtų žm oniq skaičius ko l kas n ežinomas.
6. Kaimų sud egintq nėra.
7. Sodybq sud eg intq nėra.
8. Nu o ugni es nukentėjusiq b až ny tkaimit\ nėra .

12. Rusų slapstosi labai mažai, tik p raeinanti eji p er nu ov ad os ribas.
13.Sekimasorganizuotas pa kankam ai.
1~-~u~vės išplėštos, manufaktūros, ava lynės m onopo lis ir smulkių
prekių; is maisto trūksta dar tik cukrau s.
15· Darbininkų ir jiems darbo pa kankam ai.
1
ž ~-Sa~i!a~ijosgy~ytoja yra lenkė, dantų gy d y tojas - žy da s, akušerė
.yde, vaistmmko nera, kuris labai reika lingas va istin ei ir vais tams sutvarkyti.

* Taip
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dokumente .
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---9. Policininkt\ yra 9, tarnavę vieš [ojoje ) p o l[icijoje J 5 ir pasienio 4;
ženklus ir gink lams laikyti leidimu s turi 2.

10.Nėra.
11. Partizanų yra pri e nu ova d os 6, ginkluotų l, p o licija i padeda dau g.
12. Besislapstančių rusų skaičius gana did e lis, nes ap linkui miškai.
13. Per seniūnus ir susipratusius v ietos lie tu vi u s.
14.Krautuvės išplėštos visos, maisto kla usim as ga n a blogam padėjime.
15. Darbininkų kiekis pakankamas.
16.Vietoje yra ligoninė.
17.Telefonas užimta s vokiečit\ kariuomenės reik a lams , dviračių y ra
2 valdiški; seniūnai yra visi.
18. Keliai ir tiltai tvarkoje.
19.Kasos išplėštos, mokesčiai nemoka mi , n es n e nu staty ti.
20.Paskelbta per seniūnus v ietos gyve nt oja m s.
21. Beveik jokių dokumentų neras ta .
22. Mažumt1 klausimas tvarkomas.
23.Vietos lietuvių gana gera, gandų tuo tarpu negirdėti.
24. *
Nuovados v iršinink as
(parašas n eiska itom as)
LCVA, f. R-1436, ap. l, b. 29, l. 74. Originalas, mašinraštis

98.

MtRKINESPOLICIJOSNUOVADOSVIRŠININKO RAPORTASALYTAUS

APSKRITIES
POLICIJOSVIRŠININKUI
APIE ĮVYKIUS IR PADETĮ VALSČIUJE
1941 m liepos 16 d

Merkine

Ponui
Alytau s apskr ities p olicijos
Vad ui
Rapo rta s
Turiu garbę pranešti, kad Merkinės nu ova d oje su ša ud y ta 24 komunistai pravažiuojančių vokiečių kariuomenės dalinių, o d a ug su ša ud yta
• Taip dokumente.
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koniuni stq , kurie buvo prisidėję prie bolševikų kariuomenės (yra gandų,
kad apie 80, tikn1 žini q nėra).
Daboklėje sėdi a reštuott \ 14 asm eną
Reg istru ojas i vietos komenda ntūroj 14 asmenq.
žuvus ių ž mon iq 8-10.
Išvežtų j Rusiją 8-10 šeimą
Visiškai sudeg intų kaimų nėra.
Išd eg intq apie 30 sodyb ų .
Merkinės bažny tkaimi s išdegintas.
Nuovados etatai p ilni. Ginkl us ir ženklu s turi 5 tarn aut ojai, leidimu s
ginklui la iky ti turi v is i.
Buv. viešos ios p o licijos ta rnautojų, neturinčių tarnybos, nėra.
Partizanq yra 75 žmonės. Va dovauja mokyt. Va liuka s Kazys, komiteto pirm.
Dirbama kontakte.
Rusq slapstym osi vietos ir skaičius tiksliai nežino ma s.
Sekimas organiz u otas p er pa rtizanus ir seniūnus bei patikimu s žmones.
Merkinėje krautuvės išplėštos per gaisrą. Ryliškiuose eina gandai, kad
Rylišk iq k lebona s leid ęs išp lėšti krautuvę ir pats turi prisinešęs daug
prekią Ryliškiai nu o karo nenukentėjo.
Darbininkų klau sim as neaktual us.
Apie Nedingę trūksta arkliq, nes per karą vokiečių kariuomenė paėmė
ark lius.
Merkinėje vaistinė sudegė. Gy dyt ojo nėra, yra tik felčeris.
Telefoni nio ryšio nėra. Ryšys pa laikomas dviračiais ir ar kliais.
Keliai ir tiltai tvarkoje.
Jokių pinigų p o kar o ne liko.
Vie toje komendantūra, karo grobio surinkimo punktas .
Bolševikų dokum entai sudegė.
Maž uma s tvarko v ie tos komendanta s.
Gyventojų nuotaika gera, eina tvark ymasis.
Bendra s va izdas eina gerojon pusėn.
Merkinė

1941.Vll.16

Nuov. v-kas
(parašas nejskaitomas)
LCVA, f. R-1436, ap . 1, b. 29, l. 80. Originalas, rankraštis .
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99. MIROSLAVOPOLICIJOSNUOVADOSVIRŠININKO RAPORTASALYTAUS
APSKRITIES
VIRŠININKUIAPIE ĮVYKIUS IR PADETĮ VALSČIUJE

1941 m. liepos4 d

Miroslavas

Alytaus aps. policijos
Miroslavo nu ova dos
viršininka s
1941 rn. liepos4 d .
Nr. 4
Ponui A lyta u s apsk riti es Viršininkui
R apor ta s
Pildydam as p. Viršinink o š. m. liepos mėnesio 1 di enos raštą 14 si. Nr.,
pranešu , kad Miroslavo nu ova dos rib ose yra se kanti padėtis: bir že lio
mėnesio 22 dieną, prasidėjus vokiečių-rusų karui , visoje apylinkėje ivyko
didesnių ir mažesnių priešingų kariuom enių susirėmimq ir mūšių.
Nukauti.ijų kariq skaičius d ar nėra žinomas , tačiau ž inios yra renk am os.
Vokiečių kariq žuvo ne per dau giaus ia, o raudonanniečiq ž uvo gana did elis skaičius, nes jų lavonai randami įvairiose apylinkės v ietose. Birže lio
mėnesio iki 29 dienos įvairių ginklq rūšių raudonanniečių daliniai susibūrė
prie Revų kaimo griovėtuose miškuose ir čia isitvirtin o; dar nepa tikrint omis žiniomis, jiems susiburti padėjo besislapstą vietos komunistai, tačiau
birželio mėnesio 29 dieną ir pastaruos ius vokiečių kariuomen ė sunaikin o,
dalį nukovė, kitus paėmė nelaisvėn. Daba r ja u laba i m aža i pa sita iko
va lkataujančių rusų karit\ ir tie patys y ra gaudomi ir atidu odami pravažiuojantiems vokiečių kariams. Laike karo, taip og i dar nesurinkt ais du omenimis, žuvo nemažas skaičius ir civilių gyventojų, dali s pakliuv o mūšio
laukuose, kiti per įvairius neatsarg umu s ar išs išo kimus , d ar kiti tap o
nužudyti vokiečių karių kartu su vokiečių ka riam s žinomais komunista is.
Visoje apylinkėje daug sud eginta trobesių ir žuvo kitokio turt o.
Žmonių lavonai, kurie bu vo ž inomi , jau palaidoti visi, tačiau ga limas
dalykas, kad gali rastis ir daugiau, kuri e ga li būti visai netikėtose vietose,
ir tokiems suras ti dedamos pastangos .
Visoje apylinkėje, ypa tinga i pri e Revų kaim o, la uku ose be i mi šku ose
yra gana daug arklių lavonų, ginklų bei kito ka rini o turto. Arkliam s nui mamos odos ir skubiai laid ojam i, pa ts laidoj im as jau vis iška i ba igiama s.
Ginklai ir amuni cija renkami ir ga benami A ly tau s kom e ndantftr on.
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Daba r y ra ga ud om i aktyvi eji komun istai, kuri e po stipria sa rgyb a laikomi vietos a reštinėje, ir pe rsek iojami dar nesuga uti . Yra sulaikomi val kataujantys rusų kariai ir a tidu oda mi vokiečių kariams.
Apart išgrobto turto iš v ietos kooperatyvo krautuvi ų pirmomis karo
dienomis , kuri s jau dalinai yra grąžin tas, kitokių plėšikavimų ir bend rai
sav inim osi svet im o turt o dau giau nepasitaiko.
Bendrai nežiūrin t to, kad laike karo žuvo nemažai ir niekuo nekaltq
žrnoniq ir įvaira us turto, visų gyventojų tarpe ūpas pakilęs ir v isi
džiaugia si, kad liko išva duoti nuo žiaura us komun izmo jun go.

L. e. nuovados viršinin ko p .
(parašas neįskaitomas)
LCVA, f. R.-1436, ap. l, b. 29, l. 66. Origina las, mašinraštis.

f 00.

MIROSLAVO POLICIJOS NUOVADOSVIRŠININKORAPORTAS

ALYTA
US APSKRITIES POLICIJOS VADUIAPIE ĮVYKIUS IR PADETĮ VALSČIUJE

1941 m liepos16 d

Miroslavas

Miroslavas, 1941 m. liepos 16 d .

Mirosla vo nu ov .
policij os
viršininka s

Ponui Alytaus aps. policijos
Vadui
Raportas
Prane šu Tam stai kas seka:
l. Suša udyta komun istų nebu vo .

2. Daboklėje sėdi 35.
3 . Registru ojas i 40 .

4. Kiek žuvo ž m oniq , tikslių žiniq dar n eturiu.
5. Ap ie išvež h1s į Rusiją taip pat.
6. Visiškai sud eg intq kaimq nėra.
7. Sudeg inh\ sodybt\ skaičius taip pat než inomas. Žinios da r renkamos.
8. Baž nytkaimiai nu o ugnies nenukentėjo.
9. Yra 2 p o lic inin kai, abu tarnavę viešoje policijoj e, ženklu s ir leidimus turi. Poli cijos tarnybai abu tin ka.

10. Nėra .
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11. Ginkluotų parti zanq 14:
a) vad ovauja at . j. ltn . Gud yna s,
b) reikalui esan t, policijai pad eda.

l. Nes ušaudyta nė v ie nas.

12. Nėra .
13.lpar eigoti seniūnai, vieto yat tliai ir patikimi lie tu v ia i gyve nt o· .
14. rplėyta krautuviq nebuvo irmai to tokos nejaučia ma.
Ja 1.
15. Neaktualus .
16.Yra vietoje gydytojas žyda s. Ligq ir epi d emijq nė ra .
17.Veikia telefona s ir pa što jstaiga . Po licijoje y ra 3 tink a mi dviračia i.
Seniūnai

paskirti v isi.
18. Keliq ir tiltų stovis geras.
19. Kasų išplėšta nebuvo. Mokesčių mokėjimas pra si d eda .
20. Karo gro bio rinkimas paga l jsa kymą paves ta seniūna ms.
21.Vietos komparti jos by los rast os ir jas d abar peržiūriu .
22. Žydai visi ženklu s nešioja.
23.Gyventojų nu otaika ge ra, ga ndu s s kleid žia besislapstą buv . kompartijos ekr[etoriai] Kratavičiai.
24. Bendra s nuo v [ados l vaizdas pusėtina m s tovyje, tva rkomės.

L. e. nu ov ad os v-k o p.
(par ašas ne įskaitomas)
LCVA, f. R-1436, ap . 1, b . 29, l. 73. Ori gin a las, rankra štis.

101.

RUDNIOSPOLICIJOSNUOVAD
OS VIRŠININKO RAPORTASALYTAUS
APSKR1
TIESPOLICIJOSVADUIAPIEĮVYKIUS IR PADĖl Į VALSČIUJE
1941 m liepos 18d

Alytaus aps. polic ijos
Rudni os nuova dos
viršininkas
1941 m. liepos 18 d .

2. Daboklėje sėdi du asm enys .
3. Reg is tru ojas i 11 asme nq.
4-5. Išvež tų į Ru siją ska iči us da r než inomas ir nužudyttĮ taip pat.
6. Sud eg int q kaimq nėra .
7. Sud egintq nėra .

8. Nukentėjusiq nėra.
9. Viso y ra 4 žmonės, kurių du ta rnavę v iešo je policijoje, o kiti du
naujai p riimti. Tinkami vis i, leidimų neturi .
10. Nėra tamav us iq po licijoje.
11. Par tizanq yra kie kv iena m kaim e, s kaičia us tiks lia i než inau , turi
12 ša utuvtĮ, 2 kulk osva id žiu s ir 2 gra nat as , vadova uja vis. sekret[or iu s]
Gud onis Kazys . Policijai pad ed a.
12. Rusti s laps tosi dar d aug - su laik oma po 2-4 asmen is dažna i.
13. Per vie tos partizanu s.
14. Išplėštų krautuv ių nė ra, be t ir prekių nėra d abar jo kių. Pi liečiai
nieko u ž pinigu s nep ardu o d a. Ma is to trūkwnų nėra .
15. Kaip tam kra š te jų nėra ir ni eks ne reika lauja.
16. Marcinkonys e yra ligon inė ir veikia.
17. Nėra ni e ko, tik žmonėmis s us isie kia ma .
18. Keliai tvarkoj e .
19. Išplėšimų nėra, mokesčių nemoka nieks.
20. Tva rk o mas , ir se nifmai įspėti v isi.
21. Dok um entus sunaikintus radome ir tu o reikalu kvočiami.
22. Nežymus, n es ma ža jLĮ y ra.
23. Gyventojai yra pat enkinti padėtimi ir su d žiaugsmu atsili epia ap ie
Naują Lietuvą.

24 . Vietos kom endant as le id ž ia įsakymus, kuri e pri eš tarauja aps.
viršinink o įsakymams ir s u tu o s ud aro darb e nesklandumų.

Alytaus aps. po lic ijos
Vadui
Rapo rt as

N uov ados virš inink as
(pa rašas neįskaitomas)
LCVA, f. R- 1-1
36, ap. l, b. 29, l. 68. Originalas, rank raštis.

! klausimus pran eš u sekantį:
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15_Darbininkų klausima s n eak tualus -yra daug žydų, kuri e naud o-

RIJ POLICIJOSNUOVADOSVIRŠININKO RAPORTASALYTAUS

f 02. SEIpiUCIJOS VADUIAPIEiVYKIUSIR PAOETIVALSČIUJE

.

Se1nia1

Seirijai, 1941 m . liepos 16 d .

LN.P.
Seirijų nuovados

viršininkas

Ponui
Alytau s aps. poli c[ijos ] Vadui
Rap o rtas

kelio technikam s.
19. Pinig ini s k lau simas, nežiūrint išvogtų te ismo ir savivaldybės kasų,

Pranešu Tamstai, Pone Vad e, kas seka:
1.Sušaudyta komunistų nu ov . ribose (suša ud ė dali pa rti zanai ir dali
vokiečiai) viso 27 asm.

2.Daboklėje šiandien 21 vyr[as ] ir 5 m oterys.
3. Registruojasi viso (šiandien) 30 asmenų .
4. Žuvusių (mirė nu o žaizdų) api e porą civilių .
5. Į Rusiją išgabenta apie 10 šeimų.
6. Smarkiaisudeginti Seirijai ir Žagarių k.
7. Sudegintavalsčiuje apie virš 200 trobesių.
8. Daugiausia nukentėjo Seirijai.
9. Etatai pilni - nu ov. v-k as ir 4 polic[ininkai], visi tarnavę. Visi
aprūpinti ženklais ir ginklų leidimais. Tarnybai tinka visi.
10.Visiemsbuv. policininkams įsakyta tuoj prisistatyti Tamstai.
11.
a) ginkluotq partizanų 15;

b) vadovauja: l) ltn. Vasiliauskas Meteliu ose, 2) ir 3) krirn[inalinės]
polic[ijos]vald [ininkas] Nykštai tis ir bu v. šaulių kuopos vadas Maskeliūnas Seirijuose,
e) visi partizanai faktinai eina policininkų par eigas .
l2. Rus~ slapstosi apie kelios dešimtys, daugiausia pavieniai.

organizuo tas slapukų paga lba. Kiekvie nas pastebėtas
1vykisrysminkų pagalba pran esamas nu ova dai. Pers ekiojam a su vo k"1ecių
komendantūros pagalba.
14.Krautuvės sud
b
.
. .,
k"tu ) .
egę, et maisto ir kitų prekių tie kimas (iš Kauno 1r 15
I r Jausuorganizuota
t k.
. .•
.
s pa en mamai 1s naui o .
.

1
~· 5:~as

v

-

. viešiems darbams .
. b b
„
16_Trūksta gydytoJO, e t u s ga ut as 1s Kauno. Sani t[arijos] rei kalai s
_ inas i 8 asm . kom isija (dau g um oj - m edi c[inos] persona las).
rup
. .
1· k. . .
.
.
17_Te lefonas - su v1sa 1s apm mia 1s m1esta 1s; dviračiais aprūpin ta
olicija ir ž iniq tarnyba. Seniūnai dažnai renkasi pas virša itį.
p l8. Kelius ir tiltu s kasdi en tvarko 30-40 asm. (žydų) grupės prižiūrint

1a011

1941m liepos 16 d

APSK
RITIES

v•

neblogas.
20. Karo grob is renka ma s bendrai su vokiečių kom[endantū]ra.
21. Rasta s viet os komunistų partij os susirašinėjimas ir dokum ent ai.
22. Žydų klausimas sutvark ytas.
23. Pastaruoju laiku gandai aptilo.
24. Bendras nu ova dij os vaiz da s beveik patenkinamas.
Krim[inalinės]

p olic [ijos] val d[ininkas] irnuov. v-kas
(parašas neiskait omas )

LCVA, f. R-1436, ap . l, b. 29, l. 78. Origina las, rankra štis.

f 03 .

SIMNO POLICIJOS NUOVADOS VIRŠININKO RAPORTASALYTAUS

APSKRITIES POLICIJOS VADUI APIE ĮVYKIUS IR PADETĮ VALSČIUJE

S1mnas

1941m. liepos 16 d.

Alytaus aps. p olic[ij os ]
Simno nu ova d os
viršininkas
1941.Vll.16

Ponui
Alytaus p olic[ijos] Vadui
Raportas
l. Sušaudytų komunistų 17.
2- Daboklėje sėdi 53.

222
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3.Registruojasi8.
4.Žuvusil\,nužudytl\ 100.
5.Į Rusiją išvežta8 šeimos.
6.Visiškaisudegintl\12kaiml\, keli (4)vokiečių kit 1·(8)
,
rusl\
7.Sugadintl\sodybl\ 120.
·
8.Nenukentėjo nuo ugnies bažnytk.
9.5 tam[autojai],vienas ne, visi tinkami. Etatas pilnas. Vieno ž
. kl[ams] le1.d.1mustun· v1·s1·, d uotus vietos
·
enklo
reikia.Gm
vokiečiq komencta
10.Nėra policininkl\netarnaujančių.
nto.
11.Partizanl\reikalai:
a) ginkluot1130
rust\ šautuvais (viso 300),
b) ats.j. ltn. Dainauskas,
e) kiekreikalinga.
12.Labaimažai.
13.Šauliainaktimisseka.
14.Kooperatyvas,trūkumas cukraus.
15.Darbininkaitvarkoj.
16.Gyd.Angenickisžydas ir 2 proviz[oriai] žydai.
17.Ryšit\klausimastvarkoj.
18. Kelių ir tiltl\tvarkoj.
19.Karogrobirenka vokiečių kariai.
20.Rastibeveikvisi tvarkoj.
21.Kasosneišplėštos, mokesčių nemoka.
22.Mažumų klausimaspilnoj tvarkoj.
23.Gyventojų nuotaika labai gera, tik kartais gir disi gandai, kad gali
grjžtirusai.
24.Bendrasvaizdas nuovadijos geras.
Nuovados viršininkas
(parašas nejskaitomas)
LCVA, f. R-1436, ap. l, b. 29, l. 77. Originalas, rankraštis.
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f 04.

STAKLIŠKIŲ POLICIJOSNUOVADOS VIRŠININKORAPORTAS

ALYTAU
S APSKRITIES POLICIJOSVADUIAPIE ĮVYKI US IR PADETJVALSČIUJE

Slakhškes

1941 m

liepos16 d

Alytaus aps. policijos
Stakliškių nuovados
viršin inkas
1941 m. liepos 16 d.
Alytaus aps . policijos Vadui
Raportas

l
l

Pranešu apie Stakliškių nuovad os stovi seka nčia i:
L Sušaudytų komunistų nėra.
2. Daboklėje sėdi 19 asmenų.
3. Registruojasi apie 90 asmenų.
4. Laike karo žuvo 4 civil[iai] žmonės.
5. Į Rusiją išvežti 5 žmonės.
6. Visiškai sudegintų kaimų nėra.
7. Sudeginta paskirose sodybose 10 trobesių ir Stakliškių mstl. sudegintas paš tas ir vaistinė.
8. Bažnytkaimių nėra, todėl nenuken tėjo.
9. Stakliškėse yra nu ovados viršininkas ir 2 policininkai, eta tas pilnas ir tas pats - tie patys tarnautojai, kurie buvo prieš rusams užimant
Lietuvą. Asmens ženklus turi visi. Abu policininkai ginklams laikyti
leidimų ir ginklų neturi. Policininkai tarnybai tinka.
10. Buvusių policininkų, bet dabar netarnaujančių, nėra.
11.Partizanq yra 40, bet tarnyboje nuolatos būna apie 8 žmonės. Vieni
visiškai neatvyksta, kiti pasikeisdami vyksta i savo ūkius lauko darbams.
Ginklams laikyti leidimus turi 5 asmenys. Ginklų turi: l kulkosvaidi ,
4 automatinius šautuvus ir 8 paprastu s šautuvus. Šovinių pakankamas
kiekis. Vadovauja ats. j. ltn. Beliūnas.
Partizanai viską veikia savistoviai ir su policija ryšio nelaiko. Būrio
vadas neprityręs, nepalaiko parti zanq tarp e drausmės, todėl veikimas
nesklandus.
12. Nuolatos kiek slapstosi rusų, tikrq žinių nėra, nes daug yra
praeinančių. Traukia iš antros pusės Nemuno Vilniaus link.
IS 2<
,o;
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Pastebėta, kad kart ais pra eina iki 30 karių.
13 Nuolatos turim os žinios ap ie pasi roda nčiu s rusų kari us SI

f 05 .

•
•
• •
v
' ·
apstosi 6 komunis[tai), kuri e yra gyve nt OJl\ seka mi ir pranesinėja ma p olici• .
14_Kooperatyv q prekės_išplėšt~s, trūk_umas cukrau s ir dru skos . uį:~
sios kooperatyvuose pr ekes sura somos 1f tva rk om os . Kasa neišplėšta.
Maisto pakanka.
15 Darbininkų, d arbo ieškančiq, nėra, ta ip og i nėra p are ika lav i·n .

·

l

da rbininkų.

nepastebėti.

23. Gyventojų nu o taika ge ra, džiaugiasi išla isvinimu iš bolšev istinio
jungo. Pageidauja sun aikinti ko muni stu s ir jiems par sida v u siu s. Komu nistai, kurie dar slapstosi, skleidžia gandu s, kad grįš msai , bet gyve ntojai
tuo netiki.
24. Bendr ai vietose įsta igos ir koo p eratyv ai, kiek tai yra g alin1a, skubiai tvarkosi. Gyventojai pa tenkinti ir nauj am kūrybiniam darbui padeda. Reikėtų išvaly ti besibastančias rusų karių ga uja s. Plėšimų bei kitų
nusi kaltimų nėra.

Nu ov ad os v irš ininka s
(p ara šas neįska itomas)
LCVA, f. R-1436, ap. 1, b. 29, l. 81-8 2. Or iginalas , rankr aštis.

l

l
l
'

l

1941m.rugp1ūč1031 d.

Tru mpa TDA (Alytaus kuopos) veikimo
Apžva l ga

l

10 1r

16. Gydytojas yra,b~t ~ud egusi_vaistin~. Pad~ryt as p areika lav imas vaisti.i.
17. Telefonas neveikia, bet taiso m as ir g reit bu s telefo n in is ryšys. Dabar ryšys palai komas dviračiais.
18. Keliai ir tiltai tvarkoje.
19. Kasos neišplėštos. Mokesčių lig i šio l n em oka .
20. Paskelbta pri eš dvi dienas, kad karo medžiagą gyve nt ojai pri statyti.i
surinkimo punkt e - Jiezne.
21. Dokum entai buvo bolševikų ras ti, bet sauv al ia i ša uliai ju os tikrino, todėl ar visi dabar yra, nėra žinią Dokum entai p erimti p o licijos.
22. Stakliškių mstl. gyve na dau g žydų, kaimu ose ir d va ru ose yra ir
lenkų gyventojų, bet n eda ug . Dabartin ei sa ntvarkai pri eš ing am v eikime

TAUTINIODARBO APSAUGOSALYTAUSKUOPOSVEIKLOSAPLVALGA

/llylus

XIX rinktinės, kari ninko Juozapavičiaus ša ul ių kuopa, vėlia u pas ivad inu si TDA (Tautini o d arbo apsa uga) kuopa, pag rind inai persi tvarkė savo
naujam veikimui 1941 m. liepos 15 d. vietosapsa ug[os) v-ko mjr. Ivašausko
kviestame susirinkime miesto sode. Buvo ap tar ti opiaus i ir aktualiaus i dienos klausimai, kurie turėjo bū ti nea tidėliojant sprend žiam i. Aly taus TDA
kuop ai toliau va dova u ti buvo pakviestas ats. Itn. Šimoliūnas Vladas.
Na ujai persitvarkiusią TDA kuopą sud aro: smogia mas is būrys, ketu ri š[aulių] p[artizanų] būriai (jų tarp e l š[a ulių] pionierių b ūrys) ir
geležin keliečių skyri us p rie 1-mo b[a taliono]. Bendras TDA ku opos na rių
skaičius - 160 žmonių. Kuopos organizacinė sudėtis tokia: ž r. l lapas*.
TDA kuopos tiks las bu vo glaud žiai ben dra d arbiaujant su vie tos p olicija
ir sa ug umu , o taip pa t su plačia Alytaus ir jo apylinkės visuo mene baig ti
likvidu oti u žsilikusius mūsų krašte tautos išdavikus ir užplūd usius mūsų
kraš tą bo lševik us-komuni s tus, laiduojan t vietos gyven tojams rimtį ir
sa ug um ą.

Tame darb e ypač pasireiškė specialiai pa ru oštas smogiamasis būrys. Ji
na r iai sava noria i, daugu m oje aktyvieji partizanai. Tinkamam ve ikimui bū rys buvo gera i ginkl uotas ir aprūpintas susisiekimo
priemonėmis - aut obusu ir dviračiais. Būrys veikė [remd amasis] vietos
gyventojų raš tiškais pran ešimais ap ie esa mą reikalą. Gauti pranešimai buvo atitinkamai įvertinami: viėni buvo persiunčia mj tiesiai saugumui, kiti
skubiai tikrinami vietoje pas pranešėjus, dar kiti su rezoliucija pe rdu odami
smog [iamojo] būrio vadui vyk dy ti. Buvo ved amas dienos da rbq žu malasdienynas, į kurį atlikti uždaviniai ir gau nami pra nešimai buvo įrašomi. Jki
šių dienq, laike pusa ntr o mėnesio, buvo gau ta virš50 pranešimų reikalaujant aktyva us ve ikimo. [Remiantis] pi liečiq pranešimais buvo sulaikyti ir
areštuoti 36 vietos komuni stai, 9 raudonarmiečia i ir did esnis skaičius žyd ą
Pažymėtina, kad ga unamq pra nešimq tarpe buvo keletas gau ta tiesiog iš
sudarė 25 TDA

• Nerasta.
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. •. l komendantūros. Vykdant įvairius už da viniu s iš būrio
vietos vok[1ecių
• .
nukauh• nebuv o.
suze1stųar
''1
. • ·
•
· d 'd t·
· _d,,. b ·
_
, 'kdamas sta igiai 1r greit, dar e 1 e 10 1sp u z 10 es islapsBurys,\e t
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S
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.
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1 · ·ikau1·ančiamgaivalU11rJŲPaka t ams. avove imu smog[tatanciarnp es
. . .
d d'd .
. .
1
. b-urys save pilnai pat eismo
Alytaus
rnasts]
. 1r ra . o. . 1 e 10 .pntanmo
.
.
•
·
ž
valsčiaus
ribą
Čia
daug
1rnoa
tyvos
1r
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iklumo
parodė
visuomenesrr u
.•.

smog[iarnojo]būrio vadas ats. j. ltn. ~o_re~1~1~.
.
•.
l bendrą darbą buvo jtraukti ir k1tt bu na 1, kurt e ma z iau ar d augiau
atlikinėjo duotus šiems apibrėžtus u žd ~vinius .' B_e_t~, n~per traukiam ai
ėjo tamyb[ines] pareigas savo būste kaip budet o1a1 1r kitu ose p os tu ose
kaip sargybiniai.
Alytaus TDAkuopa visoje savo organizacinėje sudėtyje savo egzistenciją tuo sunkiu pereinamu mūsų tautai laikotarp iu pat e isino. Visur ir
laikupaskubėjo ten, kur buv o jaučiamas mūsų tautiečiams pav ojus gyvybei ar jų turtui.
Naujaipersitvarkiusi TDA,arba pag[albinė] policija , kaip dab ar ji vad inama, lieka iš esmės ir toliau savo garb ingoje tarnyboje, pasiruo šusi bet
kuriuo metu ginti ir saugoti tai, kas visiems lietuviam s yra brangiausia .

Mėnuo

Diena

1941. VII

12

G auta
pranešimų
20v.1I.

žinomi komunis lai1

Praneši mą

ŠlaulioJ j.
pusk.
Vasilia usko
raportas

kuopos v-kui
41. VII. 13Nr . l

žirniu 0drijon
sulaikyti minėtų
pranešime
komunistų.

Liepos 12d .
18 val. buvo iš
0 driJOS
pristatyti į
Alyl\j saugum o
policijai 7 asm .
komunistai .
1941. VII

14

ll val.

SOmin .

Pranešimas Nr. 2
Pranešė pil

1941. Vll

14

Pauliukevičius

Tomas, gyv. Alytuje,
Merkinės g. 'lJ .
Pastebėta prie
nugriau to
,,Šaltupės" tilto buv .
vykd [omoJOJ
kom[itetoJ pirm.
Ražanauskas.
Pranešimą priėmė:

1941. VU

14

14 val.

Pranešimas Nr . 3. 1941. Vlt
Pranešta, kad
Bakšių kaime pas pil .
Baranauską lankėsi

ir lankosi buv .
Alytaus aps .
vykd[omojoJ
komiteto pirminink.is Ražanauskas .

Pra dėta: 1941 m. liepos 13 d .

Baigta:•
1941. vn

14

14 val.

13val.

Duo tas
Ats. j. ltn .
jsakymas ats . j. Borevičius
ltn . Borevičiui su raportu žodžiu
5 gink l[uotaisJ pranešė, kad
šauliais vykti
duotą uždavinį
patikrinti ir
įvykdė - nieko
išžvalgyti
nepastebėjo ir
pranešime Nr. 2 nesulaikė.
nurod ytas
(paraš as
vietoves ir radus nejskaito mas)
sulaik y ti pil.
Raž.1nauską .

(para šas
nejskaitomas)

Alyta u s
šaulių partizanų ku op os
vykusių darbų di enynas

-

Duotas
jsaky mas
žodž iu š [auliuiJ
j. pusk . \IasiliauskuiJuozui
vyk tis u S
ginkl[uolaisJ
šau liais par ti-

Pas t aba

zanais sun kve-

priė mė:•

-RUGPJŪČIO 4 D

Ltn. V. Šimo/iūnns (parašas)
Kuopos va d as

8 val.

kurie s kleidžia
gandus ir gąsdina
gyventojus.

LCVA, l. R-660, ap. 2, b . 231, l. 1-2. Origina las , rankra štis.

ATUKTŲ DARBŲ DIENYN
AS

12

Vykdymas

apylmkėjc,s lapstosi

Skelbta: Masinės iudy11ės Lietuvoje 1941- 1944, d. 2, p. 60-61.

KUOPOSLIEPOS12 D

Gaulas pranešimas 1941 VII
iš 0drijos, Alytaus

Di e na

vis., k.1dlcn, 0dri jos

Alytus
1941.VIII.31

f 06. ALYTAUS
ŠAULIŲ PARTIZANŲ

Mėnuo

14

Duotas
Ats. j. ltn .
jsakymas ats . j. Borevičius
ltn . Borevičiui su raportu
7- 10
pranešė, kad
ginkluotais
duotą uždavinį
šauliais vy kti į ivykdė. Nieko
Miklusėnųnerado ir
Bakšių rajoną

nesulaikė.

žvalgybos ir
arešto tikslu .

(Rapo rta s Nr. 2
iš VIJ.15 d .)

Mankev ičiaus

Leono,gyv.
Miklusėm1 k.

• Data nenurodyta.
• Parašo nėra.
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Ga uta

Die·
Mėnuo

prane š imų

na

Mė nuo

D ie-

Vykdyma

na

s

Pa s ta ba

-

Alylaus vis.,
pranešimas, kad
V!l.I3d . naklj buv.
prokuroras
VaržcviČlUS su 2
kilais asmenimis,

Die·
Mėn uo

na

G auta
pranešimų

Mėn uo

Die•
na

rei kalingų
žm onių areštus.

Buvo padaryta
kra tq ir areštuo-

ti p1!. Miku·
č1onis Vladas,
Mikučionis

Aleksasir
Galaveckas.
Sulaikyli 2

kambarj.
Pranešimas Nr. 4 1941 Vll
Pil.Vabolis Vacys,
gyv. Pad\'anškiq k.,
praneše, kad

15

15

16 val.

Pranešimas

Nr. 4 perduo las
Saugumo v-kui.
Jo jsaky mu tą
pa~, ą dieną pil.
Gatavcckas
Petras, kaip

Taučionit\ k.

gyventojas Petras
Gataveckasbuvęs

raudonann iečiai.

1941. Vll

21

pavojingas
asmuo.buvo
areštuotas.

aktyvistas ir
agitatorius.

22

Perduota
Saugumo v-kui.

Pranešimas Nr. 8. 1941. VU 22

Perduota
Saugumo v-kui.

Praneši mas Nr. 7. 1941.VII
Andriuškevičius

Juozas, gyv. Kru·
žiOnų k., Butrimonių
vis., pranešė, kad
Kružiūnų apyl.
vykd[omojo]
kom[itelo]

sv arbus ir

komunistų

sekretorius
Knrčiauskns

1941.Vl1 16

9 val.

Pranešimas Nr. 5. 1941. Vll

16

14 val.

Pil. Navickas
Juozas,gyv.
Padvariškių k ,
pranešė, kad
Padvariškit\ k.
gyventojasJurgis
Karalevičius yra
buvęs apylinkės

pirmininku ir

prista tinėjęs mais tą.

Pranešimas Nr. l . 1941 VII
Pil.Navicko Juozo
iš Padvariškių
kaimo. Pranešė, kad
Bazorų miške (apie
10 km nuo Alytaus)
slapstosi gmkluoli
komunistai ir
žymus ska ičius
raudonarmiečių.

230

15

9 val.

Būrio vado
Duotas
jsakymas rašlu raporla s Nr, l.
1-moša ulit\
būrio vadu i als.
j. lln. Kurui
vykti su būriu iš
20 žmonių,

slip riai
ginkluotq, i

Bazorų mišką ir

apy linkes
žvalgy li ir
vietoje atlikti

Pranas,

gyv. Silgionių k.,
Bu trimonių vls.,

eidamas pareigas
žmones persekiojoir
buvo parsidavęs
komunis tinei
valdžia i.
1941.VII

21

Andriuškevičius

Juozas pranešė, kad
Šleinotas Bolius,
būdamas apyl. vyk·
d[omo)O[komilJetoJ
pirm., vertė visus
stoti i komjaunimo
organizaciją, o kas
nesirašė, grasino

sulaiky las
VII.16d . ir
pris tatytas
Alytaus
policijai.

gyventojusir,be to,
slapstantiems
rusams ir
komunistams

12 val.

Šaulio
Duotas
Zabitos
jsakymas
1941.Vll.16
šauliui Vladui
Zabitai arešt uo· rapor tas.
ti Jurgi Kara teviči ų ir pristaty·
li Alytaus
policijai. Vykti
su ša uliu
Zagors kiu.
Ka ra lev ičius

per.;ekiOJęS

1941 VII 14

Pa staba

sulaikyli

ginkluott šautuvalS,
veržėsi pas JIl

1941.Vll

Vykdy ma s

išvežimu.
1941.VII

21

Pranešimas Nr. 9. !941. VII
Dudavičius Jonas
pranešė, k,1dSenūta
Jurgis, gyv. Rutkos
dv., Alylaus vis.,
aktingai dirbo
komunistinj d.trbą ir
priklausė Mopr'o
kuopelei.

22

Perduota
Saugumo v-kui.

231

Mėnuo

Die·
nn

1941.Vll 21

Ga uta
pran cš imq
Pranešimas Nr. 10.
AndriuškevičittS

Juo1,,s , gyv. BuIrimonitt\'ls., Kružiūnų k., praneša, kad
SlankcvičiLL,;;

Mėnuo

Die na

Vy kd y ma s

-

Pa s taba

pranc š imq

l1čl

Mėnuo

Diena

Vykdym a s

Pa s taba

komjilunuolitJ

organil;wim c.

1941 VII 21

Vin..:as,

gyv. Paliepil\ k.,
Bulrimonil\ \"ls .,
buvožiaun 1s
komunis tas, karui

12 va l.

Prnnršimas Nr. 14.
Krululis Jonas ir
kiti pran e§a, kad yra
šie itc1rtini asm.,
kurie palaiko ryšius
s u bcsislapsl anč1ais
komunislais:

prasidėjus dviračius

l ) Kaukas Anta nas, gyv. Gcnill k.,
2) Uscila Stasys,
gyv.Genil\ k.,
3) Šalrauskas Simonas, gyv.Genit\ k.,

rekvizavo ir

apsiginklavo.
1941Vll 21

Ga ut a

DicMėn uo

Pranešimas Nr. 11.
(Papiidlomasl
pranešimas prie
Nr. 8)
Oudavičius Jonas
praneša, kad Šleinotas Bolius bu, ·o
didelis kom,mislas,
Mopr'o skyriaus
pirmininkas ir grasė
gy-venlojams

Visi šie asmenys
dar ir dabarsusiren·
ka slap liems sus irin·

išvežimu.

kimams ir palaik o

4) Ta rfltas Petras,

gyv. Vyla uliškių k.,
ir
5) Paru lis Adomas,
gyv. Keimanonil\ k.,
visi A ly taus v is.

ryšius su Sabališkių
1941VII 21

Pranešimas Nr. 12.
Navickas Juozas,
gyv. Padvariškių k.,
praneša, kad
Takniškiųk.,

Alylaus vis., gyvena
savo namuose
komunistas
Matulevičius Mikas
ir dabar palaiko
ryšius su
besislapslančiais

komunistais.
1941.VII 21

Pranešimas Nr. 13.
Kvajauskas
Juozas,gyv.
Vaisodžių k.,
Alylaus vis.,
t,aneša , kad
ga rių k., Aiylaus
aps.,gyvena
komjaunuolis
Gudai lis Saveras,
kuris pasižymėjo

miš ke esančiais

komunisl ais.
1941.VII

17

Praneš imas Nr. 15.

Pranešta nežinomo
asmens, kad Bakšių
ir Kaniilkt\ k. rajone
slapslosi žymf,s
komunist ai Ražanr1uskas, Varževič ius, Bubulas ir kili.

Sulaikyta:
Duotas
1sakymas Nr. 11 l } Marčiulaismog[iamojoJ lis Mikas, Lc·
būrio vadui ats. lionit\ k., Aloj. ltn. Borevičiui vės vls.,
2) Marčiulai·
išvalyti apylin·
tis Vincas, gyv.
kę ir sula ikyti
1tartinusasm., Lelionių k.,
3) Piskonoypa tingai
vas Vasilijus,
Ražanauską,
4) Dzenk,,s
Varževičių ir
Jurgis,
Bubulą
S)Ogutavižmonil\
čius Juozas,
skaičius ir
apginklavim;u; 6) Azaravičius Ignas,
sulig reikalo.
7)Vielcharatas Mikas,
8) Smolskis
Vincas ir

9) Prakapas
Vincas

Mėnuo

Gau ta
pranešimq

Diena

1941.Vll 21

Mėnuo

Diena

Vykdymas

Pastaba
Vincas

PranešimasNr. 16.
Aleksandras
Balinskaspraneša,
kad Žvirblis
Anlanas,gyv. ?',
buvokomunist,1
veikejas,o kanti
prasidėjus dar
padarė komjaunuoliqsusirinkimą
ir ragino visus, kad
duotq rusams arkli,1

-

Mėnuo

Ga ut a
pranešimq

Diena

1941.VII 21

13val.

Sovietų Sąjungą.

1941.Vll 21

20 val

Pastaba

1941.VII 21

14 val.

Perduota
Saugumo v-kui.

Duotas
įsakymas

smog[iamojo]

Boncventuras

būrio vadui su

praneša, kad
Kalesnink,1miške
AkJažeryje yra

10-20 narių
pa tikrinti ir
išvalyti
apylinkę su
vietos gyventojų
pagalba.

ir turi

įsitaisę

Pranešimas Nr. 21. 1941.VU 24
Takniškių k.
gyventojai raštu
pranešė, kad
Takniškių k. yra šie
pavojingi
komunistai:
l) Mantlevičius,
2) Zapareckas
Damazas,

20 val.

Duotas
įsakymas

Nieko
smog[iamojo] nerasta.
būrio vadui su
10-20 šaulių
patikrinti ir
išvalyti
apylinkę su
vietos gyventojų
pagalba .

3) Bieliūnas Mikas
4) Račkauskas
Juozas,
5) Bieliūnaitė
Monika,
6) Račk.1uskaitė
Nastazija ir
7) Matulevičienė
Elena,
kuriuos visus

kaimo gyventojai
prašo suimti kaipo
pavojingus asmenis
(23 parašai)'.
1941.VU 22

14v.,.I.

PranešimasNr. 19.
Mankauskas
Anlanas,gyv.
Vaisodžių k.,

• Taip dokumente .

Pranešimas Nr. 20. 1941.VII 24
Šaul[ys]
Alešauskas

slėptuves.

gyventojusgąsdino
išvežimui Rusiją.
PranešimasNr. 18. 1941.VII 22
AlišauskasJonas,
gyv. Vaisodžių k.,
Alytausvis.,
praneša, kad Jovaiša
Aleksas,gyv.
Kružiūnų k.,
Butrimonių vis.,
gavo iš Rusijosiš
savo brolio laišką,
kuriame ragino
lietuviussmaugti;jis
taip ir darė - rinko
žinias ir darė
sąrašus, kuriuos
reikiaišvežti i

Vykdymas

vie tiniai komtmistai

Pranešimas Nr. 17.
Aleksandras
Balinskas,gyv.
Kružiūnq k.,
Butrimontų vis.,
praneša,kad
KrasinskasVincas,
gyv.?♦, buvo žymus
komunisn1veikėjas
agitatoriusir

1941.Vll 21

Diena

Alytaus vis.,
praneša, kad
Alytaus vis.,
ž.,garių k., gyvena
komjaunuolis
Saveras Gudait is.

irvežimus.

1941.VII 21

Mėnuo

Pranešimas Nr . 22.
Šaulys Valiūnas
Vincas, gyv.
PievagalitĮ k.,
praneša, kad
Albutavičius Kostas

• Paraš11nėra .

•
234

235

Mėnuo

Diena

Gauta

Mėnuo

pranešimq

Die-

~

Vykdymas

na

Gauta

Die-

Mėnuo

-

ir jo sfmus Kos tas,
abu gyv. Pievaga·
lill k., Alytaus vls.,
buvoapyl.
vykd[omajamcJ
komitete ir slapioj
milicijoj, persekiojo
ramius gyven tojus ir
dabar pareiškė, kad
gyvi nepasiduos.
19-1
1. VII 24

~

Pas ta ba

praneš imų

na

ne.r.astebėję.

Zygiui
vad ovavo
kuoŠos vadas
ltn . irnoliūnas.

Pranešimas Nr . 23.
Šaulys Navickas
Juozas pranešė, kad

1941.VII

Praneši m as Nr. 26. 1941. VII
Pr an eša ma , kad
Alytaus vls.,

29

!Ova l.

Praneši mas
N r. 26 pe rduotas
ats kiru raštu
Saug um o v-kui .

(parašas
neįskaitomas)

gyvena Motiejus
Bartusevičius, kuris

pa lai ko ryši s u
komun istais.
Tikrinta 1941. Vlll . 2
Reikia pastab oje pažymėti, kur pran ešir nai nukr eipti arba kokie žygiai padary ti.
(parašas neįskai tom as)

Baliulevičius

Mikas praneša, kad
Dervus Juozas, gyv .
Juočiškitt k., ir
Malulev iči us Mikas,
gyv. Takniškių k.,
yra žinomi
komunistai ir prie
buvusios valdžios
dideli veikėjai.

1941.Vll

Prane šimas Nr. 27. 1941. Vll
Praneš ima s

27

vokiečiq
komendantūros

30

14 val.

Remiantis
pran eš imu
Nr. 25 ir
apsaugos v- ko
rezo liucija ,
buv o padarytas
minėto Vabalil\
miško valymas
- patikrinimas .
Jame dalyvav o
ginkluotas
smogikų būrys

iš 25 žmoniq ir
vietos gyve ntoj\\
parama - v iso
apie 60 žmonių.
Patikrinus
m išką, nieko

236

29

Mikutiškių k.,

Pranešimas Nr. 24.

Praneširnas Nr. 25. 1941. vn
Pranešama, kad
Vabalių miške,
Alovės vls., slapstosi
kompartijos
instrukt orius
Videika su keletu
kitų komunish.\ ir
žydų ir grasina
vielos gyventojams .

Pastaba

paskutinėmis

Bolių.

19,11.vn 28

Vykdymas

na

dienomis nieko
minėtame rajone

Bulrimonil\ vls.,
vieliniai komunis tai
šaud o, slaps tosi ir
lankos i pas vielos
komunistą Šleinolą

24

Die-

nerasta . Vielos
gyventoj\\
pasa kojima is,

Kmžiūnųk.,

1941.\~!

Mėnu o

kar e ivio ir ka rinio
v-k o rezo liu cija
,,vykd yti".
Pran eš ama, k.1d
kryptyje AlytusDaugai, G riciūm1
miš ke (apie 20 km
nuo Al[ytausl)

28

13val.

Duo las
įsakymas

Nr. 11
smog[iamojo]
būr[io] vadui su
būriu vykti ir
išž valgy ti
Griciūnl\ mišką

bendrada rbiau jants u vietos
gyv ent ojais .
Susis iekimo
priemonė-

žmonės uogaudami

autobusas.

pastebėjo ginklu otus

17 rusą Pranešė pil .

41.VU.28d.,
19 val. būrys

J. S. irV . R.

grižo uždavinį

Smog[iam ojo j

atlikęs; išžvalgė būrio vado

rap ortas Nr . 9.
nur odytas
vietas, bet nieko (parašas
nesurado.
neįskaitomas)
1941. VU

30

13 val.

Pranešimas Nr . 28
ir 29.
Pran eši a vokiečil\
kom[endanlūros]

kareiv io rašt u
Nr . 28.
Apie 18 km nu o

Pranešimais
Nr . 28 ir 29

vadovaujantis,
du ota smogi k11
būrio vadui
įsakymas N r. 12
su būriu vykti i

237

Mėnuo

Diena

G auta
pra neš imq
Alytaus, ZizėnlĮ
miške, slapstosi
ginkluota banda
pabėgusi11 rns11ir
vietoskomun istlĮ,
vadovaujama
vieno
politiniokomisaro.

PranešimasNr. 29
- pranešaapie
buvimą Zizėm1

miškenežinom11
gmkluot,1asmenq.
Prnnešėjas x. y.

M ėnuo

D iena

-

Vykdymas

SEINL) APS KRITIS*

Pa s tab a

f O7. LAZDIJŲ

Miro slr1vt1
, ten
sudarius ryš\s u

vietos policija ir
gyvento1ais,
išžvalgy ti

Lazd1J81
1941 m btržeho23 d
Lazdijq mi esto inteligentinės visuomenės susirinkimo ,
įvykusio 1941 m . bir žel io 23 d. ,

Zizė mt mi šką.
Būrys

ui'.davinj
grižo
41.Vlll.4 d .
20 val.
Būrio vado
atlikęs

Pr o t o k o las
Nr. l
L Šauni ajai vokiečių armij ai išvijus iš La zdijų mies to ir visos Seinų
apskriti es barbariškuosiu s bolš ev ikus, dar tebed ega nt m iest o p as ta tams
ir tebeaidint tolumoj e patrankų šūviams, visa inteligentiškoji Lazdijų mies to visuomenė, išs kiriant žy dus ir komun istiniu raugu su terštos dvasi os
lietuviu s, susirinko buv. švietim o skyriaus patalp ose apsvarstyti sku biausi ų ir bū tini a usiq išva du otosios Lietuvos reika lą
Į susirinkusius (jų buvo apie 30) trumpu , bet lietuviškai nu oš ird ži u
žodžiu prabilo tarnautojas Ant. Aleliūnas, ragindamas visus sveikos dv asios lietuvius did žia usi a en ergija dirbti Lietuvos atstatymo da rbą .
11.Buvo nutarta išr inkti laikinąji Seinų apskr ities kom itetą, kuris
rūpintųsi visais kuriam ojo darbo reikalais.
Į laikinąji Seinų aps . komitetą visais susirinkusi qjų balsais išrink ti šie
asmenys:
1) Antanas Alelifma s, valdininkas ,
2) Julijonas Geiga, m okytojas,
3) Rapolas Stankūnas, m oky tojas .
Komiteto nariais kandidatais išrinkti Pran as Baubonis , abiturientas ,
ir Mečys Ščepavičius, buhalt eris.
111.Susirinkimas baigtas Lietuvos himnu ir galingo mis ov acijomis
vokiečiq armijai ir jos Vyri aus iajam Vadui Adolfui Hitleriui.

rnport;i
s žodžiu:

pngrindinai
patikrintas
Zizėm1 m išk,15

padedant
Miroslavo
policliJail ir
vietos gyvento~,ms ir ten nieko
nerasta.Jo
manym u, mišk.is
gan.1rcl"5 ir

slapstymuisi
nep,,togus. Jei
buvę kas
tt7J<lydę, tai tuoj
pattu.rėję

pasišalinti t
saugesnę vie tą.

1941 Vili

4

PrancširnasNr. 30.
PranešašlaulysJ
piartizanasJN., kad
Alytaus aps.,
Va,sodžių k., pas
gyv. Gubertą lankosi

įs akymas

orgrmizuoti
vietoj e sekimą ir
išivalgymą,

rusiškai kalbantieji
asmenys. Palaiko

darbą įtraukti

ryš1su artimais
krūmais, ten

gabendamas
nea1šk.1us turinio
ryšulius. Yra
žinoma, kad ten
naktimisdaromi
slapti susirinkimai.

(parašas
ncjskaitomas)

Šaulliui]
partlizanui] N.
duotas

nepažįstami,

i

vietos
aktyvistus TDAnarius .
Tam uždavini ui

aprf1pintas
priem onė m is.

MIESTOVISUOMENESSUSIRINKIMO,
!VYKUS
IO

SIRLELIO23 D , PROTOKOLASNR 1

Laikinojo Seinq aps. komit eto nariai A. Ale/ianas ir R. Stankrmas
(parašai)

(parašas
ncjskaitom;is)

LCV A, f. R- 1613, ap . l , b. l , l. 1. O riginalas,

ra nkr aštis .

Ske lbta : Mnsi11ės žudy11ės Lfrtuvoje 19-11
- 1944, d . 2, p . 151.

LCVA, f. R-660, ap. 2, b . 23 1, l. 3- 14. O riginaln s, rnnkra štis.

• Sein~i Lie1uvos generalinei sričiai nepriklausė. Faktiškai šis pavadi nimas buvo ta ikoma~ Lazd,;q apskričiai . Vietova rdi s „Sc inai " ir „Sc imt aps kri1is" pa liktas aiš kumo sum e tinia is, nes van ojama s do kumentuo se ir dok ument ,1 pavadi nimu ose .

Skelb ta: Mnsi11 ės žudy11ės Liel11
voje 1941- 1944, d . 2, p . 48-5 9.
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108. LAIKINOJOSEINŲ APSKRITIESKOMITETOPOSEDLIO.!VYKUSIO
BIRLELIO23 D . PROTOKOLAS R 2

1941 m b1ržeho
2 d

1..azdqa,

Laikinojo Sei.J111
aps krities komit eto posėd žio,
jvykusi o 1941 m . bir želio 23 d .,
P ro t o k o la s
N r. 2
Posėdyje dalyvauja visi komit eto nariai.

Iš eilės svarstyti šie klausimai :
l. Pareigų pasiskirstyma s.
Pareigomis pas iskirstyt a taip: komit e to pirmininka s - Antan as
Aleliūnas, laikinasis komendantas - Julijonas Geiga , komit eto sekretorius - Rapolas Stankūnas.
11.Darbo organizavm1as.
Nutarta kreiptis i Lazdijų miesto karmi vokiečių komendantą, prašant
ji a titinkamų įgaliojimų.
A. Alelilinns (para šas)
Komit eto pirmininkas

R. Stanktinas (para šas)
Komiteto sekretorius

LCVA, f. R-1613, ap. l , b . 1, l. la . Origina las, rankr aštis.
Skelbta: Masinės žudynės Lietuvoje 1941- 1944, d. 2, p. 152.

109. LAIKINOJOSEINŲ APSKRITIES
KOMITETOPOSĖDŽIO. ĮVYKUSIO
BIRŽELIO
24 D . PROTOKOLAS
NR 3
LazdJai

1941 m birželio24 o

Laikinojo Seinų aps . komit eto posėdžio,
jvyku sio 1941 m . bir že lio 24 d .,
Pr o t o k o las
Nr. 3

Posėdyje dalyvavo visi komiteto nari ai. Iš eilės svar styti šie klausimai:
l · Pagalb.mes
· po1ICIJOS
· .. organi zav imas.

240

VokiečitĮ ka ro ko mend a ntui leidu s, nut arta su orga nizuoti pa ga lbmė

policija. l ją priim~mi šie asm ~nys :
"
_
Julijonas
Ge
1ga,
moky
to1
as
,
30
m
.
am
z.,
gyvenąs Kaun o g .
1
2. Prana s Bema ras , va ld ininka s, 30 m. am ž.,
" Vytaut o g .
3. Rapolas Stankūnas, mokytojas, 33 m. am ž., " Seinų g.
4. Pranas Razmmas , ", 32 m. am ž.,
5. Antana s Pau kštys , valdmmka s, 40 m . am ž., " Vy taut o g.
6. Jurgi s Navicka s, msp ekt., 32 m . am ž.,
7. Pe tras Ma tulevičius, tarnaut. , 37 m . am ž.,
Kaun o g.
8. Jurgi s Drūtys, darbininkas , 26 m . am ž.,
Dyviliškių k.
9. Vladas Jagadmskas , tarnaut. , 26 m . am ž.,
Vilniaus g.
10. Aleksandra s Radėnas, m okyt., 34 m. am ž.,
Neravų k.
11. Antanas Stalauskas , "40 m. am ž.,
Kuklių k.
12. Klaudijus Varna s, tarnaut. , 33 m. am ž.,
Dzū kų g.
13. Antanas Aleliūnas, " 22 m. am ž .,
Kaun o g.
14. Petras Drūtys, darbmmka s, 29 m. amž .,
Dyviliškių k.
15. Stasys Kubilius , tarnaut. , 40 m. am ž.,
Kaun o g .
16. Jonas Čitavičius, darbminkas, 25 m . am ž.,
" Papalazdijų k.
17. Jonas Jonuška , ūkmmkas, 29 m . am ž .,
Vytaut o g.
18. Juozas Dzemionas, tarna}-\t., 39 m. am ž.,
Kaun o g.
19. Julijonas Pakalka , tarnaut. , 25 m. amž .,
20. Vladas Jakelis, " 38 m . am ž.,
Vytaut o g.
21. Jonas Alekna, agron omas , 31 m . amž. ,
22. Bronius Lukaševič ius, agron[ omas) , 30 m. am ž., gyvenąs Sodų g.
23. Pranas Valaitis, tarnautojas , 30 m. am ž ., gyvenąs Semų g.
24. Pranas Kunigon is,
28
25. Bronius Kazlauskas , ūkmmkas, 28 "
Janasla vo k.
26. Antanas Liaukevičius,
40 "
Dyv iliškių k.
27. Vmcas Varna, tarnaut. ,
28 "
Vytaut o g.
28. Petras Bieliūnas, mokyt.,
24 "
29. Stasys Skripka, šoferis,
40 "
30. Pranas Baubonis, abitu rient as, 19 "
" Nemajūnų k.
31. Juozas Karosas, darbmmkas ,
48 "
" Krosnos mstl.
32. Petras Čekanavičius, abituri entas , 18 "
" Vytaut o g.
33. Albmas Maksirnavičius, ūkmmkas, 25 "
" Elžbietinos k.
Pastaba: komitetas sudarė dar 43 asmenų sąrašą, iš kurio prireikus
16. 2607
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galėtų pasišaukti į tarnybą reikiamą ska ičilĮ paga lbinės polici jos po licininką
Pareigūnų

paskirs tymas.
11
· . . s skubiems darbams atlikti nutarta paskirti atsak ingus va dovus·
~mw
. .
.
a) gaisrams ges inti - Praną Kumg orq,
b) gatvėms išva lyti - Antaną ~ta la~ską, _
e) maistu rūpintis - Jur gi NavJCką _ir Pctruną,
d) suimtųjų viršininku - Praną Bemor~,
e) lavonam s palaidoti - Praną Baubon1,
f) valdiškam turtui apsa ugoti- Skurvydą,
g) buv. įstaigoms apsa ugot i - Praną Razminą,
h) butų reikalams tvarkyti - Petrą Bielifmą,
i) prekybos reikalams tvarkyti - Vaclovą Rekertą.

2) Lazdijų va lsčia us virša ičiu - Matą Gutauską.
Ill. Naujų komisijų sudarymas .
IšvcžtųjlĮ i TSRS ir politinių ka lin it\ reika lais rūpintis nutarta sudary ti komisiją iš ši l! asmenų:
1) Broniau s Lukašev ičia us,
2) An ta no Sorak os,
3) Kos to Mičiulio,
4) Prano Bandziuli o,
5) Ju ozo Misevičiaus.

A. Aleliiinas (pa ra šas)
Komit e to pirminin ka s

R. Stankiinas (paraša s)
Sekretorius

LCVA, f. R-1613, ap . 1, b. 1, l. 3. Originalas , rankraštis .

A. Alelifinas (parašas)
Komiteto pi rmininka s

R. Stankiinas(parašas)
Sekretorius

Skelbta : Masines

111 .
LCVA, f. R-1613, ap. 1, b . l , l. 2. Origina las, rankra štis.

žudy11ės

Lietuvoj( 1941-1944, d. 2, p. 152 (fragm enta s).

LAIKINOJO SEI NŲ APSKRITIES KOMITETO POSEOZIO. ĮVYKUS I O

BIRŽELIO 27 D . PROTOKOLA S NR 5

1941 m. birželio27 d

Lazd1J8
1

110.

LAIKINOJO SEINŲ APSKRITIES KOMITETO POSEDLIO. !VYKUSIO

BIRŽELIO 25 D . PROTOKOLAS NR 4

1941 m. birželio25 d

LazdiJcU

Laikinojo

Seinų aps.

įvykusio

komiteto posėdžio,
1941 m. bir že lio 25 d .,

Pro t oko la s
Nr. 4
Posėdyje dalyvavo visi komitet o nariai.
l. Žydų klausimas.

Iš eilės svarstyti šie klausimai:

Vokiečių karo komendantui pageidaujant, nutarta pa vo jing esniuosius viešajai tva rkai žydu s apgyve ndinti ba raku ose, esančiuose Vytauto
gatvėje.

11.Pareigūnų paskyrimas.
Nutarta paskirti šiuos pareigūnus:
l) Lazdijų polic[ijos] nu ov ad os vi ršininku - Mykolą Radzevičių,

242

L

La ikin ojo Seinų aps. komiteto posėdžio,
jvyk u sio 1941 m. bir že lio 27 d .,
Pro t o k o la s
Nr.5
Posėdyje da lyvavo visi komiteto nariai.
l. Raporto į Kauną pasiuntimas.

Iš eilės svarstyti šie klausimai :

Nutarta pasiqsti Minist eriq Kabine tui raportą apie Seinų aps. komite to atliktus darbus ir pra šy ti Vyriausybę formalitĮ įgaliojimtl ir tolim es niq
nurodymą Raportą į Kauną nuv ež ti sutiko pašto ta rn aut ojas Julij onas
Pakalka.
II. Padėka.
. V~kiečil\ i~~ los La_zdi\uose šta ba s, valy damas bolševikų armijos
hku~iu s Lazd1Jq apylmk ese, naktį iš birželio 26 d . į 27 dieną prašė
komitetą du oti žmonių, kuri e nakti es m e tu vokiečių kariuomenės dali-
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. as vietoves. Komit eto var du R. Stankūnas pasiCilė
niams nurodytų reikiam
šiuos kelrodžius:
l ) i Rudaminą - Karo~ą,
2) i Staidarus- Nevul1,
3) i Karužius - Krikščiūną,
•
4) i Lopišk\USir Pakirs~i~~ ~ Jonus,ką. .
..
' . ".
.•
.
Vokiečil\ karo igulos v 1rsmmka s kom1tetm ir kd1odz1ams u z gerai

8) Kasperavičiq,
9) Jasiūną J.,
10) MisevičiųJ.,
11) Mičiuli K.,
12) Matulevič ių P.

11.Kom itet o būstinė.
N u ta rt a komite to būstinę padaryti
au kšte, Vy ta ut o gatvėje.

atliktą darbą pareiškė padėką.

A. Alelizi11ns(parašas)
Komiteto pirmininkas

R.Sta11kli11as
(parašas)
Sekretorius

žudy11ės

Sekretorius

LCVA , f. R-1613, ap . l , b. l, l. 4. O riginala s, rankra štis.

Lietuvoj~ 1941- 1944, d. 2, p. 153.

113.
112. LAIKINOJOSEINŲ

Aleliūnas (parašas )
Komitet o pirmininkas

A.

R. Stankiinas (parašas)

LCVA, (. R-1613, ap . 1, b. l, l. 3. Or iginalas, rankra štis.
Skelbta: Masi11 ės

buv. saugum o namų ant ram e

APSKRTIES KOMITETO POSEDLIO, JVYKUS
IO

BIRŽELIO29 D . PROTOKOLASNR 6

LAIKINOJO SEINŲ APSKRITIES KOMITETO POSEDLIO, !VYKUSIO

LIEPOS 2 D . PROTOKOLAS NR 7
194 l m liepos 2 d

Lazd1J81
1941 m. b1ržeho 29 d

Laikinojo Seinl\ aps. komiteto posėdžio,
įvykusio 1941 m . birže lio 29 d .,
Protokolas
N r.6
Posėdyje dalyvauja visi komiteto nariai . Iš eilės svarstyti šie klau simai :
L Įvairil\ žinybl\ atstovų į Kauną vykimo klausimas.
Nut~rta, gavus karo komendanto leidimą, pasiųsti su nkv ež imiu į
Kauną informacijl\ ir įgaliojiml\ reikalu šiuos asm enis :
1) Radzevičių M .,
2) Aleliūną A.,
3) Stankūną R.,
4) Pocių K.,
5) Asevičių St.,
6) Andriušaitį A.,
7) Rekertą Y.,

Laikin ojo Se int \ aps. komitet o posėdžio,
įvykusio 1941 m. liep os 2 d .,
Pr o t o k o las
N r.7
Dalyvavo v isi komit e to nariai . 1š eilės svarstyti šie klaus im a i:
l. Ministerit\ Kabineto įgaliojimas.
Pers kaity tas šis Minist eri q Kabineto pažymėjimas:
Lietuvos Respublika
Ministerių Kabinetas
1941 m. birželio 30d.
Nr.96
Kaunas
P a ž y m ė j imas

Rad~evičiui Pran ui , Stankūnui Rap o lui ir ltn. G eigai , v eikian t jiems
bendr a i, pavedama su o rgan izu o ti Se i.t1t\ apskrities (Lazd iju os e) visą vie -
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.. . administraciJ·ą (savivaldybes , piliečiq apsaugą) ir laikinai·
tos c1v11rnę
..
. _
'· paskirti tinkamus administrac11os p a re1gunu s.
Pasirašė: Amb raz"v
···
"~ lCILIS

L. e . Ministeri o Pirmininko p.
.
.
J. Šlcpetys
Vid a us rc 1ka lq mini steris
Pastaba: Pažymėjime klaidin ga i įrašyta Radzev[ičiaus] vardas: hiri
būti

Mykolas.
JI. Remiantis Ministerilį Kabineto įgaliojimu, pak eistos sudėties komitetas pasiskirstė pareig omis:
a) p irmininku - M. Rad zevičius,
b) sekretoriumi - R. Stankūnas,
e) nariu - Julij. Geiga.
m.Administra cijos pareigūnq pa sky rimas.
Nutarta laikinai pa skirti šiu os įva irių įstaigq pareigūnus:
]) apskrities viršininku -p olicijos vadą M . Ra d zevi čių,
2) pašto virš ininku - Kostą Bagdoną (Laz diju ose ),
3) prad žios mokykllį inspektoriumi - M. Bal čiūną,
4) gimnazijos direktoriumi- J. Misevičių,
5) saugumo policijos viršininku -A. Aleliūną,
6) veterinarijos gydy toju -g yd . Laur. Lopą,
7) apskrities gydyto ju -gy d . K. Go lonskį,
8) mokesčių inspek toriumi- Poš kaitj.
IV.Kiti nutarimai.
Nutarta:
l. Nusavintus ūkius, namu s ir kitoki turtą, ats iradu s teisėtam savininkui, perduoti , t. y. grą žinti jo žini on v isą turtą eks pl oa tuoti . Žydq šis
nutarim as neliečia: jiems paliekama teisė tik gyve nti savo ūkyje ar name.
2. Įsakyti istaigų viršininkam s pristatyti apyskaitas u ž neu žmokėtą
a tlyginimą. Mokesčių insp ektoriui įsakyti sudar y ti ta be les pagal kategorijasuždarbio nustatymui. Atlyg inim o kr editus tvirtina Laikinasi s komitetas.
3· Pastatai griauti ir kilnot i iš v ienos v ie tos j kitą be va lsčiaus vi ršaičio
sutikimo griežtai draud žiama.
4· Laikinai paskirtiems viršaičiams įsakyti sudary ti nu o karo nukentė-
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jusiq asmenlį są rašus ir nustatyti, kuriems asme nim s reikalinga pagalba
- pašalpa.
5. Prekyb os o rganizavimą pav es ti Lazdijq žemės ūkio koop eratyvui.
6. Nel eisti žy da ms verstis prekyba ar pramone.
7. Likusiomis pramonės (įstaigomis) imonėmis paves ti rūpintis valsčių
v irša ičiams.

8. Kuro ir statybos med žiagtĮ apsauga rūpintis paves ti tec hnikui Ramanauskui .
9. Priešga isrinės apsaugos reika lus pavesti Lazdijų va lsčiaus sav iva ldybei.
10. Ap skrities va ldybos darbą organizuoti pavesti Vladui Volungevičiui.
l 1. Valgyklos ir kepykl os vadovybės ir atskaitomybės reikalus tvarkyti pavesti Lazdijq žemės ūkio koop eratyvui .
12. Įsakyti valgyklos vedėjui, kad niekam neduotlį maist o veltui. Be to,
pusryčiams kainą nustatyti 2,50 rb, pietum s -3,00 rb.

R. Stankanas (parašas)
Sekret orius

A. Aleldi11as (par ašas)
Komiteto pirmininkas

LCVA, f. R-1613, ap . l, b. l , l. 4 a.p .- 5. Originala s, rankra štis.

114.

KAPČIAMIESČIO VALSČIAUS LAIKINOJO KOMITETORAŠTASSEI NŲ

APSKRITIESVIRŠININKUIAPIE KOMITETOATLIKTĄ DARBĄ BEl VALSČIAUS
SAVIVALDYBES TARNAUTOJŲ IR SENIŪNŲ SĄRAŠAS
l<apčiam1est1s

1941 m liepos 4 d

Kapčiamiesčio
va lsčiaus

Laik. komit e tas
apskri ties
1941 m. liepo s 4 d.
Nr. 1536
SeintĮ

Seinų

Kapčiamiesčio valsčiaus

apskrities Viršininkui

Laikinasis komit e tas praneša Tamsto s ž iniai

sekantį:
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Komitetas susiorgani zavo š. m . bir že lio 23 d ., t. y . a ntrą dieną išvijus
para zitus bolševik u s. Tą pačią dieną Komit e tas pasiski rstė pare igomis vadova ujantis radij o pran eš imai s; pareigūnai yra š ie as m en ys:
valsčiaus viršaitis Rud zikas Jonas , nu ov. pol[icijos] vi rš inin kas, buv .
vyr. policininkas Pigag a jonas ir ša ulil\ būrio va d as So ra ka Va iti e kus.
Prie jų įs tojo į policijos eiles vis i gyvena nt ieji valsči aus ribose buv . v idau s ir pasien io policinink ai bei tarnautojai iri ša ulit\ e iles vis i iš tikim i
šauliai, kurie uoliai dirb a ir pi ld o v isus įsakymu s p o licijos ir Laikinojo
komiteto.
Nuo įsikūrimo Laikinojo komiteto di enos Komit e to, p olicijos ir šaulių
rūpesčiu valsčiaus ribose atremontuoti 3 did eli tilta i, nu valytas v isas miestelis nuo degėsių, pa laidoti žuvę žmonės ir gyvu liai , ikurta s Šelpim o komitetas padegėliams šelpti (aukos p laukia n eb loga i) ir padegėliai m a istu
sulig galimybės aprūpinami. Be to, po licijos nu ova d os būstinė pa imt a
buv. parazito (saugum o) Jakub ausko. Po licija iki šios di en os tu ri suėmusi
penkis pavojingus komu nistus , bač kininku s, v ienu žo d žiu, Komite tas
yra susidaręs tvirtas ir veikia sąžiningai . Apar t v is ko, ka s čiona i išdėstyta,
yra vedama telefono linija Kapčiamiestis-Veisiejai, kuri bu s a rtim iau siomis dienomis baigta ir istai gos turės susisiekimą .
Iš to, kas aukščiau parašyta, galima spręsti, kad Kapčiam i esčio
va lsčiaus pa reigūnai dirb a, pasišventę ir to liau užsiimtą darbą dirbti ;
todėl, kad neiširtų veikianti iki šio laik o pasišventusil\jl\ d ar bu o tojl\ t:varka, Komitetas, policija ir šaulia i d rįsta prašy ti Tamstą p are iga s patvirtinti
ir jiems sulig galimybės du oti reikiamą informaciją.

Pri edas
Tv irtinu
L. e. p . Se inl\ ap s kriti es
v irš ininkas
1941 m. liepos 5 d. (parašas neįs kaitomas)
Kapčiamiesčio va lsčiaus savivaldybės tamau tojl\ ir sen iūnl\
Sąra š as
Pava r d ė

Eil. Nr.

ir varda s

Einam os p a re igo s

Rudzika Jona s
Birgelis Jonas
Žaka uskas Jona s
Radzevič ius Kazy s
M ic iulevi č ius Dama s
ScniOnai
Ke lmelis Jonas
Mil č i u s Juo zas
Bankietas Vincas
Valašinas Kazys
Sora ka Motiejus
Pileckas Alfon sas
Bubneli s Stasys
Lazauskns Petras
Margeli s Juo zas
Augustanavič ius Juozas

l

2
3
4
5
l

2
3
4
5
6
7

8
9
10

Viršaiti s
Sekretorius
Raštvedys
Raštininkas
Sarg as
Kapčiam iesčio

sen. senillnas

Kalvių se niūnijos seniū na s

,,

Paelena vo
P adum blilĮ
Mėč iOm1

Pe rtak o

,,

Šapurų

Valen tq
Menciškės

Sug iedos

,,
,,
,,
,,
,,
,,

Rudzika (parašas)

Kapčiam iesčio valsč i aus

v iršai tis

Sekr e torius
(parašas n eiskai tomas)

Priedas: pareigūnų sąrašai tvi rtinti .

LCVA, f. R-409, ap. l , b. l, l. 14. Originalas, ma šinr aš tis.

Komiteto pi rmininka s (para šas n eiskait oma s)

115.
Nariai : R11d
z ikn (p arašas)
(v ienas para šas ne is kaito m as)

RUDAMINOSVALSČIAUS KOMITETOPOSEDŽIO, !VYKUSIO LIEPOS

3 D . PROTOKOLAS

1941 m. liepos 3 d .

Rudamin os valsčia us komitet o posėd žio, įvykusio š. m. liep os 3 d.
Ru daminos valsčia us saviva ldybės raštinėje,

LCVA, f. R-409, ap. 1, b. 1, l. 13. O rigina las, mašinraštis.

P rot o kola

s

Posėdyje dalyvavo: l. e. p . valsčiaus v iršaitis Ka z la uskas A lbinas , Ru -
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daminos policijos nuo vad os virš ininka s Kudinavičius Vincas ir na riai:
Navickas Petras, Kruši.nskas Antanas, Maciulcvičius Antanas , Kise liauskas Albinas.

116. RUDAMINOS VALSČIAUS

KOMITETO RAŠrAS SEINŲ APSKRITIES

VIRŠININKUIAPI[ KOMITETO SUOARYMĄ

Rudrirn1na

utarta:
l. Komiteto pirminin ku vienbalsiai išrinkta

1

p. Navickas Pe tras.
2. Dėl naujakurių, gavusių žemės iš dvarininkų ir stambesnių ūki
ninkl\, vykdant žemės reformą, išgyve ndinim o iš v ie tq nutarta , kad
išvengus nesusiprat imt\ leisti buv. savininkams gr į ž ti i savo namus ir
nusišienauti pievas, dobilus.
3. Žydl\, išvežtt1i TSRS, areštl1otų rusq ir išvy kusiq i Vokietiją, jeigu
nėra kas ji [ ūki] va ldo, paskirti administrat o rius ir ipar e igot i sen iūnu
tuos ūkius tikrinti, kad nebūni tam e ūkyje daromi nuostoliai.
4. Dėl suimtl\jt\ maitinimo nutarta : suo rga nizu o ti maitinim o punktą
rust\ kariuomenės barakuos e. Org anizav imo darba s pav es ta s valsčia us
vir'aičiui.

5. Dėl kooperatyvo prekių pardavimo ir sunormavimo nutarta : įsakyti
kooperatyvo ,·a ldyba i pardavinėti reikaling iausi as pr e kes s u seni ūno viršaičio patvirtintl1 - leidimu.
6. Dėl karo meili sudegusių ūkiq su še lpim o nutarta: du o ti p ašalpą
natūra: likusiu rusų armijos statybi niu med ž iu, ce m e ntu ir kt.
7. Dėl arklių, pa liktq rusq armijos , pa skirsty mo nutarta : p erduoti laikinai tuos arklius tiems, kurių ark liai yra dingę be ž ini os ir iš kuriq arkliai yra paimti vokiečių am1ijos reika la ms. Tuos a rkliu s perduoti tiems,
kurie negali be arkliq apsie iti. Be to, įsa ky ti gyve nt ojam s, kad turimu s
svetimus arklius pristatytq i Rudaminą š. m . liepos 5 d. paskirstymui.

P. Nnvickns
Komiteto p irmininka s (parašas)
Nariai: (parašai)
A. Kruši11
skns

1941 m llepos4 d.

Lietu vos Res publ ika
Seinq apsk riti es
Rudam inos va lsčiaus
saviva ld ybė

1941 m. liepos 4 d.
Nr .5
Rudamina
Ponu i Seim \ apsk riti es Virš ininkui
Išv ijus bolševikus iš Lie tl1vos, Rudamin os v is . lie tuviai aktyvistai ėmėsi
darb o išlaik yti tvarką ir rimtį. Tam reikalui buvo sudarytas Komit e tas,
kaip že miau išvardinta :
1) Navickas Petras (pi m1inink as),
2) Krušinskas Antanas ,
3) Kazlauskas Albinas,
4) Maciulev ičius Antanas ,
5) Spitrys Antana s,
6) Kise liauskas Alb inas ,
7) kun. Astra uskas Antanas .
Iš virš išvardintl\ Komit e to pim1ininku išrinktas Navickas Petras, l. e. p.
v irša itis Kazlauskas A lbinas , l. e. p. sekretorius An d ziulis Jonas , raštininkas Keršu lis Vitoldas.
Alb. Kazlauskas(parašas)
L. e. p . valsčiaus v iršaitis
L. e. p . sekretorius
(para šas neįskai tomas)
LCVA, l. R-109, ap . l, b. l, l. 9. O riginalas, ma šinra štis.

V. K11di1inviči11s
A. Knzln11skns

Š I AULIŲ APSKRITIS

117.

A. Mnciuleviči11s
A. Kiselinuskns

JONIŠKIO AKTYVISTŲ VEIKLOS APt..VALGA

J o ni š kio

a kt yv i s tq vei kl a

l. Ak tyvis tai pradėjo veikti šeštad ieni , 1941 m . bir že lio 28 d . lš sy kio

LCVA, /. R-409, ap. 1, b. l, l. 11. O riginala s, ma šinraštis.
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. ta miesto apsaugai ir tvarkai palaikyti komit etas (prid ed asuorgamzuo
•mas atskirasprotokolas).
2_Aktyvistų veikimas:
aktyvistais•
.
. .
a) likvidavimas karo aukų (partizanai dirbo kontakte su aktyvistais),
b)sutvarkymas jmonių ir jstaigll,
e)kariško turto surinkimas ir apsauga,
d) suorganizuota miesto ir valsčiaus saviva ldybė ir miesto policija,
e)dalyvavimas partizaninėse kautynėse su rusais ir žydais,
f) aktyvisto Kakliausko iniciatyva apsaugotas Lietuvos bankas ir jo
turtas.
Vėliau aktyvistai susiorganizavo i atskiras gru pes, k. a.: ka drų komisija, žydt\ reikalams tvarkyti komisija, tardymo komisija, ekonominės propagandos komisija (žemės ūkio reikalu), tvarkos ir apsaugos komisija.
Komisijosbuvo suorganizuotos gavus informacijos iš Kauno LAF. Aktyvistams prikla usė visomiesto turto apsauga, vadovaujant šaulių kuopos
vadui Petrui Butkui.
3. Aktyvistų vadovybė:

štabo viršininkas - RALYS KAZYS, kadrų komisijos pi rmininkas KAKLIAUSKAS STASYS,žydų reika lų kom[ isijos ] pirm. - TININIS
JUOZAS,tardymo kom[isijos] pirm. - teisėjas GRAUNAS, ekonominės
propagandos kom[isijos] pirm. - agr. POVILAITIS JONAS, tvarkos ir apsaugoskom[isijos]pirm.- DIEMENTISJUOZAS, iždinink as- HENRIKAS
RUDZINSKAS,
partizanų vadas - BUTKUS PETRAS.
~kt}'.vis
tt1partizanų skaičius: 54 veikė su ginklais, 50 - be ginklų orgarnzacmiame darbe. Aktyvistų partiza nų štabe dir bo 5 žmonės.
. Kompartijos turtą ir dokumentus perėmė aktyv istai ir perdavė policij osnuovadai Valse·
· · ·
k
..
:
iaus ir miesto om itetų dokum entu s perėmė aktyvistai ir perdave policijai.
Numatoma aktyvistų veikla:
1. Peržiūrėti

elementą.

istaigų veikimą

ir iš

jų

paša lint i

nepageidaujamąji

2. 1: urti Raudonojo Kryžiaus skyrių.
3. l nvestiprie norm l
.
a umo vietos ekonominius reika lus.
• Taip dokumente.

-

4_Sukoncentru oti žydu s i vieną vietą ir juos naud oti la ukų ir viešiesiems darbams.
5. Numatomas aktyv istų ve ikimas pasitariant su valsčiaus saviva ldybe žemės ūkio reikalu .
K. Ralys
(parašas)
A ktyv istų štabo viršininkas
Šiaulių a ktyvistų štabo
f. Meškelevičius (par ašas)
jgalioti:
Pr. Volodka (par ašas)
(l paraš as nejskaitoma s)
LCVA, f. R-739, ap . l , b. 4, l. 3. Originalas, mašinraštis.
Skelbta:

118.

Masinės žudy11ės

Lietuvoje 1941- 1944, d . 2, p. 227-228.

JONIŠKIO AKTYVISTŲ SUSIRINKIMO, JVYKUSIOBIRLELIO 28 D ..

PROTOKOLAS NR.
1941 m

Joniškis

birželio
28 d.

Pro t o k o l as N r. l
1941 m. birželio 28 d. įvyko Joniškio m. aktyvistų susirinkimas sudarymui laikino komiteto miesto apsau gai ir tvar kai palaikyti.
Svarstė:

Nutarė:

Apie sudarymą
laikino komiteto

l. Sud ary ti komitetą iš šių asmenų: p. p . Kak-

Apie pareig ų
pasiskirstymą

liausko, Rupeikos, Butkaus, A. Ripskio, V. Tikniaus, St.Gylio, P. Vaikaus ,J. Oiamenčio, Dr. Bartkaus.
2. Pareigas nutarta pasiskirstyti ~ekančiai:
l) komiteto pirm . J. Diamentis,
2) komiteto
pavad. Kakliau skas,
3) sekretorius Rupeika,
4) policijos viršin[inkas] P. Vaitkus ,
5) miesto burm[istras] J. Diamentis,
6) valsč[iaus ] viršaitis Gylys
7) polic[ijos] virš[ininko] pavad. Tiknius,
8) komiteto nar iai: Ripskis, Gylys .
II
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253

Apiesudaiymą

miestoapsaugos

3. Prašyti ša ulių ku op os vadą Butkų su organ izuoti šaulių mies to apsaugą.
Komiteto pirm.

J.Dinmentis (parašas)

Rupeikn(para šas)
Nariai (4 n ejskaito mi parašai )
LCVA, f. R-739, ap. l, b . 4, l. l. Orig inal as, rankra štis.

119.

JONIŠKIOAKTYVISTŲ SUSIRINKIMO.ĮVYKUSIO LIEPOS 11 D .

nereikią,

nes jie, anot jo, darbą tik trukdysią . P. p . Povilai tis ir Rudzin skas
darbininku s.
Nutariama leisti visoms komisijoms kooptuoti sa u nariu s su Aktyvistų
štabo sutikimu. Štab o pirmininka s v isų komisijų posėd žiuose gali dalyvauti sprendžiamuoju bal su. P. Ačas nurod o, kad komi sijos turi savo
darbą referu oti štabui . Ši nuomonė priimama kaip nutarima s.
Tuo posėdis baigiam as nutari ant , kad visos komisijos turi tu oj pat
pradėti savo srityje darbą.

siūlo įtraukti

Posėdžio se kretori u s (pasirašo)

J. Čyžas.

PROTO
KOLAS
1941 m liepos 11 d

Jornši<Js

1941 m. liepos 11 d. 9 val.
Pr o t oko la s
Posėdjatidarė štabo pirmininkas

p. Tamoša itis ir pranešė, kad pirmininko pareigų toliau eiti nega lįs. Savo vieton kandidatu pasiūlė p. Ralį.
P. Diamentisperskaitė pra eito posėdžio protokolą. Ponas Šplita s taip pat
pritariap. K. Ralio kandidatūrai. P. Ralys pasisako visą laiką turėjęs ryšius
su centru, bet pirmininku galis būti kitas asmuo, jis- pirminink o padėjėju.
P. Butkus,neskirdamas aktyvistų nuo Tvarkos ir apsaugos komit eto, veikusio pradžioj, siūlo pirmininku palikti p. Diam entj. P. Diam entis paaiškina, kad Tvarkos ir apsaugos komit etas yra tik Aktyvistų štabo atskira
komisija, kurios sąstatas lieka tas pats. Be to, p . Diamentis dar užklausė
dėl partizanų veiklos. P. Ralys paaiškina , kad partizanai greitu laiku bus
uždaryti ir įjų vietą steigiama pagalbinė policija. P. Butku s nes utinka su
p. Ralio pareiškimu, kad parti zanai ir šauliai bus uždaryti, no rs žinios
apie partizanų uždarymą yra tikros. Vėliau jis skaito p. poli cijos v-ko
pareiškimą.

l pirmininkus kandid atais pasiūlomi: p. p. K. Gaputis, J. Šlipaitis ir
A. Kasperavičius. Pusiau slaptu balsavimu v ienbalsiai p irmininku
išrenkamasK. Ralys. Naujasis pirmininkas pa sisak o dėl tolim esnio veikimo. P. Rudzinskas pasiūlo peržiūrėti visą komisijų sudėtį.
Visoskomisijos paliekam os tos pačios sudėties, tik žydų reikalq komisijon buvo pasiūlyta p. Girdauskas, bet jis atsi sa ko siūlydamas i
komisijų sudėtį įtraukti darbininkų. P. Ačas užginčija, kad darbininkt\
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LCV A, f. R-739, ap . l, b. 4, L 2. Origina las, ma šinra štis .

f 20 .

JONIŠKIO AKTYVISTŲ SUSIRINKIMO. ĮVYKUSIO LIEPOS 16 D.,

PROTOKOLAS
Joniškis

1941m. liepos 16 d.

Liet[uvių] aktyvistų fronto Joniški o skyriaus susirinkimo , įvykusio
1941 m. liepo s 16 d.J oniškyje,
Pr o t oko las
Susirinkimą

atidaro Juozas Diam entis, pat eikda mas
l. Prezidiumo rinkimas.
2. Aktyvistų tvarkym osi reikalai .
3. Narių priėmimas.
4. Valdybos rinkimas.
5. Valdybos pirmininko rinkimas .
6. LAF Joniškio skyr. reikalų vedėjo reikalas.

šią darbų tvarką:

l. Susirinkimo pr ez idi uman išrenkama Ju ozas Diam entis ir Antanas
Graunas.
2. Aktyvistq tvarkymosi reikalu kalba Juo zas Diam entis. Jis nušviečia
pačią pirmąją ir dabartinę aktyvish1 veiklą, nupasakoja esamus Aktyvish\
štabe trūkumus ir nurodo , kuriu o būdu Aktyvistų štabas turėh\ tvarkytis.
3. LAF Joniškio skyriaus nariais susirinkimo dalyviai siūlo priimti visus susirinkime esančius asmenis. Susirinkimas slaph1 balsavimu nutaria
priimti LAF Joniškio skyriaus nariais šiuos asm enis: 1) Juozą Diamentį,
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2) Eduardą Zubrevičiq,3) Petrą Va itkų, 4) Pladi]oną,5) Lepa rską Alfo
6) ČyžąJuliq, :: Kasperavičiq Feliksą, 8) Kakliauską ~tasį, 9) TininįJu:::
10)Kasperavic1ų Aleksandrą, 11) Butkų Petrą, 12) Šplitą Artūrą, 13) Ri sk"
Aleksą, 14) Ačą Vincą, 15) Grauną Antaną, 16) Rudžinską Henr/ . 1
17) Sutkų Juozą. Susirinkimas nut aria, kad ateity na ujiem s nari ams į L~;
Joniškioskyriq priimti nu statoma tokia tvarka: norintis būti nariu paduoda pareiškimą skyriau s va ldyba i, o skyr iau s va ld yba apsvars to ir savo
nuomonę tvirtinti pateikia visuotiniam nariq susirinkim ui .
4. LAFJoniškio skyriaus va ldybo n išrinkti siūloma šie asme nys: Diamentis, Kakliauska s, Tininis , Šplitas, Rudžinskas, Gra una s, Kasperavičius, Čyžas.

Slaptu balsavimu LAF Joniškio skyriau s va ldyb on išr inkti: Stasys Kakliauskas - 13 balsų, Juozas Diamen tis - 13 balsų, Šplita s Artūras - 9 balsai, Graunas Antanas - 9 balsai, Feliksas Kasperavičius - 8 balsai. Valdybos kandidatais išrinkta: Tininis Juozas -8 balsai ir Rudžinskas Henrikas
- 7 balsai.
5. Valdybos pirmininku slap tu bals avi mu išri nk tas Stasys Kakliauskas, gavęs 10 balsų, kandidatu - Juo zas Dia m enti s, gavęs 5 balsus .
6. Susirinkimas nutaria pavesti va ldybai sura sti bei pasamdyti asmenį
LAFJoniškio skyriaus reikalų vedėju (apmokamą).
7. Susirinkim as nuta ria: l) pašaliniai asmenys nebega li lankytis
Aktyvistų štabe; 2) š. m . liepos 26 d. (p er šv. Onos a tlaidu s) pada ryti
komjaunuolių eiseną su atitinkamais paveikslais, trans pa rant ais. Šiuo
atsitikimu, taikinant komjaunu oliam s moralinę bausmę, darbininkų vaikams paskirti švelnesnę, o ūkininkų ir šiaip pasiturinčių tėvų va ikams sunkesnę bausmę; 3) per valsčiaus savivaldybę pain formu oti sen iūnus,
kad jeigu sulaikomi komun istiniai veikėjai, tai kartu turi būti surinkta ir
pristatoma kaltinamoji medžiaga su 5 asmenų para šais; 4) išrinkti iš
3 asmenų komisiją, kuri rūpintųsi sulaiky tais asmenimis , paruoštų darbo bei tvarkos statutą ir t. t. Tokion komisij on vie nbalsiai išrenkama : Vincas Ačas, Aleksas Kasperavičius ir Julius Čyžas .
Tuo susirinkimas ir baigtas.
. • · kas
Susirinkimo pU'mLOIIl
A. Graunas(parašas)
Sekretorius
. .
šinrašlis,
LCVA, f. R-739, ap . l , b. 4, L 4. Ongma las, ma

121. JONIŠKIO AKTYVISTŲ

1941m. liepos17 d.

Joniškls

Lietuvo s aktyvistų fronto
Jon iškio štab o va ldybos posėdžio
Pr o t o kolas
1941 m. liepos 17 d. įvyko LAF Joniškio štabo valdybos posėdis d alyva ujant : val[dybos] pirm . p. Kakliauskui ir nariam s F. Kasperavičiui,
p. Šplitui , p. Graunui ir p . Diamenčiui.
Svarstė:

Nutarė:

l. Api e pareigų

l. Pirm. pavad. J. Diamentis, reikalų ved. Šplitas,
iždininkas Grauna s ir sekr. F. Kasperavičius.

pasiskirstymą.

A. Šplitas (para šas)
(2 neįskaitomi para šai)
LCVA, f. R-739, ap . l , b. 4, l. 7. Original as, rankra štis

f 22.

JONIŠKIO AKTYVISTŲ ŠTABO SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

Joniškio

aktyvistų štabo žydų

susirinkimo

tvarkymo klausimu
pr oto k o las

Joniškio va lsčiaus viršaitis p. StaškeValiukas .
Pirmame dienotvarkės punkt e pasisako apie aktyvistų ir savivaldybių
veikimo suderinimą p . Ralys. Jis nusak o, kad esame komunizm o žlugimo
išvakarėse. Neabejotina , mes apsist osime prie nacionalsocializmo. P. miesto Burmistras iškelia klausimą, kas čia tam visa m du os linkmę, nes
savivaldybėje labai daug tuo klausimu kyla keblumų. Nutarta : dirbti kontakte savivaldybėms su AktyvishĮ štabu (žydų tvarkymo komisija).
Antru klausimu - žydų perkėlimo klau simu - pasisako p. Tininis.
Žydu s perkelti reikia. P. mies to Burmistras numatęs sušaukti susirinkimą
ir pakviesti iš aktyvistų keletą narių. Kvartalo parinkimas. Žydų esama
Jonišky apie 1200. Atbėgusiems žyda ms Jonišky vietų nebus. P. Burmistras
Pirmininkau ti

pakviečiamas

vičius, sekretoriauti-

17. 2607
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ŠTABO VALDYBOS POSEDŽIO, )VYKUSIO

LIEPOS 17 D . PROTOKOLAS

257

lllii...:.
11

isako kad žydus reikėtų sukoncentru oti į vieną vietą- iš kelti iš mažes .
pas
,
. .. v· .. . k
. k
n1ų
miestukų i vieną vietą. P. p~hc 1ios irs~m a s p~ s1sa o, kad ~ydus ga lėti.l
patalpinti sinagogo~e. P. mi esto ~urm1s~a~ pa sisak o, ~a_d_butų neblogai
žydus pat alpinti tnkam~ y _D~r[1aus]~G1ren? g.- Pa_š:7_
1tir11
0 g. Prie turavietės žydus apgyvendmh butų labai bloga i. P. poh c1ios Viršininka s a!isako, kad atbėgusius žy dus reikėtų iš Jon iš kio išvyti, o tada būtų le~ _
viau ir su Joniškio žydais susitvarky ti. Galėtų žy du s iške lti į Žagarę. Ta~1
klausinmi visi pritarė. Smulkm enas su tva rkys žy d ams tvarky ti komisija.
Lietuviai turėtų be jokių atsikalbinėjimų iš žydų kvarta lo išsikel ti. Speciali
komisija suskaičiuos žydu s ir apskaičiuos, ar juos tam trikampy galės sutalpinti. Lietuvius perkelti pilnai galėtų - visi lie tu v iai su tiks p ersikelti.
Geriausiavieta, visų nuomone , būtų Dar[iaus]-Gir[ ėno] - Pašvitinio gatvės
trikampyje. Pono Butkau s nuom one, geria u sia žy dus apgyve ndinti sinagogose ir esamuose pri e turgavietės namuose , n es čia n egyve na lietuvių.
Tą klausimą galutina i išspręs žydų tvarkymo komisij a. Pri e žydų tvarkymo komisijos pakviečiamas iš saviva ldybės vienas a tstovas. Žy dams kontribucijos klausimas. P. Kakliau skas pasiūlo 20 000 rb. Visi sutik o.
P. policijos Viršininka s iške lia klausimą dėl baldų stokos Aktyvistų
štabui, policijai ir nukentėjusiems nuo karo piliečiams. N utarta p aim ti iš
žydų, pabėgusių ar gerai pasiturinčių. Po kontribucij os pasirašymo du oti žydams laiko: nubals uota 3 va l. laiko. Pratęsti laik o neg alima . Sankcija,
jei nesirašys, policijos Viršininko pasiūlymas - jei n epasirašo ar nesW1eša
nustatytos sum os, už da ryti 12 įtakingesnių žydų ir n eiš leisti, kol viskas
bus tvarkoje. Dėl nešiojimo žyda m s Do vy do žvaigždės p. p ol[icijos]
Virš[ininkas] pasisako, kad reik ia sutvarkyti taip , kad šita s že nklas
nesiskirtų nuo kituose m iestu ose nešiojamų ženklų b e i jų ne šiojimo vietos. Terminas šiandi en paskelbiama: ry t v isi turės n eš ioti. Už ženklo
nenešiojimą bus baud žiam a. Tą reikalą apsiima tvark y ti policija.
Negrįžusių iš kaimo žydų klausimas. Tuos sugrąžinti, kurie nieko nedirba. Smulkiau tą klausimą sutva rk ys vis. Viršaitis ir seniūnai. Žydų registracijos kiausimas , turt o - namų, ūkių - sura šy m as pavestas savivaldybėms. P. policijos Virš[inirtko] nu om on e, laikin a i juos reikėtų palikti
savo ~~ ose,p. Ačo nuomone, reikėtų paskirti tiems ūkiams, kuriu os žyd_ai
~a rke:~rrektorius, o žydus iš ūkių išvy ti. Visi pritaria p . Ačo nu om onei zydus_~ ~ų išvyti. Buvusiu s žydų ūkius pave sti buvusi ems savinink ams
ar patikimiems asmenims su gyv u a r negyv u inv ent oriumi. Nutarta: tuos
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J.mones, kurie globoja žy du s ar jų turtą, bausti pini gine bau d a. Jos dydį
sva rstys pat i komisija . Turtas konfiskuojama s kom isijos nuožiūra .
Kiosko klausimas : kios kas paliekamas tvark yti sav ivald ybei .
LCVA, f. R-739, ap . 1, b. 4, l. 10. Orig inal as, ma š inra š tis.
Skelb ta :

123.

Masi11ės žudy11ės

Lietuvoje 1941- 1944, d. 2, p. 241-2 42 (fragme nt as) .

JONIŠKIO AKTYVISTŲ ŠTASO LYDŲ TVARKYMOKOMISIJOS

ĮSAKYMAS

1941 m. liepos 18 d

Joniškis
Lietuvos aktyvistų front o
Joni škio skyriaus
žydų tva rkym o komisija
Įsak y mas

Aktyvistų

fronto štab o žydų tvarkymo komisija šių metų liepos 11 d.
buvo paskelbusi vieša i mi es te d evynis įsakymus žy dam s, kurių daugelis
žydų neįvykdė.

Pavyz džiui , ne visi žy dai grįžo iš kaimų mies tan , nei v ienas žy das
dar nepasidarė ir dar neneš ioja ant krūtinės Dovydo žvaigždės, kai ku rie
žydai dar vaikšto šaligatviais, kai kurie žy d a i dar naudojasi arijų patar navim ais ir t. t.
Aktyvistų front o štab as, matydamas , kad žy dai ne vyk d o paskelbtų
įsakymų, nutarė uždėti žy dams 20 000 rb kontribucijos, kuri turi būti
sumokėta Aktyvistų štabui liep os 19 d . nu o 12 val. iki 15 va land os.
Komis ijos pirmininkas
Reikalų vedėjas

Joniš kis
1_941 m. liepos 18 d .
1941.VII .18 d . 16 va l. 20 min .
Įsakymą gava u : (pa rašas neįskaitomas)

LCVA, f. R-739, ap. l , b . 4, l. 13. Originalas, ma šinra štis .
Skelbta : Masinės žudynės Lietuvoje 1941- 1944, d . 2, p . 240.
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124. JONIŠKIO AKTYVISTŲ

ŠTABO RAŠTASLIETUVOS BANKO JONIŠKIO

SKYRIUIDĖL EINAMOSIOSSĄSKAITOS ATIDARYMO
1941 m. liepos 24 0

Joniškis

Joniškis , 1941 m . liepos 24 d.
Lietuvos aktyvistų fronto
Joniškio skyriaus
štabas
Lietuvos bankui ,
Joniškis
Prašome atidengti mūsų vardu einamąją sąskaitą Nr . 160003...
Čekiuose ir kituose piniginio atsiskaitymo dokum entu ose pasirašinės:
Pirmuoju parašu Stasys Kakliauskas
jo parašo pavy zdys (parašas)

St. Kakliauskas
Antruoju parašu Antanas Graunas
jo parašo pavyzdys (parašas)

Ant. Graunas
(antspaudas)
(,,JoniškioLietuvių Aktyvistų Štabas")

Lietuvos aktyvistų fronto
Joniškio skyriaus štabas
A. Šplitas (parašas)
(l neįskaitomas parašas)

LCVA, f. R-739, ap. l, b. 4, L 14. Originala s, mašinraštis .
125. JONIŠKIOAKTYVISTŲ ŠTABO VALDYBOS POSĖOLI O, )VYKUSI
O

Svarstė:

Nutarė:

l. Visos komisijos savo darbu s referu oja valdybai, o valdyba patvirtina atskirų komisijų veikimą.
2. Kad žydų tvarkymo komisija būtų visada kontakt e su mies to valdyba. Žydai, keldami esi į savo rajoną, gali pa siimti visą kilnojamąjį turtą .
Žydai, dirbanti eji žemę, gali likti savo vietos e.
3. Nutarta , kad visas turta s laik oma s štabo ži3. Likusio turt o
nioje
ir be štabo žinios negalima iš sandėlių nietvarkyma s.
ko pasiimti .
4. Aut oma šinos laikom os štab o žinioje ir esa nt
4. Automašinų
reika lui du odama s leidimas jomis naud o tis.
tvarkyma s.
Vykstant kooperatyvo ma šinai į Šiaulius , gali ma imti tik tuos keleivius , kuri e vyksta tarnybos
reikalais .
5. Narių verbavimas. 5. Į aktyvistų tarpą nut arta pakvi esti visus asm enis, kurie tinka būti aktyvistais.
6. Einami eji reikalai . 6. Pavesti p. Sutkui, kad išaiškintų, kieno įsakymu
buvo apiplėštas Laisvės paminkla s. Miesto savivaldybei paves ti kuo greičiausiu laiku atremontu oti paminklą.
A. Šplitas (p arašas)
(2 neįskaitomi parašai)

l. Darbo
koordina vimas.
2. Žydų reikalai.

LCVA, f. R-739, ap. l , b. 4, L 8. Orig inalas , rankra štis.

LIEPOS20 D.. PROTOKOLAS

Joniškis

1941 m. liepos 20 d.
Lietuvių aktyvistų fronto

Joniškio štabo valdybos posėdžio
Protoko
l as
1941m. liepos 20 d. įvyko LAF Joniškio štabo va ldybos posėdis da lyvaujant vald [ybos] pirm . p. Kakliauskui ir nariams : F. Kasperavičiui,
Šplitui, Graunui ir Diamenčiui.
• LAF Joniškio skyriaus štabo vardu buvo pervesta 20 tūkst. rb (LCVA, f. R-739, ap. 1•
b. 4, L 15).
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126. JONIŠKIO AKTYVISTŲ ŠTABO VALDYBOSPOSEDLIO.)VYKUSIO
LIEPOS30 D . PROTOKOLAS
Joniškis
1941 m. liepos 30 d.
Lietuviq aktyvistų fronto
Joniškio štabo va ldybos posėdžio
Protokolas
1941 m . liep os 30 d. įvyko LAF Joniškio štabo va ldybos posėdis dalyvaujant: val[dybos] pirm. p. Kakliauskui ir na riams F. Kasperavičiui,
Šplitui, Graunui ir Diamenčiui.
261

Nutarė:

Svarstė:

1.a) Reikalų vedėjui Šplitui [skirti) 400 rb- į mėne
sį be atskaitymų.
b) Tiknevičiui ir Kva šiui - p o 250 rb i mėncsj, 0
visiems kitiems sargam s -p o 10 rb i dieną .

l. Sargų ir reikalų
ved. atlyginimą.

2. Dėl sulaikytų javų 2. Prašyti malūno „Miltai ", kad pervestų Aktygeležinkelio stoty ir visti.\štabo sąskaiton Lietuvos bank e, Joniškio skyparduotų malūnui
riuje, likusią pinigų sumą .
„Miltai", už kuriuos
malūnas turi mokėti
pusę sumos Zagotzemo [grūdų paruošų)
s[ąskai]ton, o antrą
pusę pervesti Aktyvistt\ štabo s[ąskaiJton.
3. Dėl vazelino, kuris 3. Pardu o ti ir gautus pinigus įnešti Aktyvistų
randasi prie malūno štabo s[ąskai]ton.
A. Šplitas (paraša s)
,,Miltai".
(2 neįskaitomi par ašai)
LCVA, f. R-739, ap. l, b . 4, l. 9. O riginala s, rankra štis.

bir želio 26 d . bu vo išleistas karo komend anto įsakymas api e ka ro stovio
įved imą ir pradėjo kurti s bu v. iki 1940 m. birželio 15 d . įstaigos, laukdam os
nurodymų iš Laikinosios vyria usybės.
š.m . bir želio 26 d . bu vo įkurta belaisv iams stovy kla, priimt a kalėjimas
ap sau gai ir saug omas va ldž ios turta s. Be to, tą pat dieną buv o sudaryt as
savanorių šaulių partizan ų būrys iš 80 žmonių.
š. m. bir že lio 28 d . buv o susirišta su vokiečių kariuomenės lauk o komendantu , kuris davė atitinkamu s nurodymu s, kurie dabar ir vykd omi .
Laukiu nurodymų .
Kap itonas Kaletka (para šas)
Buv. Utenos aps . komendantūros raštvedy s
L. e. karo kom endant o p .
LCVA, f. R-1444, ap. 1, b. 9, l. 57. Originala s, ma šinr aštis.
ZAR A SŲ

A PSKRITIS

128.

ZARASŲ APSKRITIESVIRŠININKO ĮSAKYMAI NR 1 IR NR. 2
1941 m. liepos8 d.
Zarasai

Nu ora šas
Zarasų

ap skriti es v iršinink o
Į s ak y m as Nr . l

UTENOS APSKRITIS

127.

Za rasa i, 1941 m. liep os 8 d.

UTENOSAPSKRITIES KOMENDANTO RAPORTAS KAUNO KARO
Vyriausybės paskirtas

KOMENDANTUI
1941 m birželio30 d

Utena
Lietuvos Respublika

K.A.M.

komendantūroje

Utenos apskrities
komendantas
1941m. birželio3 0 d .

Nr.5
Utena

Registru ota Kauno
1941 m . liepos4 d.
Lietuvos Respublika
Nr. 596

ties viršinink o pareigas .
Pamatas : Ministrų Kabin eto š. m . liep os l d . raštas Nr. 112.
( pas .) Kazlauska s
Zarasų aps. viršininkas
Zarasų

apskriti es v iršinink o
Nr. 2

Įsak y ma s

Zar asai, 1941 m. liep os 8 d.
Kauno karo Komendantui
Raport a s

Pranešu Tamstai, kad pagal Kauno radijo stoti es pranešimus apie
kūrimąsi įstaigų ir grįžimą tarnautojų i savo vietas ir Ut enos miest e š. m.
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, šiandi en pradėjau laikinai eiti Zarasų ap skri-

§1
Pil. Joną VA LIUKONĮ nuo š. m. liepo s 7 d. skiriu laikinai eiti Zarasų
miesto burmistro pareigoms .
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§2
UKANTĄ
nuo
š.
m. liepos 7 d . skiriu laikinai eiti Zara.
B

Pil.Yanda liną
.
iesto bunnistro padėjėjo p areigoms.

~m

§3

.•.
• kęs Zarasų miesto ir apskriti es laikinas Lietuvh1 tautini s
Iki s101ve1
·
komitetas nuo šios dienos likviduojamas.
.
Kalbamo komiteto Socialinės apsaugos'. Bu~-T~rto aps~ug~s 1r Maisto
_ . . skyn·ai pereina mi esto bunmstr o zm10n, Samtan1os skyrius
aprupm1mo
. .
.
•.
.
_ apskrities gydytojo žinion, ~v1e~o skynus - prad z1os mok!~lų ms•
pekcijos žinion, Finansų skynus - Lietuv os banko Zarasų skynm.
Zarasų

(pas.) Kazlau skas
apskriti es viršininkas

LCVA, f. R-1106, ap. 2, b . 17, l. 7. Nuorn šas, mašinra štis.
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sKyRl us
Arkivyskupo Juozapo Skvirecko dienoraštis
f 29 . ARKIVYSKUPOJUOZAPO SKVIRECKO DIENORAŠTIS
L1nkuvele

1941 m. birželio 22 d -rugpJūčio 13 d .

1941 m. birželio 22 d.
Ši di ena prasidėjo labai anksti . Auštant pa sigird o lėktuvų ūžimas ir
kaukimas, šaudymas ir šovinių sprogimas. Pasirodė, kad vokiečiai bom·
bardavo Kauno aerodromą. An o t vienų, buvę atskridę net 16 aeroplanų,
anot kitų, vėlesnių žinių, tik 6. Buvo kai kas pad eg ta, bet did elio gaisro
gal ir nebuvo. Ar sunaikinta kiek rusų aeroplanų žemėje, ne žinia. Antras
smarkus puolimas įvyko apie 9 valandą. Vėl buv o numesta bomba , šaudė
zenitinės patranko s. Nejaukumo daug padar o naikintuvų skridimas savo kaukiančiu skridimu ; bet , bendrai imant , toks aeroplanų puolimas
atrod o gana panašus į ka žin kokį pavojingą žaidimą. Vėl buvo puolimas
ir susišaudymas Mišių metu. - Po Mišių gerdami arbatą kom entavome,
kas čia yra įvykę. Neturint iš šalies tikslesnių žinių buvo man oma , kad
prasid eda karas tarp Vokietijos ir Rusijos, kad vokiečiai puola. Ta
nuomonė buv o palaik oma ir gaunam omi s iš Kauno ž iniomis , kurių tiks·
liai nė n epasakydavo . Buvo ir lokit\ , kuri e manė, kad taip prasid eda tik
manevrai. Čia Linkuvėlės darbininkt \ tarpe yra pora bolševikėlių vaikinų.
Tie ypač turėjo vilties, kad tai dar ne karas , o paskui , kai nebebu vo jokios
abejonės, tai ir tu om et bolš ev ikt\ sukvailintieji bandė ikalbinėti, kad no rs
karas ir prasidėjo, bet jis bus labai ilgas , suprask, bolš ev ikai d a r ilgai
galės še imininkauti Lie tuvoj e. Di enos metu, nors vokiečit\ aeroplanai ir
atskrisdav o ir buv o apšaudomi , bet skrido jie labai aukštai ir buv o laiko·
mi man ev ruose dalyvaujančiais ru sišk ais lėktuvais. - Pama žu ž inios,
kad jau karas, pradėjo stiprėti. Priėjo prie to, kad skraidančius vokiečių
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aeroplanus kone per pačius Linkuvėlės n amu s apša udė zenitinės patrankos IXforto taip, kad sprogstančių šov iniq skeve ld ros prad ėjo kristi i
kiemą ir sodą. Viena pralėkė pro ša lj stovėjusių pri e nam o žmonių, ir aš ją
radau nukritusią prie pimrntini o stulp o [ ... ] tak e. Aišku, kad tai nebebuvo žaislas, nes žaisti sprogstančiais did eliais šoviniais ni ekas nežai džia.
Pagaliau atėjo žinit\ ir iš radijo- iš Maskvos . Vokiečių žinios buvo truk domos. Molotovas pranešė, kad Suomija pradėjo karą pri eš Rusiją, kad
Vokietija šiandien 3 va l. ryte apšaudė Kauno aerodromą ir p erže ngusi
Lietuvos sieną vokiečių kariuomenė jau įėjo į šalį p er 20 kilometrų. Atėjo
žinių, kad buvo jau bombarduotas Kijevas ir padegtas, kad bomb ar du otas Minskas, vadina si, tokie punktai , kur susie ina svarb iau si keliai . Yra
gandų, kad smark iai subombarduoti Kėdainiai, kur yra sta tomas rusų
aerodromas, ir čia sukelta did eliq ga isrų. Kaune esąs n ema žas judėjimas
-sunkvežimiais važ iuoja, matyt , rusų še imos .
Vakaro galas buvo visa i ramu s. Tik šiek tiek po 12 [va l.] nakties kažkur
tai toliau prasidėjo vėl dau gelio lėktuvų bur zg ima s. Kas jie, dar než inoma.
Šaudymų nesigirdi. Buvo kalbama , kad naktį prasidėsianti kova Kaun e.
Ką tai reiškia, gal paaiškės vėlia u. - Kad kas būtų dėl šio prasidėjusio
karo tikrai nusiminęs, nepastebėjau. Gal net yra labai daug pa sitenkinimo. Gyventojaiiš vietų p rie fortų, kuriuose yra kariškų objektų, siunčiami
kitur, kur jie patys nori . Na, ir kraustosi žmon eliai su v isa savo manta . Pradėję ką tik skraidyti lėktuvai nut ilo, ir dab ar, rodosi, vėl visur ram u .

1941m. birželio23 d.
Rytmetį 4 val. pažadino lėktuvų bur zg imas ir ypač p ora paleistų i
juos šūvių. Toliau ir vėl bu vo tylu. Taip praėjo apie pora va landų, ir vėl
lėktuvų burzgimas ir leidžiami į juos šūviai. Galima sa ky ti, kad ir visa
diena susidėjo iš tokių lėktuvų pasirodymų ir šaudymų į juos. Šaudymų
kai kada buvo gana daug ir sprogusių šovinių skeveldros gąsdindavo
visus, kurie neatsargi ai bandydavo vaikščioti lauk e. Net karvių piemenė
skundėsi, kad jos par eiga yra visų pavojingiausia, nes pri e karvių lauk e
esant krito ant galvos visokie geležgaliai. - Keletą kartų di en os m etu buv o
kartojama, kad vokiečiai jau esą Marijampolėje. - Kaune matėsi ke letas
gaisrų. Degė „Lietūkio" naft os sandėliai, rodos, ma lkų did žiau sias
sandėlis ir kiti gal karinių reikmenų sand ėliai. Į vieną vietą Katedros
kryptimi buvo num esta labai didelė bomba . N uo jos sprogimo sudrebėjo

266

net mūsų namai ir jų langai. Toje vieto je, kur ji kr ito, pakilo didžiausių
dūmų kamu olys, kuris tik pamažu vis kildamas au kštyn išsisklaidė.
Padeginėjo patys bo lševikai, matyt , nutarę išeiti kuo daugiausia sunaikinę.
Taip praėjo an tra kar o diena. Tik antra, o išsivadavimas jau buvo aiškus.

1941 m. birželio 24 d.
Šv. Jono diena, mano 42 [metų} kunigystės sukakti s. Man dar tebemiegant , tuojau po 4 val. ryto, susiorganizavęs turbūti Kaune ar Vilijampolėje,
lietuvių partizanų būrys atėmė šiek tiek ginklų iš bolševikų, puolė
besitraukian čiu s bo lševikus. Jie gre i čiausiai traukėsi iš forto pri e
Vilijampolės. Puo lamiej i išsisklaidė ir būk daug iš jų buvę nušauta. Ore
pasirodė jau lietuvių lėktuvai, bet niekas į juos nebešaudė, nes rusų
zenitinės patrankos , matyt , buv o jau išdundėjusios savais kelia is. Iš Kauno ėjo žinios, kad ten su sp rog dinti tiltai, kas pasirodė ne visa i tiesa. Tiesa, kad jau vakar buvo sug adint a elek tros sto tis. Lėktuvai skraidė su
ma žom is per trauk omis kone visą dieną. Girdėjosi tai vienoje, tai kitoje
vietoje šaudymų ir armotų šūvių dundėjimų. Iš Kauno telefonu pranešė
kun . Dogelis , kad jis jau saugąs nauju osius rūmus ir seminariją, kurie
da ba r visai tušti, kad padėtis yra visa i pat enkinama , kad dar yra vie tomis
bolševikų būriai, kad eina smarkus susišaudymas tarp šaulių ir visokių
bolševikų ir žydt\, kad yra nušautų ir šaulių. Šau liai jau interesuojas i ir
apylink e ir klaus ia, ar dar čia pas mus yra rusų kareivių. Tiesa, mes jų
keletą iš tikrųjų matėme besislankiojant. Iš Kaun o pranešama [ .. .] nedaug naujienų. Mat žmonės užsidarę ir įlindę į rūsį nedaug tegali sužinoti .
Kažkas interesuojasi ūkio reika lais. Tai [ ... ] su žy de Rafaite išvažiavę
būk į Minską. Mano[ ... ] išvež tas taip pat į Mirtską. Tenai nuvažiavo ir
kiti tarnavę Linkuvėlėje įrankiai. Kadangi yra bend ras įsitikinimas, kad
visi turi tuojau grįžti į savo vietas, tai inter esuojamasi , ką aš mana u da ryti
su savo ūkiu . Paaiški n au ma ždaug , kad šiltnamius ir vynuogyn u s
norėčiau atsiim ti tuojau , ka d visą kitą ūki, taip pat ir inventorių, norėčiau
pa likti administruoti mies tui nuomininkq teisėmis, du odant man šiokį
tokį atlyginimą produktais dešimčiai asmenų, sakysim, kokių 20 litrų
pieno, 20 kiaušinių, grūdq, miltų, vaisių, daržovių ir kt. Savaime suprantama, kad seserys [vienuolės] nebed irbs ūkio darbų ir ga us atlyginimą iš
vyn u ogyno pajamų. Kitokio p elno iš ūkio aš neieškau. Tą dalyką išaiškinau ūkvedžiui Sierpu chovskiui , nu rody damas , kad man būtų n e-
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malonu, jei ūkyje būtų darbininkų tarp e bolševi kt\, be t kad prieš pavienius darbininkus lenkus aš nieko neturiu. - Sierpuchovskis pranešė gavęs
iš Kauno žinią, kad Kaun o karo komend antu esąs pa skirta s pulkininkas
Bobelis, vadinasi, savas žmogus , lietuvis . Kaip buv o pran eš ta iš Kauno
vakarop Linkuvėlės apylinkėje pasirodė pirmieji vokiečiai. Tai buvo j~
būrelis, važiavęs, rodos, motociklais, vadovaujant vienam lietu viui , kuris
rodė kelią . Pastovinėję prie ūkio kamp o, ant ke lio pasukim o, jie leidosi
tolyn, IX forto link. Praėjus gal kokiai dvidešimčiai minučių, girdėjosi
kulkosvaidžio šaudyma s iš IX forto . Kaip p as kui persakė ūkvedys
Čapskis, kurs esąs net karininkas atsar goje ir norįs vėl stoti savanoriui
kariuomenę, susišaudę su užsilikusiais forte rusais [ ... ) vokiečiai iš didesnio būrelio, kuris nuvykęs i ten aplinkiniu keliu pro[ ... ]. Pasirod o,
kad rusai ne taip lengvai pasidu oda ir bevelija net žūti nel ygio je kovoje. Iš Kauno ėjo žinia, kad i ten atvyks net 3 vokiečių di vizijos. Ir mes netrukus tai pajutome. Kadangi vyra i grįžę iš Kaun o pranešė, kad Kaunas
paskendęs tautinėse vėliavose, tai ir pas mus iškelta ant pat viršaus namų
tautinės vėliavos. Pas [... ] atvyko būrys kareivių nakvynės ir keletas
karininkų[ ... ]; tai jiems reikiamų dalykų sučiupta.Vėliau pran ešta, kad ir
pas mus prašosi nakvynės 150vokiečių ka reivių į klojimą ir 6 karininkai
i kambarius.Kaipbuvo pranešta, taip ir įvyko; atva žiavo jau gana pavargę,
mašinomis. Nemaža laiko ir darbo padėjo seselės, kol karininkams parengė
vietą gulti ir šiokią tokią vakarienę. Vyriau sias vokiečių karininka s, rodos, oberleitenantas, kalbėjo labai gerai rusi šk ai ir būtinai par eikalavo
atskiro kambario savo adjutantui . Buvo užimtas vienas Sierpuch ovskio
kambarys. - Kaip visgi piktai veikia bolšev izmas mūsų žmones, ypač
jaunus, galima suprasti iš tokių mažmožių. Mergaitės, panaikindam os
vadinamąji raudonąji kampeli, paniekin o buvusius ten pa ve ikslu s, Staline ar kurio kito, nume sdam os žemėn, net ir koja užmindam os. Tuojau
atsirado viena jau gerokai sukvailinta bolševizmo m ergina, kuri supykusi protestavo, kaip galima niekinti taip bolševizmą, ly gindama tą
paniekinimą su[ ... ] paveikslo paniekinimu. Vadina s i, ji neskiri a to, kas
savo, nuo to, kas bet kuriam lietuviui turėtų būti tik pasibjaurėjimo objektu. Iš to būtų galima pasidaryti tokią išvadą : mūsų ja unima s nebuvo pa·
kankamai tautiškai grūdinamas. Jis neįsigijo tikro supratimo, kad jis lie~~is. _Ateityje_turėtų būti kuo smarkiausi ai ve ikiama ir per mokyklą, ir
seuno1e, kad kiekvienas netvaik as juste pajustų, kaip didi s yra sk irtum as
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tarp jo paties taut os ir tarp svetimųjų. - Kaun e esą labai daug areštuojama
varomi gatvėm. Varo jau vokiečių kar eiv iai. Rasta gana
tiksli priemonė jiems rūšiuoti. Areštuojami pirmoje eilėje visi tie žy dai ,
kuri e pri e bolševikų buvo įsibrovę i lietuviškas, seniau jiems uždaras
jstaigas, todėl turbūt ir nemaža milicininkų, kurių juk ir vyriausias vadas
- milicijos viršininkas buvo žydas.
Jau 1.30 val. nakti es, o mūsų svečiai vokiečiai dar tebejuda. Girdisi jų
automašinos bur zg imas , kuriai sunku lipti i kalną.
žydų. Jų būriai

1941 m. birželio25 d.
Šiandien rytą svečiai vokiečiai labai ankstų rytmetį, apie 4.30 val.
išdundėjo savo

keliais. Vienam sug edo motociklas. ligai bandė jį pa sitaisyti, paskui trijų vaikinų padedamas stumt e išstūmė jį i kelią ir turbūt
stūmė toliau į kokią nors dirbtuvę. Šiaip diena rami . Oru skraidži oja vienas kitas lėktuvas, gal žvalgybiniai, o gal yra irnaikintuvų. Aplinkui , gal
ir ne per toliausiai, girdisi patrankų dundėjimas. Visai ne žinoma , kien o
jos ir ką jų dundėjimas reiškia . Dundėjimas girdisi ir šiaurėje, ir rytuose.
Kaune Aleksoto tiltas susprogdintas, juo susisiekimo nėra. Vokiečiai
prad žioje kėlėsi laivais , paskui pasistatė savo tiltą ir per jį vežė visokiausius karo reikmenis . Jų jau visur piln a. Stov i ir pri e krautuvių, kuriose
parduodami gėralai. Miestas atrodo ištuštėjęs. Žy dai būk ir toliau
areštuojami ir suimami ginasi, taip kad ir nema ža sužeistų ir partizanų.
Labai daug buvo suvaryta žydų į Rotušę. Koks jų likima s, ne visa i aišku.
Kai kas mano , kad bent kai kurie šaudomi. Per radiją skelbiamas grasymas, kad už vieną vokieti bus sušaudoma šimtas žydą Iš visa ko reikia
suprasti, kad žydų dauguma buvo numačiusi nebėgti i Rusiją, o jei nebėga,
tai, matyt , mano, kad ten nebus geriau. Buvo atėjusi iš Kauno sesuo Felicita. Naujienų ypatingų nea tnešė. Vakar Aleksote dalyvavo sužeistųjų
slaugyme. Sužeistų yra ir rusų. Laikosi tyliai, atrod o labai skurdžiai. Būk
ir vokiečių kareiviai žiūri į juos su pasigailėjimu. Eina gandai api e didelius vokiečių pasiekimus kare su rusais. Esąs labai bombardu otas Petrapilis ir ten eina revoliucija prieš bolševizmą; pora tūkstančių aukštesniųjų
karininkų iškart perėjo į vokiečių pusę, todėl nebeliko kam tvarkingai
priešintis. Bet tie gandai laikraštyj e, kuris p av adintas 11 Į laisvę" ir
leidžiamas aktyvistų, rodos, neranda sau jokio patvirtinimo. - Pasakoja
namiškai, kaip keičiasi sukvailintų vaikėzų bolševikėlių ūpas. Vienas
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ginasi, kad nieko blogo nedaręs, todėl nesąs vertas priekaištų; kitas prašosi
paliekamas vietoje bent ligi mėnesio galo; ka lti esą tie, ku rie išrinko juos
i komitetą; būdami komit eto nariais jie bu vo did esn ių va d ų verčiam i
klausyti; būk jie jau nebuvę taip jau p ikti, nors savo piktumą rodė gana
uoliai ir kvailai. - Ūkvedžiai norėtų, kad v isas ū kis bū tų ma no va ldomas, ir jau du dėl vietos va ržosi. - Na ujieji rūmai, kur ie rusq m etu ypatingai nu o rusų nenukentėjo ir turi sveikus stiklus, nors semi n ar ijos stiklai visi išbyrėję, vėl yra užimti [ ... ].Daba r yra api e pusę 12 Į va l.] paga l
Sommerzeit Įvasaros laiką] (laikrod žiai jau pake isti); g irdi si nema žas
važiavimas plentu pro šalj. Važi uoja sunk ve žimi ai, k urit \ mo torai šiek
tiek šlubuoja.

1941m. birželio26 d.
Visą dieną važiuoja m otorizuotos dalys. Retai kad a jų eilė nutrūksta
ilgesnei valandai . Šiand ien buvo užsukę i Linkuvėlę keletas av iacijos
lakūnų, ieškojo vietos - garažo savo sun kvež im iam s, bent po m edžia is.
Pasidairius paaiškėjo, kad visos mano vie tos jiems p er m ažos . Taip ir
paaiškino dalyką va dovavęs ieškotojams gana simp a tin gas , jaun as, gerai a tpenėtu veidu karinink as. Jį pamačius ni ekam nea tėjo į ga lvą mintis, kad jis nedavalgęs. Rado, kad aš bent p a tenk inama i ka lbu vo kiškai,
o jie esą bijoję, kad su manim jiems teks griebtis lo tynų kalbos. Bandė net
vieną žodi pasakyti nevokiškai, ir tas žo di s išėjo ne tai lotyni škas, ne tai
itališkas. - Tą pa čią dieną buvo atvyk usi su sunk vež imi a is lyg kokia
komisija ieškoti šiaudų: vienas vokiečių vyresnis kareiv is ir du lietuviai
su raiščiais ant rankovių. Stebėjosi, kad aš n ež inau , kur būtų galima
gauti šiaudų. Pasižiūrėjo klojiman, kūtėj net ir ant kūtės, bet šiaudų
niekur nebuvo, nes jų seniai nebėra Linkuvėlėje. Bjaurybės besisukinėdami su savo sun kvežimia is išlaužė vienoje vietoje cem entinę sodo
tvorą. - Ateina iš Kauno žinių, kad eina tam tikr a kova tarp žydų ir
lietuvių su vokiečiais. Žydai be atodairos pu ola, šaud o iš namų, taiko
kuo daugiau nužudyti. Lietuvių pa rtizanų, kovojančių pri eš žy du s, yra
jau kritę gana daug . Šiandi en palaidota kar stu ose 60 asm enų, neskaitant tų turbūt bevardžių, kurie buvo palaidoti bendr oje duobėje. Daugybė
žydų suimama ir vedam a bū ria is suša udyti. Su ša ud omi eji pa tys
priverčiami išsikasti sau duobę.
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1941 m. birželio 27 d.
Tikslesnių žinių ap ie karo eigą, kai jis atsirado čia pat, ne tur ima. G irdisi patrankų dund ėji mas, kai kada, rodos , visai netoli, o kai kad a toliau .
Šiandien ir to dund ėji mo žymiai ma žiau; tik visais keliais d um ia ir dumia sun kve ž imiai ir lengvosios ma šinos bei mo tociklai. Kova su žydais
tęsiasi toliau. Žydai nes ilia uja puolę. Daromos kra tos v isuose namuose ir
būri ai n usi kaltėlių vedam i suša ud yti. Kaun e m inimas toks fak tas . Buvo
nuša uta žydų ga ilestingoji sesuo, ėjusi su por tfeliu. Pažiūrėta į portfel į ir
rasta tenai kulkų ir grana tų. Kas tai ma tė savo akim is areš tuotas Šilaini uose
tris ar keturi as žyd es, apsiv ilkus ias vienuolėmis, kad jų nepažintų, bet
taip pa t turėjusias ša ud men ų. Kra tomos visos gatvės, šiand ien buvusi
ap supt a Va la nčia us g. Sušau dymo scenos esančios la bai ska udžios ir
vargia i mūsų žmonėms p artizanams pa kenčiamos . Šau domi vis i šeimynos nar iai-m aži ir did eli. Bet ir jų nus ikaltimai esą nežmoniški: buvę
d;in >mi ir pa daryti sąraša i lietuvių, kurie turėjo bū ti sušaud yt i a r kitaip
nu žud y ti. Sadi zmo žy du ose yra gana daug. Apie ka ro smulkm enas vėl
nieko ypa tingo neteko girdėti. Vieni sako , kad rusai esą gerai įsi tvirtinę
savo pozicijose prie Rumšiškių, todėl ten einą smarkūs mūšiai. Mušas i
žmonės sm arki ai pri e Šiauliq ir, žinoma, apylinkė visq pi rm a turi tai
pajusti. Vakar bu vo kalbam a, kad atsira du si ant Jiesios už Na poleono
kalno net visa įsitvirtinusi divizija. Šiandie n atrodo, kad tos di vizijos
dalis pasidavė vokiečia ms. Paskutinė d ienos na ujiena: Pe trapilis esąs
paimt as suomių. - Vakarop ir va kare buvo kažin koki q susiša udymų.
Pasirodo, kad aptikta keletas rusų, kuri e nenorėjo pas id uoti ir turėjo būti
nu šauti . Bet vienas plėši kas, užpuolęs vieną kaimyną, sukėlė prieš save
visus, kuri e pra dėjo bend ra i vy tis, nu o jt\ gintis, jei kas juos užp uls. Sierpuchovsk is p arsigabeno lenkq stud entl\ darb ininka is i ūkį.

1941 m. birželio 28 d.
Gaut a Nr. 2 naujo Lietuvos aktyvistų fronto leid žiamo dienraščio „Į
laisvę" (1941.VI. 25). Pirm ojo num er io negava u. Gautame num eryje yra
įd ėtas „Neprikl ausom os Liett1vos laikinosios vyria usybės žodi s i Tautą".
Didesnio ryškum o tam e žodyje nėra . Vyriausybės žmonių parašų p o tuo
žodžiu nėra. Iš pasikalbėjimų sužinojau kai kuri as pava rd es. Minis tru
pirmininku ir d ar ku o tai bū siąs gen . Raštiki s, šv ietim o m inistru Ambrazevičius, žem ės ūkio - Vitku s iš [ ... ].
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Tame pačiame Nr. 2 yra paskelbta keletas Kauno k~rovkomendanto
įsakymų, liečiančių mi esto gyvenimą. Kom: n~antu pas1raso J. Bobelis._
Buvopas mane atvykęs plk. gydytojas M~tu~oms dr ~~~e su ~u~. Morkūnu
kalbėtis apie žudymus žydų ir rasti pntanmą akciJat, kuna zydai būtų
užtariami pas ga lios turinčius asmenis. Jie papasakojo tiesiog šiurpą
sukeliantį užmušimą kelių dešimčių žydų, suvarytų vienan kieman, kuri
tie žydai pirma turėjo savo rankomis nu va lyti. Kai kiemas jau buvo nuvalytas, žydai buvę suguldyti kieme ir buvę užmu šami , lazdomis sudau žant
jiems galvas. Į tą užmušimą žiūrėjusi mini a. Pasakotojas plk. Mat[ulionis} sakėsi tai sužinojęs iš ten buvusių visai patikimų savo pažjstamų. 
Kai visi buvę nebegyv i, tuom et buvusi atvesta kita sugautų žydų partija.
Tie turėję nuplauti užmuštųjų lavonus , išvalyti kiemą nuo kraujo, kurio
buvę dideli klanai. Ta antra žydų partija pa skui buvu si išvesta kažkur
kitur . - Iš manęs norėta gauti pasižadėjimą tuojau vykti Kaunan ir bandyti pasikalbėti su Kauno komendantu plk . Bobeliu ir galbūt partizanų
štabo viršininku. Pačiai u žtarim o minčiai pritariau , bet vietoj savęs
pasiūliau prel. Šaulį, buvusį Raudon[ojo] Kry žiaus narį kaip savo
pavaduotoją šitam e žygyje. Prelato Šaulio vardu parašiau laiškelį, kuriame jį įgaliojau kalbėti mano vardu , drauge par eikšdama s nuomonę, kaip
į šį dalyką žiūriu. Besikalbant su plk. Matulioniu paskambino telefonu
prel. Šaulys, kuris, pasirodė, apie plk. Matuli onio atvykimą žinąs. Prel.
Šauliui perskaičiau projektą laiškelio, kurį turėjau jam persiųsti. Su laiško
turiniu jissutiko. Tą laišką perskaičiau plk. Matulioniui ir kun. Morkūnui.
Abudu ir sumanymui siųsti vietoj savęs pr el. Šaulį, ir laiškelio turiniui
pritarė ir laiškelį apsiėmė atiduoti adr esa tui. Paskui abiem atstovam
parodžiau vynuogynus.

1941m. birželio29 d.
Šv. Petro ir Povilo šventė, Katedroje didžiausi atlaidai . Tą dieną paprastai suteikiamas vaikams Sutvirtinimo sakramentas . Kalbėdamas telefonusu kun. Dogeliu jam pavedžiau paprašyti Sutvirtinimo sakramentą
suteikti vysk. Matulionį. Pats pa silikau Linkuvėlėje. Neturėjau tinkamos
susisiekimo priemonės. Be to, visur buvo baimės, kad koks įdūkęs žydas
gali kur nors iš pasalų paleisti šūvį. - Žmonių mano koplyčioje buv_o
gana daug, tai pirmą kartą perskaičiau [ ...] lekciją iš Evangelijos ir
pridūriau keletą paaiškinimo žodžių.
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1941m. birželio30 d.

l

l

Šiandi en y ra išėjęs Nr. 6 „Į laisvę". Į tą num eri yra įdė ta žinia apie
rižimą iš Vokietijos gen. Raštikio. Pas irodo, kad jga l[iotasis ] mini stras
~kirpa, apie kurį buvo kalbama , jog jis būsiąs Ministru pirmininku ir
suda rysiąs Ministrq kabinetą, nėra vokiečiams persona grata [pag eidau·amas asm uo], tod ė l jie tuo tarpu net neišle isią iš Vokietijos. Vokieči ai
~ėra priešingi ta m, kad Raštikis būtų vyriausybės priešakyje, bet jie nenori, kad ta vyria u sybė vadintųsi ministrais . Kad dė l jq pavadinimo ir
funkcijq jie pa tys turi susitar ti ir pran ešti vokiečiams. Taip Nep rik lausomybę norim a bent a tidėti . - Iš karo žinių dau g rašoma api e mi lžiniš kus
vokiečių laimėji mus Rytuos e. Štai antraštės, kuri om is prasideda sm u lkiausi pran ešimai: ,,Jau sunaikinta 4000 sovietų lėktuvų ir 2233 tanka i.
Prie Ba lstogės apsuptos dvi didžiulės sovietų armijos. Paim ta Dauguva
ir prasiv eržta pro Minską" . Įsidėmėtinas „Bolševikų žydų tautų nuod ijimas" - ,,Mein Kampf " mintys ". Tos minty s apie žydus y ra tikrai įdomios.
Atsiliepimu ose yra laba i daug tiesos, matyti dau g įsižiūrėjimo į tikrovę. ·
Ar visos tos min tys yra pati es Hitlerio, ar ir jo bendradarbių ir draugų,
sunku pasakyti. Betjos vis tiek liudija, kad Hitleris yra ne tik žydų priešas,
bet labai teisingai ga lvojan tis žmogus. - Numeryje yra n ema ža žinių ap ie
bolševikų ir žydq įvykdytas žudynes. Ypač šiurpus yra aprašymas, kaip
Pravieniškėse rau donieji išša ud ė per 400 žmonių . Ten buvo žud omos
moterys ir va ikai. Gyvi žmonės buvo po lavonų krūvomis. Pravieniškėse
buvo patai sos darbų kolonija -a pie 400 žm oniq ir 30-40 administracijos
tarnautojų. Num eryje yra įsakymas tarybinių ūkių reikall!. Yra ir fotografija, kaip kaimo kapinėse bu vo palaid ota kelios dešimtys parti zanų. Kurio ten vokiečių karin io viršinink o vard u paskelbta , kad vie n a vokiečiq
markė yra lygi 10 rublių. Vadinasi , v ienu kartu rublis netenka oficialiai
savo 3 dalių vertės, kitaip sakant , pa sidaro lygus ¼ mblio = lito. Tai
pirmas priminimas, kad karas tebesitęsia ...

1941m. liepos1 d.
Pasirodo , kad vysk . Brizgys šiaip taip grįžo iš vi zitacinės kelionės iš
Jonav os dar prie š šv. Petro atlaidu s ir Sutv irt inim o sakra mentą galėjo
sut eikti pats. Vysk. Matulioni o pagalbos nereikėjo ša ukti s. Į vizi taciją
vysk. Brizgys buvo išvykęs 22 bir ž[elio], t. y. pirmą karo dieną. Kauno
aerodr omas jau bu vo apšaudyta s, bet tai palaik yta manev rais. Jonav on
18. 2607

273

važiavo be incidentą Žmonių buvo susirinkę nem aža. Sutvi rtinim as
suteiktas daugiau kaip 1000 va iką kuri e, gavę šv. Pa tepimą, tuojau
skubėjo dumti namo nelaukdami antr ojo palaiminimo . Jonavoje teko
slėptis nuo šovinių po ba žnyčia . Kilus ga isrui sudegė kone v isas miestelis. Sudegė ir bažnytiniai trobes iai. Pati bažnyčia išlik o. Išvažiavus ius
iš Jonavos buvo pa siviję žydai komuni stai ir grąžino a tga l, bet tai buv<;
padaryta dėl klaiding o pran ešimo. Teko tat važ iu o ti iš Jonavos a ntrą
kartą. Taigi teko Jonavoje turėti reika lq ir su čekis tų polic ija, ir paskui su
vokiečiq komendantu. Iš pirmųjq tik itarim a i, gą sdinim ai; iš antrqjq
visiškas pasitikėjimas, du oda ma pilna laisvė. - Iš pr e l. Šaulio teko
išgirsti, kad intervencija žydq žu dyniq reik a lu gal did elio prit a rimo ir
nerado,bet čia buvo padaryta, ko žmoniškum as reikalavo. Su pik . Bobeliu pradėjo ka lbėti telefonu, bet greitai ta šneka bu vo p ertraukt a. Paskui
kalbėtasi su jo padėjėju, kuris iškla usęs p aža dėjo visa prane š ti komendantui Bobeliui.
Šios dienos - 1941 m. liepos 1 d . - num eryje „ Į la isvę" straip sniq
antraštės: ,,Vokiečiq am1ijanesulaikomai žyg iuoja pirmyn . Paimta s Lvovas ir Liepoja. Prie Baltijos jūros pakra ščio aps upta rusų di vizija".
,,Prancūzija nutraukė diplomatinius santykiu s su Sovie tq Rusija". ,,Sudarytas Sovietų Sąjungos gynybos komitetas. Komit e to pirminin ku paskirtas Stalinas, pavaduotoju - Molotovas". ,,Kaip buv o paimta Lietuvos
Brastos tvirtovė". ,,Paimta Mintauja". ,,Ukrain ai džiaugsmingai sutinka
vokiečiq ka riuomenę". ,,Bolšev ikų kalėjime. 11 mėnesių ir 12 d . išsėdėjusio
Kaunos [unkiqjq] d[arbų] kalėjime buv. politini o kalini o atsiminimai ".
Vysk. Brizgys pasakojo apie užmegztu s sa nt y kiu s s u vok iečiq
vyriausybės a tsiųs tu atstovu Pab altijo kra š tam s. Kaip jis vadina si pamiršau. Gal SD ar kaip kitaip . Tam atstovui buvo iš Berlyno [duotas
nurodymas] įeiti i santykius su dvas ine vyres nybe ir ten, ga l tarp ininkaujant šiek tiek kun. Kipu i, o gal kam nors iš Ges ta po , bu vo nu rody tas
vysk. Brizgys. Vokiečių tas atstovas turėjęs pareigą Ia bai greita i a ptvarkyti Pabaltijo va lstybių reikalus ir apie visa in formuo ti B erlyną. jis
nenorjs, kad Laikinosios vyria usybės nar iai va dintqsi mini strais, bet
kaip nors kitaip. Jis sakęs, kad vokiečia i neturi ni eko pri eš ge n. Raštikį
kaip vyriausybės galvą, kad Škirpa Berlyne nesąs personagratair jam
laikinai nebūsią leista grįžti Lietuvon, kad i Vyriausybę rei kėtq p riimti
vokiečių pageid auja mą ir jiems patikimą asmenį koki ten Meškauską ,
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kuris buvr;s mūsų Slap tosios policij os viršininko padėjėjas. - Vysk. Brizgiui buv o pasiūlyta para šy ti žm onėms paraginimą lai kytis ramiai ir su
pasitikėjimu tęs ti savo darbus, be baimės, kad jie bū tų ki eno n ors
skr iaud žiami . Tokio ra što projektą su pre l. Šauli o patar imais vys k. Brizgys man pa liko perži ūrėti. Vysk. Brizgys sakėsi turėjęs s uei ti į sa n ty kiu s
su gen. Raš tikiu ir su ju o tar tis.

1941 m. liepos 2 d.
Šios dienos „Į laisvę" num e ryje: ,,Vo kieči ų armij a ve ja sumu štą
Paimta Ryga ir Lu ckas . Apsuptoji už Balstogės sovietų armija
suskaldyta i tris dali s . Vokiečių avia cija smarkiai bombarda vo Sm olensko ir Kirov sko miestą ir Murman sko u os tą". ,,Tarp Balstogės ir Minsko apsupt oji sovietų armija ve ltui mėgina pr asimu šti" . Pri e Ra ud[ on ojo] Kry ž[iaus ] susikūrusio Komit eto nu o karo nukentėjusiems še lpti
išvež tqjq i TSRS ir dingusių polit iniq kalinių gelbėjimo se kcijoj Kaun e
šiandi en pri ešp iet bu vo įregistru o ta: išvež tųjų api e 2000, dingusių
po litiniq kalinit\ - 229.
priešą .

1941 m. liepos 4 d.
„Į laisvę"

N r. 10 (1941.VII.4) yra atspa usdintas Kaun o arkiv ys kupijos
per radiją „Brangūs tautiečiai", p as ira šy tas ma no, kaip arki vys kup o ir metro polito, dr. Vincent o Brizg ia, kaip Kauno
vys k. pa ga lb[in inko], ir prelato Kazimiero Šauli o, kaip m ano ge ner alv ikaro. Tas par eiškima s atitink a Vokietijos atstovo pageidavimus ir dėl jo
hirini o buvo su juo susiž inota. - Kitos nu merio jdomybės: ,,Mūšis pri e
Ba lstogės pr alenkia Kutno ir Flandrij os naikinamąsias kautyn es . Vokiečių
armija visu frontu nu o Ju odosi os jūros iki Ledin uotojo vandenyno tebepu ola besitrauki anti priešą" . ,,Gr iuvus Mas kva i, sovie tq vyriausybė nutamsi bėgti į Sverd lovską. Stalinas, Molotovas ir Voroš ilovas esą rttp ina si
užsienio pasais ". ,,Šiauliu ose bu vo išgelbė ta ap ie 700 mote rų ir vyn1. Jie
tris d ienas išbu vo be mai s to ir vandens užka ltuose vago nu ose . Da uge lis
suimtqjq jau buvo mirę". Etc.
vyresnybės pareiškimas

1941111.liepos 5 d.
,, Į la isvę" N r. l] (1941.Vll.5): ,,Vokiečiq kariuomenė ar tinas i pr ie va dinam os ios „Stalino linijos". Fro nt o vidu ryje ja u per žengta Bere zin os
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u ė. Prie Minsko apsupti sovietų d aliniai pasidavė, pr ieš tai iššaudę poli~nius komisarus". ,,Bėgdama Raud onoji armija u ž kim šo v isus kelius.
Besitraukiančią kariuomenę be perstojo bomb ardu oja vokiečiq kovos
lėktuvai". ,,Katme įvedamos kortelės". (Norinčiqjų š i tą pirkti - did eliam
žmonit\ susitelkimui sumažinti - prekės bu s ga un am os pa ga l kort eles:
1) duona, 2) miltai, 3) kruopos, 4) de šra, 5) mėsos ga miniai , 6) svies tas,
7) riebalai, 8) kiaušiniai, 9) sūris, 10) cu krus , 11) druska , 12) muil as,
13)žibalas. Be kortelių, dar pirkimo lapa i apva lka lo d a lykams.) Tuo būdu
bus bent kiek apsisaugoma ir nu o vokiečių ka reiv ių pirkėjq, kurie už
markes šuns kaina, t. y. beveik ve ltui , p erkas i v isa ką ir pak eta is siunčia
namiškiams. Kiti ,,! laisvę" straipsnia i: ,,Maskva pirm omi s karo dienomis. Anemiška Maskvos v isuomenė. Ir ten tik „prat im ai" . Mob ilizuojamieji vyksta prisirašyti j jau vokiečiq u žimta s sriti s. Naivi os propagan dos aukos komandyrų uni formomi s ... Oro desantų sia uba s. Lietuvos
žemėje" (čia duo dama šiek tiek žinių ap ie Dau gp ilio paėm imą ir apie
grįžimą i Kauną per vokiečių užimt as vie tas).
Šiandien man paveda nt 9 val. Ark ikat edroj e bu vo ged ulin gos pama ldos už Lietuvoje žuvus ius vokiečių ir lietuvių karius ir pa rti zanu s.
Iškilmingas pontifikalines pamaldas atl ai kė ir žodį tarė J. E. vysk upas
Brizgys.Lietuvos visuomenės vardu jis pareiškė užuojautą žuvusių vokiečių
ir lietuvių karių bei partizanų šein1oms. Para g ino neu žmir šti jq kapq. Pamaldose dalyvavo vokiečiq armijos Kaun o fe ldk omend ant as gen . Pohlis
su didele vokiečių karininkų delegacija, gen. Raštikis, Kaun o mi esto burmistras, daug žymiq lietuvių veikėjų ir daugybė kitų žmoniq. Garbės
sargybą sudarė Tautinio darbo apsa ugos bataliono būrys. ,,Nea pra šomo
klaikumo vaizdai Lvove. Besitraukd ami raud onieji bud e liai žia uri ausiais
būdais žudė ir kankino tūkstančius j kalėjimus sukištų ukra inų" .

1941111.liepos6 d.
Sekmadienis. Koplyčioje vėl paska ičia u lekciją ir Eva ngeliją ir pasakiau trumpą pamokslėlį.

,,Bolševikai jau vykdo Stalino įsakymą . Traukd amies i viską naik ina, de gina" . (Vokiečiai tomis žin iomis naud ojasi savo propagandai. Per radiją
ske lbia nuolat , kad gyven tojai, kuri e naiki na savo javus, turės tikr a i žūti
badu . Vokiečia i turį maisto iš tėvynės. Tokiom is žin iom is vokiečiai n ori
palaužt i da r lab iau ru sq ka riuomenės atsparumą .) ,,Prancūzai prad ėjo
kurti savanorių legioną, kuris d alyva us Europos kryžiaus žygyje pri eš
komunizmą". ,,Bolšev ika i šaud o paimtus i nelaisvę vokiečių kariu s". ,,Jau
griC1va ir Stalino linijos sustip rin imai" . ,,Dab ar Eu ropa ga li pama ty ti
bolšev ikq rež im o tikrovę, kurią a tskleidė vokiečiq verži ma sis į Ry tu s"
(ang lq propaganda į tai atsako priekai štu vokiečia ms, kod ėl jie v iso to
nematė nu o pat karo prad žios, dary dam i su ru sais paktus ir juos aukštai
vertindami) . ,,Darbinirlk o laiš kas Stalinui. Šio laiško au toriu s sen iau buvo įsitikinęs kom uni stas" . (Tas laiškas turbūt jau ga na seniai buvo atspa usdint as vien oje kn ygo je.) Komp etentin g i vokiečiq ša ltini ai nurodo,
kad bolšev ikq komisarai, kurie dėvi uniformą ir yra aukštesniqjų karininkų
žinioje, [bus] trak tuojam i iš vokiečių pusės kaip ir kiti Raudonosios armi jos nari ai ir todėl su jais bus elgiam as i lyg iai taip , kai p su kiekvie nu į
nelaisvę pat ekusi u kar eiviu . - Šios dienos num eris du od a žiniq apie
bolševikq suša ud y tu s kunigus. Žinios yra to kios: be Lankelišk iu ose
bolšev ikq nukankintų kunigų - Petriko , Dabrilos ir Balsio- nuo bolševikų
rankq Lietuv oje žuvo ir visa eil ė kitų kunigų. Skaruli uose (p rie Jona vos)
žuvo kun . Vitkevičius. Jį, a tsisaki u si eiti toliau nu o bažnyčios, ru sai
sušaudė pri e šve ntoriau s. Kun. Vėgelė ir vie na s naujai įšventintas kunigas iš Vilniaus bu vo kankinami prie Neries ir pask ui suša ud yti. Dekano
[.. .] pranešimu , jie v isi bu vo ras ti pieta ują klebonijoje, apka ltinti , kad
šaudė iš bažnyčios bok što, nors aišku , tai yra tikras m elas. Ant dviejų
pasta rqjų kūnų rasta sm urt o žymių. Visi trys palaid oti kun . Klov os
Skaruliq šve nt oriuj e. ,, Prasidėjus karui tūkstančia i la tvi t\ buvo veža mi į
Maskvą". ,,Sovietai okupu otose srityse buv o pristatę bega les aerodromų".
,,Edenas žada padėti Maskvai viso mis išgalėmis. A rtimiausiai s mėnesiais,
sa ko jis, karas pasmarkėsiąs". (Tai a tsakymas į bolševikų dejavimus , kad
anglai jiem s nepadedą.)

1941m. liepos7 d.
Dienraščio „ Į laisvę" a ntraštės: ,, Vokiečiq armija pradėjo pulti Stalino

liniją . Visu frontu bolševikai tebesitraukia. Iš ap supt os pri e M ins ko a rmijos vėl pasidavė 52 000 rusų karių. Viso jau paimt a 300 000 bela isv ių".
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1941 m. liepos 8 d.
Iš „ Į la isvę" Nr . 13 (1941.VIl.8): ,,Stalin o linija daug ely vie tų jau
pralau žta. Visu frontu pu olami sustiprinimai. Baltijos jūroje įvykęs laivų
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karo laivynas užėmė Islandiją". ,,Išrauti nelemtąją bolševikinę
doktriną! Dr. Goebbelso straipsnis apie epochinę vokieči1.1 armij os žygio
. R tus reikšmę". ,,Bolševi kq kariai nu ola tos ša udo i voki ečių sa nitaVienoje lauko ambu lato rijoje jie žiauriausiai išžudė 38 sužeistus
vokiečiq karius". ,,Japonijos laivynas pasirengęs kovai su A mer ika. Japonijos laivyno kontradmirol o Majedos pareiškimas ap ie ka ro pavojų
Ramiajamevandenyn e". Tarp žinių iš v isos Lietu vos yra žinių iš Utenos, 0 tarp jq viena tokia: Utenoje pasislėpė automob ilio šoferis , kuris
vežė Sniečkq. Kai tas nuėjo į banką su žvejot i d ar pinigų, šo feris pasisavino jo portfelį, prikimštą rublių, ir nea tsisveikinęs dingo. ,,Kaune aptiktas įdomus radin ys": didelėje ned ega moje spi nt oje gu lėjo smul kūs
Lietuvojesukoncentru otos sovietų kariuomenės pulkq planai Vokietijai pulti. Bolševikq agen tai čia laikė „juodąjį sąrašą". ,,Minsko miškuose
buvę sutelkta daug sovietų tankų ". ,,Min ska s pavirtęs v ien a gri uvėsių
krūva. Į vokiečiq kareivius iš pa salų šaudė ne tik kar eiviai , bet ir
komunistės moterys". ,,Rytojbus pasikeista Vokietijos ir Sovietų Sąjungos
diplomatiniais atstovais".

tr~,:ri~~s

~u:.

1941111. liepos9 d.
Šios dienos „Į laisvę" straipsnių antraštės: ,,Vokiečiq kariuomenė jau
veržiasipro Stalinoliniją. Šiaurės fronto dal yje pr alau žtos tvirtovių pozicijos.Nuoliepos2 iki 5 dienos vėl paimta 142 000 belaisvių. Bolševika i smarkiaisumuštiir Besarabijos fronte".,, Visiškai sub omb ardu otas Murmansk oPeterbu_rgo
geležinkelis".,,Nugalėti Vokietiją, pan aud ojant Amerik os jūnt
karopaJ~gas,tuo tarpu neįmanoma. Tokia yra JAV karo laivyno techninitĮ
sluoksmų
. . s ,·r
_.
.nuomone""· ,,Bolv
sev1"ka•
1 zve ns•vka1. zud o vok1ec1ų b e la1sv1u
s~ e1Stuosms karius.Tokių atsitikimų jau suregistruota labai d aug". ,,Smarki oro kovaviršumJuod os1os
· Juros.
•v
· n1
Perpusva landį buvo sumu s ta 18 sovie
V
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lėktuvų".,,( Londoną atvyko sovietų karinė misija. Susirinkusi stotyje minia rėkė internacionalą ". ,,Ame rika dar ok upuosianti Dakarą, Azorų ir
Kapverdosalas . Is landijos okupavim o atgarsiai JA valstybėse". ,,Vokietija
karą su Anglija veda tok iu pat intens yv umu kaip ir anksčiau". ,,Kaip buvo
kankinami vokiečia i bolševikų ka lėjimu ose". ,,Žvėriškos politinių kaliniq
skerdynės. Ties Čcrvene žiaur iai išžu dyta daug lietuvių politinių kaJini4t
išvežtų iš Kaun o kalėjimo IV ir V skyriq. fšsigelbėjusieji pa sakoja baisias
skerdynių scenas". ,,Trijų gydytojų trag edija Panevėžyje. Pasak oja v ienas
iš gyv q likusiqjq ".
Buvo atvykęs pas man e vysk. Brizgys. Pasakojo apie santyk ius su
vokiečiais. Santykiai su kari š kiais, feldk ome n dantu ir Kaun o kari niu komendantu generolu Pohli u ir Ropp u esą labai ge ri. Visais klau simais su
jais esą laba i lengva sus itarti. Politini s vokiečių atsto vas darąs pas isaky mus , siekia nčius maždaug paneigti Lietuvos nepriklausomybę. Su pasi sakymais nesu tinkama ir norin1a jiems n enusil eis ti. Bet šito atsisakymo
vokiečių atstovas ne ima tragiškai. Jis išskrisiąs į Berlyną ieškoti naujų
instrukcijų. Vysk. Brizgys žadėjo sukv iesti Kaun o kunigų pasitarimą; šiam
dalyk ui pritariau. Sakė, kad ark.ivysk [up ijosl rūmų [klausimas ] gali bftti
grei tu laiku išspręstas palankiai tų pačių vokiečių generolų. Jis pranešė,
kad ką tik grjžęs kun . Petrai tis[ .. .] su savo broliu . Taigi pasirodo , kad
juod u abudu y ra išsige lbėję. Patvir tin o žini as. api e nu žudymą kun.
Vitkev ičiaus, kun . Vėgelės ir vieno[ .. . ] Vilniaus vysk. tuos e pat Skaruliuose. Iš p olitikos d ar sakė, kad esą nusistatyta pasiųsti padėkojimo
telegra mą Hitleriui per vokiečių mili tarinę valdžią, pas iža dant kovoti
drauge p rieš bolš ev ikus. Telegramą pasirašė žy m esnieji visuomenės
ats tovai. Savo pa rašą pažadėjau. Ruošiamas mem orand um as Vok ietijos va ldžiai apie Lietuvos nepriklausomybę ir Lietuvos teises. Tą m e'.11orandumą norima pa siqs ti toliau ir sup ažindinti su juo p er Šveicariją
ir ~asa ulio valstybių vadovus. Šiokius tokius ryš ius su Šveicarija esą
ga lima pa laikyti.

1941 m. liepos 10 d.
_š iandi en sesuo Filome na važiavo veži muku drauge su viena merga i~e kaip vežėja į Ka uną , vež d ama kokią ten apyskaitą į mi es to
sa:i~a ldybę. Važiu ojan t nuo kalno kas ten vežimėlyje, matyt, sug edo ,
ba ikstus arklys, dėl ūkvedžio nea psižiftrėjimo pakinky tas , pradėjo neš ti.
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Mergaitė iškrito ant kelio, sesuo Filom ena - kiek toliau a nt akmenl\ ir
labai susitrenkė nugarą, p rasimušė ga lvą ir per kojas p ervaž iavo tekinis. Mergaitei pradėjus šaukti pag albos, atsirad o žmonių; bu vo išša u kta
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greitoji pagalba ir seselė buv o nuv ež tai bu v. Žy dt\ ligo ni m;. Te nai paguldyta korid oriuje laukė savo eilės. Kai pat eko į tyrimą, tai nebuvo
leidžiama jos dra ugams p rie jos pri eiti, n eva ko l gydy toja nepa ži ūrėjusi.
Prakirsta galvos oda buvo susiū ta. Abi kojos pamėlynav usios ir pa tinu sios, bet jas buvo galima p ajudinti , todėl jt\ kau las n ep er lauž tas. Atsirado Valanč[ia us] 2 viena ses uo [... ], kuri kaip parti zan ė turėjo tei sę įeiti i
ligoninę. Ji pirma ga lėjo pa sima tyti su ligo ne. Pasirod ė ir ses u o Morta ,
neva norėdama kalbėtis dėl jos ve žtq dokumentų . - Iš„ Į laisvę": ,,Ry tq
fronte prasidėjo antroji karo fazė. Vo kiečių armija įsiveržusi i prie šo
teritoriją 400 kilometrų . Dabar bus siek iama n e v ietov iq užė mimo, bet
absoliutaus priešo sunaikini mo". ,,Kijeve an arch ija. Ukraino je daug ely
vietų neišėjo laikraščiai" . ,,Ang lai nebetiki , kad bolševi kai a tsilaikys .
Nors spauda karštai sveikina atvykusią sovietų karinę d elegaciją " . ,,Nustatyta nauja Vokietijos- Italijos siena. Tuo reik a lu vakar Bedyn e
pasirašyta sutartis". ,,Anglai Miun steryje sub o mbard avo bažnyčias" .
,,Maskvosgyvenimą reguliuoja drak oniškos priemonės: Maskvoj e mobilizuojami vaikai grioviams kasti". ,,Prancūzija Sirijoje nutarė nutraukti karą , nes tolim esni kraujo li ejim ą ir gyventojų žudymą lai ko
beprasmišku ". ,,Rooseveltas ižūliai stumia Ameriką į karą. Vokiečių
spaud os nuomonės apie Islandijos okupavimą". ,,GPU kankinimų kameros Rygoje. Kameroje rasti įrengimai ir irankiai kankinimams pra šoka
visus įsivaizdavim us". ,,Amerikiečiai ginčijasi: padėti ar nepa d ėti Anglijai". ,,L[ietuvos] Raudonojo Kryžiaus išvežtųjų i SSSR ir politinių
kalinit\ gelbėjimo sekcijoje iki liepos 9 d . v akaro ireg istr uo ta 1009 politiniai kaliniai ir 4270 išvežti i SSSR". ,,Sovietų karininkai va ikšto basi.
Būdingi švedų žurnali sto įspūdžiai iš v ien os bela isvių s tovy klos".
„Skausmo ir kančių metai. Skausmas lietuvius sujungė, kančia išugdė
brolystę": labai įdomus ir mano tikslam s reikiamas rašinys. ,,Telšiuose
raudonieji nukankino 73 politinius kalinius". ,,Litvinovas prabilo ... Jis
pasakė per radiją kalbą Didž. Britanijai " (Litvinovas - buvęs Sovietų
užs[ienio] reik[alų] komisa ras. Žy da s, kuri o tikroji pavardė es anti
Finkelšteinas. Jis turėjęs ilgas atostogas ir dabar vėl turi pa s irodyti
politinėje arenoje).
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1941111.liepos 11 d.
Mokyt. Angelė iš Paža islio ir kiti, gavusieji žinią apie sese rs Filom enos
sužeidimą,

tuojau rado kelią, kaip prie jos prieiti, ir gavo atitinkamu s leidimu s. Susižeidim as, rodos, ne turės koki ų didesnių pasėkų, bet pagulėti ga l
porą savaičių reikės. Šiandi en popiet man buvo atv ežta prieš porą dien ų
sum anytoj i teleg ra ma, dė kojant H it leriui už Lie tuvos nu o bolševikų
išlaisvin imą. J ą pasira šiau antras tuojau po buv . Prezide nto Griniaus .
Pasirašo ją visuomenės atstova i. Tarp pavard žiq pastebėja u bu v. Ministr o
pirmininko Tumėno pavardę, kun. Miron o (kuris, pasirodo , jau esąs laisvas), [...] kaip buvusio burmistro, vysk. Brizgio, rodos, Girdzijausko ir nemažo
skaičiaus kitų. - Iš „Į laisvę" : ,,Didžia usių pasau lyje kautynių ska ičiai. Kovose pri e Balstogės ir Minsko buvo paimta 323 898 belaisvia i (viso virš
400 000)*, sunaikinti arba paimti 3332 tankai, 1809 patrankos ir nep ap rasta
daugybė kitų ginklų. Ligi šiol sovietų pajėgos neteko 6233 lėktuvų, 7615
tankų ir 4423 patrankų". ,,Sirijoje vėl p rasidėjo kovos . Prancūzai atmetė
britų paliaubų sąlygas". ,,Maiskis šalia d vasininko klebono! Ar dar reikia
juokingesnio dal yko": anglų spaud oje esanti labai idomi nu otrauk a. Ji vaizduoja sovietų pasiuntinį Maiskį (žydą) vieno atsilankymo Šv. Pov ilo katedroje metu. Čia jis nutr auktas kartu su Katedr os klebonu. ,,Žydija, bolševizma s
ir plut okratija turi būti sunaikinti , jei Europa nori pagaliau laimingai gy ve nti . Vokiečių spa ud a ap ie Litvin ovo -Fink elš teino ka lbą ". ,,Mas kva
visiškai nežinanti, kas darosi fronte": Edenas priėmė bolševikų karinę misiją,
Stalin as kasdien p riim a Crippsą, anglai bolševikams jau pasiuntę kar o
medžiagos, Sov[ietl\] amba sad[ orius] Umanskis tarėsi su Rooseveltu . ,,Britų
lėktuvai subombard avo Acheno katedrą". ,,Lietuv os Raud on ojo Kryžiaus
atsišaukimas dėl paga lbos nukentėjusiems tautiečiams". ([ai laba i rimt as
pa kvietimas padėti nukentėjusiems politiniams ir kitiems kaliniams .)
Būdamas pri eš porą dienl\ pas man e vysk . pasakojo, kad vokiečių komendanta s pasikvietęs pas save prad žioje vieną žydų tautybės atstovą ir
per [ji] sužinojęs dar keletą kitų žydt\, kuri e galėtų būti žydl\ atstov ais.
Tiems a ts tovams vokiečių generolas pasakęs, kad lietuv iai reikalauja, kad
žydai būtų iškelti iš Kauno. Vadinas i, dengiasi lietuviai s ir nurodė, kad jie
galėtų išsikelti į Vilijampolę. Žydai bandė teisin tis, kad jų dau g, kad jie
neturėsią kur gyventi Yilijampolėje. Vokiečilj gene r[olas] paai škino, kad
• J. Skv irec ko pastab a.
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"
gali pasistatyti sau laikinus barakus, kuri ems nereikės 5 milijonq , kuriq
žydai sa kėsi neturi, kad tiems barakams vokiečių ka r[inė] va ldžia
parūpinsianti lentų (gal iš tų, kurias bol šev ikai buv o suga benę i Panerius).
Žydai bandę ieškoti užtarimo ir lankęsi n et pas vys k. Brizg~ kuris jiems
paaiškinęs, kad žydai turbūt žiną katalikų dvasininkt1 nusistatymą dėl
žydų, bet jei jie dabar bandytų viešai atsili ep ti u ž žy du s, patys galėh.1 būti
nulinčiuoti. Savaime suprantama, kad ne visi žydai kalti, bet kaltieji užtraukė
lietuvių visuomenės neapykantą bendrai v isiems žy dam s. Žy d ai šiuo momentu turėtq suprasti, kad jiems nėra išskaičiavimo būtinai brautis i Lieh.1vil\
tarpą, kad jiems bus geriau, jei ramiai pasiliktų šalia lietuvių, jiems skirtose
vietose, kad jiems bus, sakykim, ramiau Panevėžyje ar Šiauliuos e, kur nebuvo prieš juos ekscesų, negu Kaune, i kurį yra atklydę pa skutiniu laiku
mažiausia apie 8000 žydų iš visų kraštų. Šios di enos „ Į laisvę" num eris
turi atspausdinęs bais11jiprieš žydus nukreiptą „Kauno kom endant o ir
Kauno miesto burmi stro įsakymą". Perrašau čia ji visą žodis žodin:
„l. Visi žydų tautybės asmenys, kurie iš Kaun o yra pabėgę, neturi
teisėsi Kauno miestą sugrižti ; sugrižusieji bus suimami.
Namų savininkai, nacionali zuotq namq valdytojai ir kitq namų faktinieji valdytojai, kurie leis apsigyventi grjžusiems i Kauną žydų tautybės
asmenims savo valdomuose namuose, bus baud ž iami.
2.VisiKauno mieste gyveną žydų tautybės asmenys be lyties ir amžiaus
skirtumo š. m. liepos 12 d . pradedant ant kairiosios krūtinės dalies nešioja
ši ženklą: geltonos spalvos Dovydo žvaigždę 8-10 cm diam etro. Ženklus
pasirūpina patys žydų tautybės asmenys . [ ... ]*
3. Žydt\ tautybės asmenims leidžiama vaikščioti gatvėmis ir rodytis
viešose vietose nuo 6 iki 20 val. Kitu metu pastebėti viešose vietose žydų
tautybės asmenys bus suimami.
4. VisiKauno miesto ribose gyveną žydų tautybės asmenys be lyties ir
amžiaus skirtumo nuo š. m. liepos 15 d. iki rugpjūčio 15 d. turi persikelti
gyventi į Kauno miesto priemiestj Vilijampolę. Persikeliančios šeimos gauna persikėlimo orderius.
5. Tvarkingam persikėlimui užtikrinti Kaw10 miesto Butų ūkio valdyba kartu su žydų bendruomenės atstovais nustato persikėlimo sąlygas,
tvarką ir eigą.
• Praleistas sakinys: ,,Pastebėti be ženklo žydų tautybės asmenys bus suimami'' .
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Persikėlimo eigą prižiūri Kauno komendantūros ir Kaun o miesto policijos pareigūnai. Nurodytu laiku nepersikėlusieji bu s su imami .
6. Persikėlima s vykdomas pačių persikeliančiųjų lėšomis.
7. Vilijampol ėje gyveną ne žyd ų tautybės as menys turi teisę išsikelti
gyve nti i kita s Kaun o miesto d alis. Apsigyvenimo vieta i surasti tarpininkauja Kaun o mies to Butų ūkio va ldyba .
8. Žydų tautybės asm eny s, turi nekilnoja mąji turtą kitose Kauno miesto daly se, ne Vilijampolėje, tą turtą turi likvidu oti, pirm oje eilėje susitardami pasikeisti su Vilijampolėje nekilnojamąji turtą turinčiais ir iš ten
išsikelti norinčiais lietuv iais.
Nekilnojamoj o turto likvidavimui bei pa sikeitimui tarpininkauja tam
tikslui Kauno mi es to savivald ybės jsteig tas biuras.
Nesutvarkytus tuo būdu nekilnojamuosius turtus perima Kauno miesto
savivaldybė.

Žydų tautybės asmeny s turimu s ginklus prival o tuojau p erdu oti
komendantūrai

(Gedimino g. 34), o radijo aparatus- Butų ūkio valdybai
9, III aukštas). Neišpildę šio nu ostato bu s gre itai baud žiami.
9. Žydų tautybės asm enim s draud žiama naudotis kitų tautybit\
asmenų samdomuoju darbu.
(Laisvės ai.

Kaunas , 1941 m . liep os 10 d .
Kaun o kome ndantas
Kaun o miesto burmi s tras".

1941 m. liepos12 d.
Iš „Į laisvę": ,,Bolševikq armija neteko l milijono vyrų. Per nepilnas tris
savaites Sovietų Sąjunga gavo tokius smarkius smūgius, kad ji vokiečių
veržimąsi gali šiek tiek trukdyti , tačiau jokiu būdu nesulaikyti . Vokiečių
aviacija be atvangos bombardu oja sov ietl\ užfrontę". ,, Bolševikų viešpatavimo balansas . Daugiau kaip 32 min . žmonit\ buvo nužudyta arba
mirė iš bado ". ,,Vorošilovas, Timošenko ir Budionyj paskirti frontų vadais.
Stalinas reikalauja iš angll\ tuoj sudaryti Vakarų frontą". ,,Rooseveltas sveikina bolševikus ir linki jiems laimės". ,,Tiesos" redakcijoje Kaune rasta slaptų
dokumentų: ivairių agenh\ pran ešim\\, Rytprūsil\ pulkų karininkt\ sąrašai,
kareivinit\ ir aerodromų planai , kelil\ i Dancigą ir Karaliaučių aprašymas ... ,
atsišaukimų vokiečių kalba ir t. t. ,,Vokiečiq prasiver žimas ties Rukla. Kaip
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. s vokiečių batalionas sutriu škino bolševikų 16 annijos tvirtovę"
viena
__
.
. ,,kataikos Rygos paJury. Taiklus aerod romo bombardavimas
k .
ro nuo
.
.
. aip
bolševikai ėjo užimti Berlyną. Galas raudomuq teronu ". ,,,,Me in Ka
„
mintys: Asmenybė tautinėje pasaulėžiūroje"_- ,,lspan ijos „Mėlynoji d: ~fja" išvyksta į karą". ,,Du įdomūs dokum entai , atskleid ž ianti eji vieną St:'._
1
no pranešimą politbiurui ". ,,Rooseve ltas paprašė paskirti 36 nauju s
.
6000
h ?
,,
generolus".Iš_,,~ ~nikos":,, Kaune ,~eike~er
par=anų ,,,Kau n o m etropolijos semman1a atgauna savo rumu s

1941m. liepos13d.
Sekmadienis. Koplyčioje po Mišių perskaičiau lekciją iš Evange lijos.
Tai jau virsta papročiu .
1941m. liepos14 d.
„Į laisvę":,, Visose lemiamo se vietose pralaužta Stalin o linija . Vokiečių
kariuomenė jau betarpiška i gras ina Petrapiliui ir y ra v isai a rti pri e Kijevo.

Paimtas Vitebskas. Bolše:vikų armija prad eda pakrikti " *. ,,Kas yra ta Stalino
linija". ,,Stalinolinijos pralaužimas New Yorke padarė didžiausią sensaciją".
„Anglija ir Sovietų Sąjunga sudarė karo s utartį. Abi valstybės įsipa reigojo
nedaryti sepa ratinės taikos": Berlyno p olitiniq sluoksnių nu om one, a nglų
Sovietų Sąjungos paktas karinei padėčiai neturi jokios reikšmės. ,,Nužu dyti
Ulmanis, Berkis, Balodis ir kiti žymūs Latvijos vy rai . Pabėgusio j Ameriką
latvio pran ešimas". ,,Atkurta Juodkalnijo s valstybė. Ju odkalnij os steigia~asis tautos susirinkimas nutarė jsteigti Juodkalnijos karalystę Italijos veikimo sfero1e".,,Su nepapras tu džiaugsmu ispanai vyks ta j Rytų frontą".
"~okietija!au paleido 514671 prancūzų ka ro belaisvj" . ,,Ang lija** ža da išplesh savoJūrų patrulių veiklą iki pat Anglij os". ,,Pan aikinami bolševikiniai
m~k~a i". ,,Sirijoje paskelbtos paliaubos ". ,,Išga rsint os „pa mald os" Maskvo1eIS hesų buvo tik vaidinimas filmų koncernui ".

1941 m. liepos 15 d.
. ,,_Y~kiečių a:mija toliau veja Stalino linij oj

sumuštą

ir pakriku si

pnesą · ,,Kremliau s vald ova i jau krausto si iš Maskvos " . ,,Lond on e jau

-

:. straipsnio pavadinime,.... pakrikti ir irti".
Straipsnio pavadinime „Amerika".
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žuvo 30 000 gyventojų". ,,Rytt1 fronte per 3 sava ites užkariautas duka rt
did esnis pl o tas n eg u Anglija". ,,Churchillis grasina baisiai bombarduoti
Vokietiją ir Italiją". ,,Chur chill is, Sta linas ir Rooseveltas kėsinasi sunaikinti Europą. Kaip vok iečių spa uda sva rsto sovietų-anglų paktą " . ,,Liudijima i api e bolševikų klastą. Įdomūs dokumenta i apie pogrindinę sovietų
diplomatų veiklą". ,,lspanijoje buvo at laikyt os ged uling os pamaldos už
nu žud y tus Lietuvoje kata l ikų kunigus". Granada , liepos 14 d . Elta: Už
sov ietų n užudytus Liet uvoje kunigus čia buvo atlaikytos gedu ling os
Mišios, kurių išklausė valdžios ir Falang os viršūnės.

1941 m. liepos 16 d.
Iš „ Į laisvę": ,,Sensacingos reve liacijos apie Roosevelto karo planus. Amerikos karo la ivynui jsaky ta šaudyti i vokiečių karo laivus ". ,,Maskva reika lauja, kad Ang lija pultų Portugaliją ir Ispaniją, tuo sudarydama naują sausum os frontą su Vokietija Vakaruos e". ,,Pirmieji ispanų savano riai jau atvyko i Vokietiją ".,, Vokiečių tautos persilaužimas ". ,,Prie Dnepro bolševika i
m ėgino daryti pri ešp uolius , bet buvo nubl okšti atgal su didžia usiais nuostoliais. Kaip vyko kovos Stalino linijoje". ,,Ispanijos spauda pasipiktinusi
smerkia anglų-sovietų paktą ". Iš „Kronikos": ,,L[ietuvos] Raud[ onasis]
Kryžius s teigia savo skyrių Daugpilyje ir Vitebske". ,,Tarybinės Lietuvos
va dovai bėga. Pozdn iakovas , Sniečkus, Paleckis, Gedvilas neria iš Lietuvos. Komisa rą Glovacką nušauna raud onarmi etis. Dingsta vyriausybinia i
šoferia i. Maskva atsisako vyria usybininkus priimti. Kolchozninkai meldžiasi". ,,Sunormuotas a tlyginimas ": viso [valdinėse] istaigose ir įmonėse
tamautojLĮ mėnesinio a tlyginimo maksim[umas] 1000rb, o minim[um as]250 rb. ,,Kodėl bolševika i trėmė mūsų žmones? " (gana įdomus straipsnelis).

1941 m. liepos17 d.
Iš „Į laisvę": ,, Rytų fronte vėl bręsta nauj i reikšming i rez ultat a i. Į pietus nu o Vitebsk o buv o įvykę didelės kautynės, kuriose bolševikai buvo
visiškai su mu šti. Vokiečių oro jėgos neribotai viešpatauja sovietų erdvėje".
,,Sovietų vyriausybės įstaigos iš Maskvos ke liasi i Kazanę" . ,,Kominte rnas Prancūzijoje varė milžinišką propagandą. Čia buvo 30 000 apmokamų
komunistų age nt1j". ,,Atidengti kruvinoj o Kremliaus užkulisiai " (apie
Sta lin o sa ntykius su Gorkiu ir kitais - nužudymai). Kauno mi es to
saviva ldybės p ran ešima i api e susis iekimo priemoniLĮ tarifus: taks i, vežėjLĮ
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etc. ,,Gerbiamiems Kauno arkivyskupijos bažnyčiq kl ebon am s ir ktiratams" (mano laiškelis apie Raud[on ojo] Kryžiaus rėmimą) . ,,Ką buvo
pasakęs J. Paleckis apie birželio 14- 15 d. išvežtuosiu s" .
1941m. liepos 18 d.
Iš „Į laisvę": ,,Rytų fronte kaujasi 9 000 000 vyrq armijos. Vo kiečių
kariuomenė, pralaužusi Stalino liniją, n esulaik oma jėga veržiasi pirmyn .
Jau paimtas Kišiniovas, Srnolenskas ir Polockas. Ši mil ž ini š ka kova čia
vyksta jau savo lemiamoj e fazėje". ,,Ne papr as tai karšt os kov os prie Kijevo. Bolševikq mėginimai atsilaikyti čia baigdavosi visišku jų sutri uškinimu " . ,,Naujoji vyriausybė Japonij oje". ,,Maskva mėgina gelbė ti savo
pakrikusios kariuomenės drausmę. Kariuomen e i skiriami kariniai komisarai ir politiniai vadovai". ,,Šarvuotosios divi z ijos kelias per Dneprą.
Smarki artilerijos dv ikova. Puolamaisiais laiv e liais p er up es".
1941m. liepos 19 d.
Šiandien po gana ilgo nebuvim o buvau nuėjęs pėsčias į Kauną. Solenizantas vysk. Vincentas Brizgy s ka ž kur išvažiavęs. Jo ieškojo , kad
pakalbėtų [su] gen. Raštikiu priimti Ministro pirmininko par eigas , kurių
jis kratosi. Buvau nuėjęs pažiūrėti, kaip atrodo vokiečių grąžinami naujieji rūmai. Visų pirma kiemas karių nuniokotas . RūmtĮ vidus nėra per
daug nukentėjęs. Sienos ma ža kuo tesiskiria nuo to, ką palikau. Grindys
labai purvinos, ir dau g reikės darbo, kol pasiseks jas nuvalyti. Visos figūros
gipsinėse ovaluos e išskustos, ir pat ys rėmai[ ... ]. Tuose rėmuose bolševikai, matyt , buvo įstatę savo bolševikinių ženklų. Daug palikta menk os
vertės baldų. Grįžau vakarop seminarijos arklių vežamas. Laikraštyje J
laisvę" pirmame puslapyje yra šioks toks Rus ijos žemėlapis. ,,Kau tynių
laukas Rytuose". Kiti straip sneliai tokie: ,,Smolenską b olševi kai gynė iš
visų jėgų, nes jis yra paskutini s did esnis mi es tas pri eš Maskvą. Prie Leningrado vokiečių kariuomenė susidūrė su organizu o tomis banditų ga ujomis". (Žmonės kalba, kad buvę žinių, jog jau ir Petrapili s paimtas , bet gali
būti, kad tai dar netiesa. Iš Maskvos, nu o kuri os vokiečiai esą tik p er 250 km,
jau nebesigirdi radijo.) ,,Ir Suomijos fronte smarkiai pra silau ž ta ". ,,Už Stalino linijos vėl apsupta did žiulė bolševikų a rmija. Visame front e sovi etq
gynyba nesulaikoma i griūna". ,,Pa kelėse s unaikinti bolšev i kų ša rvu očiai
nebesuskaičiuojami ". ! Kazanę persikėlė da lis J.A.V. ambasados".

1941 m. liepos20 d.
Sekmadienis. Šv. Mišiq klausytis šiand ien buvo susirinkę ypatingai
daug žmonią Perskaitęs [... ] ir Evangeliją pasakiau ir pamokslėlį.
1941 m. li epos21 d.
Iš „Į l aisvę": ,,Už Stalin o lini jos apsupta bolševi kt1 kariuomenė
bev iltiškai mėgina prasilau ž ti. Besarabijos fronte daugelyje vietų pereitas
Dnestras . Prasiveržta į Šiaurę nu o Ladogos ežero" . ,,Stalinas paskirtas gynyb os komisaru. Timo še nka - jo pavaduotoju". ,,Pad ėtis Rytų ir kituose
frontu ose. Vien tik p er šį mėnesį buvo numušti 422 britų lėktuvai". ,,Latvija
neteko dešimti es procentų savo tau tos (apie 200 000)*.Visus šiuos žmones
bolševikai išžudė arba ne ž inia kur išvežė". Karas prae ina pro Zarasus".
Karo dienos Raseiniu ose". ,,Bolševikų pra garas Kretingoje ". 11 Masinė demonstracija Pary ž iuje pri eš bolševizmą ". Atvyko sesuo Leonar da bai gti
pradėtų paminklų, ypač Krista us Karaliaus paminklo.
11

11

1941 m. liepos22 d.
Iš 11 Į laisvę": Už Stalino linijos vyks ta d id elis naik inamas is mūšis.
Vokiečių kariuomenė jau nu žyg iav o 600 km nuo buvus ios vokiečių
sovie tq int eresq sienos ". Po pirmųjų didelių pasisekimų antrie ji nebe taip
greitai ateina . Matyt, šios kariuomenės yra labai daug ir re ikia nemažai
laiko, kad su ja ga lutin ai apsidirbus. Stalino sūnus pateko į vokiečių
nelaisvę": į pie tq rytus nuo Vitebsko pri e Liozno į vokiečių rankas pateko
Stalino vyriausias sūnus Jokūbas Stalinas, 14 h aubicq artiler ijos p u lko
vy resnysis leitena ntas , gimęs 1908 m. kovo 18 d . Baku m ieste, iš pirmosios Stalino žm onos Katerin os Svanidzė. Stalinas, kurį genero las Šmidtas ,
tankų grupės vada s, tu ojau pat pa reika lavo į savo šta bą, iš karto pri sipažino esąs Stalin o sfmus. Jis sakėsi pamatęs, kad spirtis prieš vokiečiq
kariuom enę yra n epr as minga , ir dėl to jis su savo kar eiviais pasidavęs į
11

11

nelaisvę.

Berlynas , liepos 22 d . Elta. DNB pranešimas: ,,Sovietų parašiutininkai
aprengiami vokiečiq karitt uniform om is". Roose velto raštas kongresui
dėl karinės tarny bos prailginimo iki 1,5** m ett1 sukėlė visą kome nta rq
• .l. Sk virecko pastaba .

• • Žinutėje - .,iki 6 mėncsiq".

11
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audrą. ,,L[ietuvosl Raudon ojo Kryž iau s e ksp edi cijos veik la Minsk e. Ku.
riais keliais buvo vežami lietuvia i tremtiniai ". Iš radijo te ko išg irsti l..,l
rusišką pranešimą, kad Stalinas bu vo isakęs Maskvos pat riarc hui ir jo
pavaduotojui atlaikyti iškilmingas pam a Idas u ž karo pasisekimą ir pats
dalyvavęs pamaldo se. Be to, jis pa siuntęs p o vieną popą i kiekv ieną
kariuomenės dalini,o su jais- Lenin o kfmo da lel ę kaip relikviją. Pasityčio
damas radijo pranešėjas sako, kad Len inas buvęs ištvirkė lis sifil... • ir
kad daryti iš jo šventąji nedera .

1941 m. liepos 23d.
Iš „Į laisvę" : ,,Smarkiai subom bardu o ta Mask va . Vokiečiq lėktuvai
ypač puolė Kremliaus sritį, kuri buvo visiškai s uni o ko ta". ,,Na ktį aplink
Kremlių siautė ištisa liepsnų jūra" . ,,Baisilj kančių kalėjima s Lond one. [ ji

atrodo ma ža i p at ik!rn os. ,,Ta utinė darb o vertė" iš „Me in Karnpf ". ,,V isos
prof es ijos pri eš bolšev i zmą" (iš rep o rt eri o blo kn o to): ūkininkas- ma žaže mis, moks le iv is ir t. t., gale kuniga s . (N e labai rimt a i.) Dar dėl Roos eve lto ryšio su ma so nai s. ,,Sv ie to lyg intojai " - raud oni eji p lut o krat a i. Lie tuvos komunisti. 1part ijos šu lai ėmė tūks ta nti nes algas ".

1941 m. liepos 25 d.
„Visame Rytq front e kar o ve iks mai p laningai vyks ta toliau . Vir šum
Laman šo p er dieną numu š ti 54 britų lėktuvai. Ta i bu v u si n epaprastai
juod a di ena ang lq av iacijai. Vokiečiai p e r tas kautyn es netekę tik tr ijq
Iėktuv q". ,,Didelės jū ros ir oro ka utynės Vid ur že mi o jūroje. Italq karo
laivy na s ir aviacija nu ska ndin o kelis angl ų la iv us". ,,Lietuvius tr e mti niu s suskubta išve ž ti u ž fr onto " . ,,K ur išvežt i mūst\ tautiečia i".

sugrūsta 1200 moterų, įtaria mų priklau s ius va dinam ai p enktajai kolo•

.l

nai:" anglil\, ištekėjusiq už vokiečių, ir t. t. Ra s tas įd omus d ok um entas
apie Rooseveltą: Rooseveltas yra New Yo rk o ložės m aso nas: J[ungtinių
A[merikos] Valst[ijl\] prezidentas Ložėje v adinamas br o lis Franklin as Ro·
oseveltas.V[ytauto] D[idžiojoj univ ersiteto vadovybė: rektor ius prof. Juli·
jonas Gravrogkas, prorektoriu s pr of. J. Zu bku s; d ekan a i: Medi cinos fa.
kulteto - dr. J.Meškauskas, Technol og ijos fakulteto - prof. P. Jucaitis,
Statybos fakulteto- prof. S. Kairys. Frontinės namq durys ir kiemq vartai
turi būti nuo22 val. iki 6 val. ryto uždaryt os ir u žrakintos ir t. t. Didžiosios
Vokietijosvėliavos braižinys ir aprašymas. ,, lšvež ti.1jų lie tuvi t! likimas".

1941m.liepos24d.
,,Apsup tosios už Staline linijos sovietų di v iz ijos v iena po kitos naikinamos. Antrąkart bombardu ota Maskva. Vokiečiq av iacija smarkiai subombardavo ir Od esos uostą. Kruvino se kovos e vy ra s pri eš vyrą
sutriuškinti visi bolševikq mėginimai pra siia u žti". ,,Pa kva išusio Amerikos žydo planas Vokietijai sunaikinti. JIungtinėse] A [m erik os l Va lstybėse
išėjo knyga, kurioje išdėstomas pasibaisėtinas vokiečiq taut os išnaikinim o
planas" (juos sterilizuojant etc.). ,,Graž u s ir naudin gas mi es to plan avi·
mas". ,,225 dvasinin kai iš Paba ltijo kraštq ras poi lsi pietų Vokie tijoje"
(125 katal[lkų] kunigai ir 100 pastorių). Duodam os šios žini os iš Berlyno
• Taip dokumente.
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1941 m. liepos 26 d.
„ Kautynės Vidur že mi o jūroje. Italų kar o laivai ir lėktuva i pakartotinai
puolė l a iv ų vi l kstinę, plaukusią Vidur že mi o jūra " . ,,Jei reikėtų pas itr aukti, sov ietq vyriausybė nutaru si s ud eg inti Maskvą . Apie tai komisaras Lozovs kis pranešė išvykstančiam japonų ambasados patarėjui". ,,Iš „G la v lito" v eikl os kn ygas naikinant ". ,,Š iaulių Raudonojo Kryž ia us keli onė i
Rygą ir Ški rotovą" (ga n a įdomu). ,, ,,Gyve nt ojam s!" N u o 22 va landos*
ligšio liniq vėliavų iška binimas baigiama s". Nu o to laik o pagal vokiečių
papročius iškabinti vėliavas rei kia tik tu ose namu ose , ku ri uose tai bus
įsakmiai nurodyt a vokiečių is taig q. ,,Vo kie tija ne m ano imtis dujų karo .
Bet jei kas tokį karą prad ėtų, tai Vokietijai ta i atsakyh1 a titinkamai "**.
1941 m. li epos 28 d.
,,Priva lomas nutarim as N r. l ": gyven tojams žy dam s draud žiama naud otis ša ligatvia is ir t. t. ,,Roosevelt as paskelbė Filipin u ose mobilizaciją " .
,,Sta lino planai. Jis atvirai s uka i senąji pasaulinės revo liu cijos propa gan dos kelią ". ,,Maskva ir to liau kas dieną vokiečiq bo mbardu ojama .
Piet iniam fronte vokiečių ka riuomenė g iliai isiveržė į sovietų u ž nugari " „Negalima kovo ti u ž Kristų sąjungoje s u antikristu . Suomiq prof eso riau s
• Žinutėje - .,nuo liepos mėn. 22 d ."
•• Straipsnio pavad inimo paantraštėje - .,tai Vokietija

i tai duott1

ati tinkamą a tsakymą·• .

19, 2607
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laiškasanglikonlj bažnyčios galvai ". ,,Ką papa sa kojo (vokiečil\ paimtas
nelaisvėn)* Stalino sūnus Jokūbas Dž.ugašvili s".
1941111.liepos29 d.
,,Smolenskomūšis artėja prie sėkmingo galo. Nė viena apsuptoji divizija nepajėgė prasimušti. Ir Besarabijos fronte pral a užta Stalin o linija".
,,Bolševikl\
sunaikinimai Besarabijoj.Visas mi estas (Kišiniovas)* sulygintassu žeme".,,Atiduotikaro teismui 6 (sovietq)* genero lai ir 3 aukšti karininkai. Rastas Stalino liepos 22 d. isakymas bol šev ikq kariu omenei".
,,Trečioji ir ketvirtojibolševikų am1ijos turėjo pulti Rytprūsius iš Kauno.
Lucke štabo būstinėje rasti slapti puolim o planai ". ,,Parėdymas apie
draudimą vartoti ir prievolę registruoti a tsargas v isq mineralinių alyvų ir
mineralinilj(naftos)gaminilj". ,,Kokį dar smūgį ruošė bolševikai": jie norėjo
lietuviškajamrašte ivesti rusiškas raid es. ,,Britai pri e Lamanšo atkando
dantj. ,,Nesiliaujamojiofenzyva" po dideliq pralaimėjimq sustoj o" .
1941m. liepos 30 d.
Atsišaukimasreichskomisaro Rytų kraštui Lohsės į lietuvius••, kuriuo pranešama, kad Hitleris paskyręs ji reichskomisaru Rytų kraštui,
poną dr. Adrianą von Rentelną - generalkomisaru buvusios Lieh1vos
Respublikosteritorijai.(Atsišaukimas lietuviams gero įspūdžio nepada rys.) Kitasgeneralkomisaro von Rentelno atsišaukimas i lietuvius, kuriuopranešama, kad apygardlj komisarais skiriami:
Kauno miestui-apygardos komisaras Kram eris,
Kaunoapygardai - apygardos komisaras Lentzenas,
Vilniausmieshli - apygardos komisaras Hingstas,
Vilniausapygardai - apygardos komisaras Wulffas,
Šiauliams- apygardos komisaras Gewecke .
„Išlaisvinta visa Besarabija". ,,Nustojo veikusi Suomi jos pasiuntinybė
Londone".,,Vokiečilj povandeniniai laivai laimėjo did eli mūši Atlante.
SmarkiaibombarduotiMaskvos karo fabrikai". ,,Rytų Karelija - bolševikl\
koncentracijos stovyk la. Čia buvo kankinami milijonai tremtiniq.
Kultūringojo pasaulio dėmė bus nutrinta".

1941 m. liepos 31 d.
„Bolšev ikai bev iltiš kai mėgina prasilau žti iš apsupimo . Sovieta i i kovą
siunčia visa, kas dar jiems išliko iš nesumuštų junginiq. Anglai po smūgio
Laman še dar gavo baisų smūgi Atlant e" . ,,Prie Peipuso ežero sunaikintos dvi sovie tų divi z ijos". ,,Amerika ga lės išlaikyti 3 mln . vyrų kariuomenę". ,, Dėl ko Suom ija nutraukė dipl omatinius santykius su Anglija " .
,,Į SSSR išvež ti 42 agr onomai ". ,,Viešas sk e lbimas Nr. 2" ir „Viešas ske lbimas Nr. 3". Pasirašyti Cramerio. Pirma s liečia žydus , antras - apie laisvų
butų registravimą.

1941m. rugpjūčio 1 d.
,,Ukrainoj e vejamos sumuštos sovietų armijos . Anglų lėktuva i bombardavo Suomiją. Buvo pulti du šiaurės uostai - Liinahamari ir Pet samo". ,,Ang lų ir sovietų aviacija kartu puolė šiaurės Norvegijos uostą. Šie priešo mėginimai buvo atremti nedideliais anglams nuostoliais.
8-tą kartą vokiečiq oro pajėgos bombardavo Maskvą". ,,Anglq pasiuntinybė HeSinky varė šnipinėjimo darbą. Int elligence Service [žva lgyba l
teiku si bolševikams žinių". ,,Reikia kurti pri e miestų dar žu s-sodus
mi es tų gyventojams".
,,Rygos paėmimas". ,,Rasta įdomių bolševi kų
žemė lapių ir planų".
1941m. rugpjūčio 2 d.
,,Įspūdžiai iš gudų krašto. Lietuviškas elg eta - buržujus sovietuose.
Baisus kolchozų sku rd as. Gudų sostinėje nebėra gudų".,, Vokiečių civilinė
valdžia pradėjo darbą" . (Tai yra, matyt , oficialus pranešimas , kad ir be
parašų, jog fiureris A. Hitleris paskyręs reichskomisaru
Rytt1 kraštui
gauleiterj ir oberprezidentą Hinrichą Lohsę, buvusios Lietuvos Respublikos sričiai generalkomisarą dr . von Rentelną, buvusios Latvijo s Respublikos sričiai genera lkomisarą va lst. patarėją dr. Dr echsl etj , jog reich skomisaras davęs tam tiknt nurodymų api e generalkomisarų veiklą.)
„Skelbim as Nr . l" apygardos komisaro Lentzeno apie tai, kad Kauno
apygarda apima Kauno apskritį (išskyrus Kauno miestą), Kėdairlių
apskritį, Marijampolės apskritį, Šakių apskriti , Vilkaviškio apskritį ir
Lazdijq apskriti.

• J. Skvireckopastaba.

*' Atsišaukimasvadinasi „Lietuviai!"
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1941111. 111gpjiičio 4 d.
„Anglų ir sovietų žyg iai Iran e". ,,Ske l~im ~s", kuriu o isakorna
pranešti vokiečių karo va ldžios istaigo ms ap te v 1s_as~p~~1s tuve s. ,,Aniai mėgino bombardu oti Berlyną. Padaryta ža los tik c1v 1ltams gyven to~ms". ,,Bolševikų karinis pajėgum_as ~ra vi~ai žlu g~s_.Pare'.škė i nelaisvę
paimtas sovietų generolas" . ,,Vok1eč1q kariuom en e Jau sk ina sa u kelią i
Maskvą. Didysis naikin ama sis mū š is pri e Sm o len sko artėja pri e
sėkmingo galo. Smarkiai sumuštas pri ešas pi etu ose". ,,Kodėl bombarduojama Maskva. Čia sukoncentru ota daug sunki os ios ir lengvosios
pramonės imonių". ,,Žydai sutvarkyti ". ,,Viešas ske lbim as Nr. 4" apie
mėsos antspaudavimą, (pas.) Cram eris. ,,Skelbim as Nr. 2 Kauno apy gardai" prieš žydus , (pas.) Lentzenas . ,,Skelbimas Nr. 3 Kauno apygardai" prieš žydus, (pas.) Lentz enas .
1941m. 111gpjiičio 5 d.
,,Bolševikaimėgino apsupti i prieki prasiv eržusias vokiečių am1ijas.
Visi šie bolševikų mėginimai pasibaigė jų pačilĮ aps upimu " . ,:Anglijos ir
Amerikos pasiruošimai T[olimuosiuose ] Ry tuose. Norima v isiškai apsuptiJaponiją". ,,Italų karių atvykimas i Rytų frontą ". ,,Pėsti nu o Polocko
ir Vitebsko ligi Lietuv os. Vokiečių lie tuvių bomb os lie tuviam s nešė
išsigelbėjimą. Gudai iš džiaugsmo rankas bučiavo, kai juos paguodė, kad
bolševikai niekada nebeateis. Nežinomų lietuvilĮ did elis kapinynas ". ,,Ką
dar visai neseniai amerikiečiai rašė api e Sovietų Sąjungą".
1941m. mgpjiičio 6 d.
„Už Smolenskopraplėsta prasilau žimo spraga. Estijoj paimta s Taps o
miestas.Cholmas ir BelajaCerkov vokiečių rank ose" . ,,Sukilimas Sibire".
„Aiškėja baltųjų generolų Kutepovo ir Milleri o dingimas . Kas buvo rasta
iškračius Sovietų Sąjungos ambasadas Pary žiuje ir Berlyne". ,,Bolšev ikai
mėgino pamėgdžioti vokiečių kautynilĮ taktiką. Bet ta jųjų išgarsintoji
,,didžiųjų kontrpuolimų strategija" neturėjo jokio pasisekimo". ,,Paskutinieji pranešimai. Milžiniškos Rytų kovos eiga ir rez ultatai. Laimėjimai
prašoka pačias optimistiškiausias viltis. Po sėkmingų operacijų Šiaurėje
sudarytos sąlygos Leningradui pulti. Įvarytas kyly s pro Žitomirą ligi pat
Kijevo vartų. Sėkmingai užbaigt os did žiosios Smolensko kautynės.
Nužygiuota žymiai daugiau kaip 1000 kilometrų. Ligšioliniai vokiečių
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la imėjimai: 895 000 sov ietų belaisvilĮ, 13 145 tankai , 10 388 patr ank os ir
9082 lėktuvai" . ,,Viešas ske lbima s Nr. 5" pri eš žy du s. Crameris.

1941 m. rugpjūčio 7 d.
„Bolšev ikai i frontą si unčia p askutini us rezerv us. Visame Ry tų front e
pastebimas sovietų armij os kovos pajėgumo atoslūgis". ,,Sovietų armija
yra neteku si 4 milijonų vy rų . Karo ve iksm a i Rytų fronte jžengė i naują
lemiamą fazę".,, Viešas s kelbima s Nr. 6. Privačių autovežimilĮ susisiekimo reguliavimui pri va lom ieji nuostatai". Cram eris. ,,Viešas ske lbim as
Nr. 7": apie kort eliq galiojimą ir priemiesčius. Cram eris. ,,Viešas s kelbima s Nr . 8. Apie mai sto produktų kainų nustatymą ". Cram eris. ,,Viešas
skelbim as Nr. 9" api e korteles. Cram eris.
1941 m. rugpjūčio 8 d.
„Did žiosios kov os pri e Smo lensk o eiga ir rez ultatai. Priešas čia turėjo
nepaprastai didelių nuostolių. Buvo paimta 310" belaisvių, 3205 tankai,
3120 patrankų ir n eapžve lgiama kitokia karo med žiaga". ,,Rytų karo lauke pasiekti rez ultatai pral enki a pačias drąsia usias v iltis. Berlyno ir Romos spaud os balsai api e vokiečių kariuomenės laimėjimus" . ,,Žuvo Bnmno Muss olinis. Italijos karali us ir fiureris Mussoliniui pasiuntė užuojautos
telegrama s" . ,,Smarki ai sumu šta bolšev ikq kariuomenė Ukrainoje". ,,Ne paprasti Stalino jaunystės nu otyk iai. Kaip vagišius, apgavikas ir bandi tas pasidarė „v iso pa sa uli o proletarų tėvas"". ,,Wilhelmstrassė api e
būsimąją civilinę adminis traciją Rytt1 srityj e" . (Labai įdomus nep as isa kyma s.) ,,600 latviq veikėjq išvežta į ž iemių ttmdrą. Du milij onai vergų
stato naują geležinkelį.
1941 m.

mgpjiičio

9 d.

„Na ujas did elis laimėjimas Ukrainoj e. Sun aikint a 6-oji, 12-oji ir d a lis
18-osios sovietų armijos. Paimti i nelaisvę 6-osios ir 12-osios armijq vadai . Į vokiečiq ran kas pat eko L30 000 belaisviq ir begalės ginklų. Vokiečiq
povandeniniai laiva i ir aviacija turėjo ypa tingq pasis ekimq prieš an g lus".
,,Ang lai suėmė generolą Dentzą Sirijoje". ,,Privatiniam automašinų susi siekimui Lietuvoje tvarkyti nu ostatai". Dr. vo n Ren telnas. ,,Skelbim as Nr . 4
• Straipsnio pa vadi nim e - 3 1O 000 .
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.,,_ apie autov ežimius. Lent zena s. ,,Vieš as ske lbim as
Kauno apygar d a1 .
.
. •
.
"· . " .
.
• są Cran 1er 1s V1esas skelbnna s Nr. 11 . apie zuv 1s Cra
Nr.10":apieme .
.,, . •.
,,. .
. . .
·
. y· , keibimas Nr . 6. Pnvac1ų aut ovez un1t1sus1s1ek1mo reg uliamens. ,, 1esas s
.
.
.
.
. . .
mi·ei·i nuostatai ". Cramens . ,,Atkirsta sovietų kariuomenė Tavimmpnva 1o .
•.
.
. •.
., .
.
.
.ty). Platesnis pran es1mas apie vokiec1ų pasisekimus Atlante ir Suhno sn e.
..
..
ecokanale". Atkarpoje idom us pasa kopma s. Pulkininka s J. Pe trui tis. ,,Kaip
jie mus sušaudė. Pim1asis tar~ym ~s:'·. ,,Po ~ū~imųjų k~-~inių velėna.
Bolševikaijau gegužės mėn. žude politimus kalimus. Pe tra smnuo se a tkastas žiauriai nužud ytti 25 KSD kalėjimo politinių kalinių kapa s". ,,Kas mus
valdė" . ,,Didelisunaikinimai Tartti mieste". ,,Jau pa ska ndint a apie 13 mln.
tonų anglų laivų. Britų laivininkystė atsidūrusi did eliame pavojuje ".

tmkams pagalbą". ,,Pietų Uk rain oje pasiektas Juod osio s jūros kr a n_tas .
že miau Kijevo Dnep ro upė yra jau vokiečių ginklų veikimo zonoje . Sovietų
lėktuvai be pa sise kim o mėg ino pu lti šiaurės Vokietiją". ,, Ką u žsie ni o
laikraščių kores pond ent ai matė Smol enske ": iš Kop enhagos. Ru sa i vis
dar než ino, kad Smolenska s paimtas. Įdomiai rašoma apie pirmąsias p o
dau giau kaip 24 m etų nes unaikint oje katedr os ba žnyčioje atla ikytas pamalda s. Bažnyčia bu vo pav e rsta į pri ešre ligin i muziejų. ,,Kaip jie mus
sušaudė" . P[e truiti s]. ,, Pravieniškiųskerdynių viet oje".
Te ko paremti šiokius tokius žygi us dėl žydų - katal ikų. Raštas
Kubiliūnui nieko n edu os . Reikia kr eiptis į vokiečius. Ieškoma tarpininkų.
Lietuv os naci onal inis muziejus, D-4 1, l. 226-267 . Originala s, rankr aš tis.

1941 m. rugpj1U io 1I d.
,,Nauji laimėjimai Rytti fronte. Sunaikinta i pietų rytus nu o Smol ensko apsuptoji sovietų kariuomenė. Bolševi kai nuo karo prad žios n eteko
jau 10000 lėktuvų". ,,Priėmimas pas vokiečių generalinį komisarą" (von
Rentelnaspriėmė 5 liettivių nacionalistų atstov us , ge n . Kubiliūno vad ovaujamus). ,,Vokietijoj formu ojamas ištisas suomių dalinys. Jis greta
vokiečių kovos prieš bolševikus". ,,Paimtas sva rbu s Korostų geležinkelių
mazgas. Žinios iš Rytų fronto". ,,Žvėriški raudonųjų darb ai Tartu mieste". ,,Kaip jie mus sušaudė". Petrui tis. ,,LKP(b) - nepaprasta valstybinių
lėšų eikvotoja. Vien tik spalio revoliucijos iškilmėms išleis ta 500 000 litų".
„Pats didžiausias ir sėkmingiausias Maskvos puolimas. Gaisrų pašvaistės
buvo matyti už 100 kilometrų". ,,Viešas ske lbim as N r. 12". Kainininko
pakeitimas.Cramer.
1941 111.rugpjličio 12d.
. ,,Pietų Ukrainojeeina did žiulis pers ekiojamasi s m ūšis. Vokiečių karo
laivyna~ sėk~ingai veikia Šiaurės ledinu otajam e v and enyn e". ,,Kaip jie
~u .s su~a~de • Petruitis . ,,Išvež tieji ir išsiųstieji į Sov[ietų] Rusiją lietuv1a1kannmkai" (sąrašas )•,,Sovietų
· b omb ones1a1
•· · m egmo
· · pulti · Ber lyną " ·

1941111.rugpjričio 13d.

,,~idelissmūgisanglams. Perdieną numu šti42 britų lėktuvai". ,,Laikinos1osvaldžios p .. •
s pas generalkomisarą dr. von Rent eln" (tarp
k1·ta ko Ambrazev· •·n emima
k lb
·
ICraus a oss antrauka). ,,Londonas ir Mas kva pasiūle
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Fragmentai ske lbti : Masiuės žudynės Lietuvoje 1941-1944; d. 1, p . 51-53; Švytu rys,
1964, Nr. 6, p. 17- 18; Nr. 7, p . 17- 19.

-·
siuntė ab1ešti ginklt\ į Smilgius,

ir kad čia vadovauja mokytojas. Dar palaukę
ir abu paklausinėję sužinojom e, kad čia pri e vykdomojo komi teto sklep e yra uždaryti komjaunuoliai ir kad buvo čia išstatyta
sargyba . Nieko nelaukę atplėšėme nuo skiepo spyną ir tikrai rad ome
užda1ytus pen kis komjaunuolius . Uždegus jiems mažytę lemputę, mums
čia bedirban t vienas dr augas išgirdo arti šakų traškėjimą. Mes nieko nelaukę
padarėme apsupin1ą, kur įvyko susiša ud ymas, banditai pal eido i mus salves šūvių iš šautuvo ir vėliau, pasinaudodami krūmais, pasitraukė. Nežina u,
[ari per ši susišaudymą buvo iš jų sužeistas ar ne, iš mūsq-nei vie no.
Kiek pasitarę nuvažiavom e į Daujėnus. Jau priešaušris. Taip pat at sargiai įėjome i mi esteli. Įėję i miesteli pamatėme ant stiebo plevėsuojančią
fašistinę vėliavą . Pasižvalgę api e namus pastebėjome gru pę iš aštuonių
žmonių, kur ie, pastebėję mus, pasileido bėgti ir atsišaudyti iš pistoletų ir
vie no hirėto ša u tuvo . Jie, prisidengdami namais , išbėgo i lauką. Mes
vijomės ir čia, lauke, [vien as] buvo privytas (ir] vieno pasieniečio milicininko durtu vu n udurtas, kadangi nepasidavė, griebėsi už kišenės, kurioje buvo pistol etas ir daug šovinių. Pasirodė esąs vietos ba žnyčios va rgonin inkas. Vienas dar [buvo] nu šau tas ir vienas sužeistas , kuris prisidengdamas krūmais pasislėpė. Ir vieną man teko pasiv yti gyvą banditą iš
šios g rupės, iš kuri o buvo kai ko sužin ota, bet nepa menu. Po to jsakėm
nu ve rsti kartj ir nu imti tą fašistini skarmalą .
Visus paimtus per šią operaciją persigabenome i Biržus; išvyksta nt iš
miesto dalis buvo sušaud yta, bet buvo ir paleista pagal viršinink o jsakymą.
Per šią operaciją iš mūsq grupės nei vie na s nebuv o su že istas nei nukautas. Kiti draugai dal yvavo kitos e vietose operacijose prieš banditus.
vėl su laikome ja unuolį

V sKY R1us
Buvusiųjų tarybinių aktyvistų pi1mųjų karo
dienų irpasitraukimoiš Lietuvosaprašymai
BI RŽŲ APSKRITIS

130. KONSTANTINASPILOTASAPIE PIRMĄSIAS

KARO DIENAS IR

PASITRAUKIMĄ IŠ DAUJENŲ

1941m. prasidėjus karui kova su banditais

Biržų

aps.

1941m. birželio mėn. iš 25 i 26 d. nak ti Biržq NKVD mi licija ir pasienio milicija pagal gautą pranešimą, kad Biržq aps. Daujėnų vis. veikia
banditai, vietiniai fašistiniai partizanai, ir s uiminėja partiečius, komjaunuoliusbei aktyvistus, milicijosviršininko isakymu suorgan izavo grupę
apie 16žmonių iš vidaus ir pasienio mi licijos. Šiai grup ei vadovavo drg.
Andruškevičius Vincas ir iš vida us m ilicijos mi licininkai , kur iuos dar
pamenu, šie draugai: Bajonmas, Vaitkevičius, Kui pakova s, Za linkevičius
ir aš. Daugiau nepamenu.
Taip apie vidumaktj atvykome i Smilgius. Dar pri eš Smilgius buvo
pastebėtas vežimas su grūdais. Parna tęs mašiną, važiavęs žmogus pasileido bėgti per lauką. Mes ėmėmės priemonių, bet jis, pasinaudodama s
naktimi, pabėgo. Prieš Smilgių baž nytkaimi pasiruošėme, ėjome pėsti
palikę mašiną, nes prieš tai buvome sužinoję iš tarna v usios pas fašistą
tarnaitės, kad yra būk susirinkima s ir kad šeiminin kai esą v isi išėję.
Užėjom i vietos vykdomąji komitetą, apžiūrėjom namą. Radome tik
dviračių privažiuotų, nei vienos gyvos dvasios. O taip keliose vietose užėję
pas valstiečius radome tuščias trobas. Smilgiuose sustoję palaukėme kuri
laiką ir pastebėjome einant žmogų nuo Daujėnų. Kai priėjo, sulaikėme.
Pasirodė esąs komjaunuolis apie 15 metų. Padarėm kratą. Buvo rastas pistoletas.Paklausinėjus sužinojome,kad čia yra partizanai prie mūsų ir kad jie
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Konstantinas Pilotas
LVOA, f. 1771, ap . 5, b. 130, l. 292. Originalas, rankraš tis.

131. KONSTANTINASPILOTAS APIE PIRMĄSIAS
Maskva

KARO DIENAS

1942 m

rugp1ūč10 8

d

Biržq DV mi licijos mili c. drg. Graužinio Domo pasak ojimas,
kaip bu vo papuolęs pas bandih1s ir kaip pabėgo
1941 m . birže lio 23 ar kurią kitą dieną (jie] buvo pasiųsti su kaliniais į
su drg. Lapinsku Jonu. Jiems nugabenus kalirtius ir

Panevėžio kalėji mą
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grižtant atgal, t~rp Joniš_k~li? __
ir Biržq , -~to te~~j~, ka i~ _pasakoja drg.
Graužinis, sustoius traukm1m pe p astebeJę fa s1stmę veliavą medyje ir
išlipę iš vag ono jos pašalinti. Tik jiem s pa sirod ž ius ir p aėjus keletą
žingsnių, apsupo banditai su pist o letai s ir pa ra beliais ir jie pasidavė.
Po to buvo nugab enti i fašistq padarytą kalėjimą ; fašist a i turėjo savo
sudarytą teismą. Taip pra ėjo p o ra ar d aug iau di eną Teismas d a rė savo

Antra sargy ba, kuriai aš vadovavau, rad os Pavadakščių kaim e. Birželio
23 d. api e 3 va l. ryto buvo sub omb ardu o tas Ežerės dv aro aerodromas
(Latvija, pri e pat Lietuv os sienos ). Bombardavima s tęsėsi apie 30 min. Tą
pat dieną iš mūsų sa rgyb os buv o pasiųs tas įgaliotinis gauti ins tnik cijq
pas Klyko lių 21 raj o n o p as ienio milicijos virš ininką, be t š is krovė

sprendimą .

- Kaip norit , taip d ary kit, o aš išvaž iuoju. -Ta i bu vo rusa s Kornej evas
Makaras.
Birželio 23 d. išvyk om į Klykoliu s. Miestelyj e subruzdima s. Kooperatyvas u ždarytas. Paštas tebeveikė.
Birže lio 24 d. įvyko pirma s susirėmimas s u lietuvi š kai s banditai s
Akmenėj. Milicija jau bu vo apleidus Akmenę. Mies telyje įsisteigė „nauja
valdžia". Valsčiaus valdyboj buvo išk elta trispalvė vėliava . Ten atsisėdo
Smetonos laikq viršaitis.
Įvažiavus mums miest elin, į mu s ėmė ša udyti iš ša utuvq ir brauningų.
Šaudė p er langus ir iš užkampių. Mūsų bu vo apie 70 milicininkų. Apsupom miestelį. Suėmėm smetoninį viršaitį kurį vėliau sušaudėm, ir keletą
jo bendradarbių.
Birže lio 25 d. išvykom į Ma že ikiu s per Laižuvą. Čia siautė banditai.
Sužinoję apie mūsq atvykimą jie išsibėgiojo. Pieninės skiep e u ž tikom
įmestą pasienietį milicininką, suimtą banditų . Ji paliuosavus vykom toliau. Maže ikiuos milicijos nebuv o. Veikė šauliai, jaun a lietu via i ir tautininkai. Banditai išsislapstė pamatę mus. Sulaikėm 6 jų aktyvistu s .
Birželio 26 d. grįžom į Vege rius. Iš ten teko skubėti i Pakamanius, kur
buvo did elis susispiet ima s banditų. Jiem s vadovavo Viekšnių klebona s .
Įvyko susirėmimas, banditai pas itraukė mi škan . Buožės, buvę ša uliai ,
sm etoninkai dirbo išsijuosę, lengvindami hitl erini ams o kupantam s vykdyt savo kruvinus planus.
Birželio 28 d . perėjom Latvijos sieną. Lig tol įvyko dar eilė susirėmimų
su banditais, p er kuriuos žuv o mūsq šo feris ir 2 pasieniečiai milicininkai
(susirėmimas Pakamanių kaim e).
Latvijoj žygiuojant į Krustpe li pamatėm: ten vyks ta kautynės . Miestelį
puolė vok iečiq desantas . Namai degė. Iš už upės už bažnyčios bokšto, iš
esančio ša lia bokšto bažnytkaimio i mu s ėmė ša ud y ti iš kulkosvaid žit\ ir
minosvaidžių. Iš karto buv o sunku susivok ti, iš kur šaudo. Mes panau d ojom Raudonosi os armijos p a likt as patranka s ir pal e id o m ke le tą

Vieną dieną užėjo raudonarmiečiai bes itr aukdami , kuri e juos iš-

liuosavo. Nepamenu gerai jo pasak ymo , ar jau tą dieną turėjo būti ivykdytas mirties sprendimas jiems. Raud onarmiečia ms bu vo pradingęs leitenantas ir jie ieškojo po apylinkę ir surado juos. Kadangi jie buvo milicininkq uniformomis, paklausinėjo kas ir kaip , pasiėmė su sav im. Traukėsi
kartu su raudonarmiečiais. Persiskyrė su Lapinsku , api e kurį jokit\ ži nių
nėra: ar liko, ar žuv o.
Org. Graužinis atvyk o 1941 m . liepos pabaig oje į Gorkio NKVD milicijos lagerį, kur pa sa kojo, nes buv ome kartu . Dabar yra jis divi zijoje.
Maskva
1942.VIIl.8

Konstantinas Pilotas, buv . Biržq m.
milicininkas
LVOA, f. 1771, ap . 5, b. 130, l. 293. Originalas, rankraštis.

M A Ž EIKIŲ APSKRITIS

132. KAZYSŠIAULYSAPIE PAS/TRAUKIMĄ IŠ LIETUVOS IR KOVAS SU
LIETUVI Ų PARTIZA
NAIS 1941 M BIRLEL/0 23- 28 D

Gorodecas

1942m. liepa

Seržanto Šiaulio Kazio, Kazio sūnaus, 167 š. p ., I bn., II ku opos
minosvaidžių būrio būrininko, buvusio pasienio mili cijos Klykoliq

miestelio 21 rajono sargybos vi rš ininko
Atsimi

nimai

Klykolių miestelis randa si prie pat Latvijos sienos. Žinia api e karo
pradžią ne iš karto mus pasiekė: aš sužinojau bir že lio 22 d . tik apie 10val.

ryto.

čemodanus:
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sviedinitĮ į banditus. Šūviai_buvo ~iklūs ir _b a ndit _ainutil o. Po to, išsklaid~
desantą, vykom to liau Sovietų SąJtmgos sienos Imk.

Gorodecas
1942 m. liepos mėn.

Užrašė P. Užkalnis

LVOA, f. 1771, «p . 5, b . 130, l. lll.

O riginal as, rankra štis.

f 33. V KULBOKASAPIEKOVASSU LIETUVIŲ PARTIZANAIS 194 l

M

BIRLELIO24·•28 D
Maskva

1942 m rugpJūc'.:10 8 d

Atsakydamas į du otus klausimus rašau:
Lietuvos TSR teritorijoj teko kovoti su banditais Ma že ikiq apskr ity
Akmenės valsčiuj birže lio 24 d ., ta ipgi buvo stipri os grupės banditq
Židikq, Sedos ir Ylakiq vis.
Akmenės valsčiuj buv o sužinota, kad v ie tos buožės vadovaujami kokio tai karininko, pavardė nežinom a. Karininkas buv o Lietuvos fašistinės
am1ijos unifom1a ir vadinos i kom end an tu. Nuvyku s ir apsupu s micstelh
įvyko susišaudymas: paimti 3 bandit ai - vietos buožės, iš kuriq vienas
buvo naujai skirtas viršaitis. Prav edu s kvotą - sušau d yt i. Kv o tos prot okolai turėtų rastis VRLK, Maskvoj. Šie suimtiej i buvo susi rinkę posėdžiui
valsčiaus vykld omojo] komiteto patalpos e. Ginklu o ti se nais pi stoletais.
Vykstant iš Akmenės Vegerių link, apšaudė pak eliui mašiną vi e tos banditai: du nušauti , likusieji 4 pabėgo.
Birželio 25 d. buvo pasiqsta apkoma se kretoriaus dr g. Frol ovo mašina
ir keturi asmenys nuv ykti i Mažeikius žval gy bos tikslu . Pak e liui užpuolė
banditai,jų būta 3. Įvyko susišaudymas, per kurį drg . šof fer isJ Smimovas ,
Mažeikių agit[acijos] ir prop[agand os skyriaus] vedėjas Markau skas,
palikę mašinoj girtklus, pabėgo. Drg. Maže ikiq prokuroras Ga rbenis ir
milicininkas, kurio pava rdės nep risim enu , kovėsi. Drg. Garbenis buvo
sužeistas į koją. Būdamas sužeistas kovėsi toliau , nukovė du banditu s ir
surinkęs pamestus pabėgusių pistole tus atvyko i apsigyvenimo vietą.
26d. važiuojant į Viekšnių valsčių iš Akmenės a tstaty ti tarybinę tvarką
buvo kelyje pranešta, kad pas vieną buožę yra susirinkę apie 30 banditq ,
bet pranešta buvo per vėlai, nes pamatę mus pradėjo bėg ti i mi š kus. Kaimo ir buožės pavardės n ežinau . Mes a tid engėme į bėga nčius ugnj.
300

l3ėga ntieji taip pat a ts iša ud ė. Buvo pas tebėta rugiu ose krintant 2 banditus. Ap supu s bu ožės na mu s, ras ta kambary didelės pu o tos li kučiai. Namu ose rasta tarnaitė, kuri buvo p ai mta ta rdymui. Jos parodymu, visi vietiniai bu ožės, kuriq pavardės buvo sura šy tos ir turėtų rastis Maskvoj.
Sode rasta anksčiau ba ndi tq paimta ap komo se kretoriau s ma šina ir
ap ie desėtkas dvira čiq, kuri e buvo u žma sk uo ti kartu su mašinėle. Taipgi
išlaisv inom 3 ko mjaunu oliu s, kuri e laukė spr endim o nu o banditq rankos. Išlaisvintų pa va rd žiq nep risim enu . Tą pačią dieną ir ne toli šio įvykio
vie tos bu vo su imti du banditai broli ai Radzevičiai, abu buvę sava noriai.
Jie buv o pasipuošę krūtines gautais kryžia is kovose prieš bolševiku s 19 181919 m. Viena s p er susišaudymą paša uta s ir paimtas , ant ras pa imt as
pri e motoci klo norėdamas pabėgti . Jq p asa kojimu, Akmenės valsčiui va dovavo koks tai Žukauskas. Klaus iant nie ko nepri sip až ino ir nie ko
neparod ė. Abi em ivykdyta mirti es bausmė. Prie šio susiša udym o buvo
daugiau banditq , kuri e išbėgiojo, n es tokiose vietose užpu o la, kur iš visų
pusiq miškai arba krūmai. Per susišaudymą žuvo komjaun uolis, Akmenės
vis. vykd [omojo] komit e to se kretorius.
Lūšės gel ž kelio s toty Ž idikq v is. banditai nul eido traukinį. Užmuš ta
api e 50 raudonarmiečių. Pr ie mūsq atvyko iš to eše lono du sužeis ti komandyrai, kurie pa sa kojo, kad ten buvę ir vokiečiq desantą
Smarkiausiai veikė Židikų, Sedos ir Ylakių valsčiuose banditai , kuri e
buvo gana stipri a i ginkluoti g ranatomis, kulko sva id ž iais ir šaut uvais.
Kiek teko g irdėti, g inklai num es ti vokiečiq lėktuvų.
Iš žmoniq pran ešimq buvo girdėti, kad bu vo pastebėta vokiečiq, kuri e
iš Maže ikiq repatrijavosi 1941 m. kovo mėn. į Vokietiją, o prasidėjus karui
atsirad o Lie tuv oje. Nu s tatyti nepavyko, ar jie p erm es ti lėktuvais, ar perėję
sieną, be t kad buvo, tai žmonės kalbėjo lab ai plačiai. Vienoj vieto j Sed os
va lsčiuje, kaip pranešė va lsti etis, buv o atvykę pas valstietį vietos banditas su nepa žistamu valstiečiui asm eniu . Nepažįstamasis visą laiką tylėjęs,
spėja, kad buv o vokietis.
Vietos gyventojai - vidutiniai valstiečiai ir smulkf1s - padėdavo
nežy miai , nes sakydavo , kad jie bijo ht, kuri e sužinoję už padėjimą
bolšev ikams gali keršyti. Vienur kitur dar ir buožė duodavo pi eno litrą, ·
bet, matyt , duodav o taip pat dėl ba imės. Bendrai paėmus, kas nelojalu s
sovieh1sa ntv a rka i, tas džiaugėsi ir pajuokė sakydamas , Uog ] bolšev ikams
karšt a.
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Į nelaisvę p'aimti du : Mažeikių milicininkas

Bankus ir šoferis, kurio
teritorijoj . Bukui* buvo
peršauta koja. Taipgi buv o paimti Latvijos banditq Mažeikiq ugniag esiq
inspektorius dr g. Žilakauskas ir mi es to vy kd[ om ojo ] kom [ite to] pinnininkas Juod is, kurie pabėgę.
Operacijoms vadovauti buvo išrinktas apkoma sekr. drg. Fro lovas ,
vėliau -vyr. ltn. Danšinas, po to vadovavau aš , susi ta ru s su drg . Balsiu
dėl uždavinių atlikimo. Org. Balsys tuo la iku buvo VR LK Mažeikių dalies viršininku .
Ginkluoti bu vom visi gerai , ša utu vais, nes turėjom api e 800 šautuvų ir
pavardės nepr isimenu . Juo s pa ėmė Latvijos

vieną lengvą kulkosvaidį.

Laikėmės Mažeikiq aps. ligi birželio 29 d. 29 d . naktį perėjom i Latvi-

jos TSR. Latvijoj buvo pastebima d aug stipr esn is banditų užpuldinėjimas:
užpuldinėdavo net Raudi ~nos ios l arm[ ijos l d a liniu s.
Maskva
1942.VIII.8

V. Kulb okas
LVOA, f. 1771, ap . 5, b. 130, l. 252- 253. Or igina la s, ran kraštis.

PANEVĖŽ IO APSKRIT I S

134. J. RUZGAS APIE PIRMĄSIAS KARO DIENAS KREKENAVOJE IR
PASITRAUKIMĄ IŠ LIETUVOS 1941 M. BIRŽELIO 24- 26 O.
1942 m. rugpJūč10 12 d

Maskva

Pan evėž i o apylinkėje

(Krekenava)
1941m. birželio 23 d . vakare pirmas buvo mūsų susidūrimas su banditais savam miestely- Panevėžio aps. Kr ekena vos mi es tely. Mūsq aktyvo buvo tik apie dvid ešimt žmonių ir keturi raudonarmiečiai. Ne vien kad
mūsų nedaug buv o, ir dar ne visi buvom apginklu oti, nes n ega lėjom gau ti
ginklo iš savo apskriti es, o kurie turėjom - tai tik pi stole tus . Tik raudonarmiečiai turėjo šautuvus. Priešo jėga bu vo didelė-apie šimtą žmonių
• Taip dokumente .

ir gerai apsiginklavę kulkosvaidžiais, grana tom, ša u tuvais; ir tokiam buvom aps upim e, kad iš miestelio nebuvo ga limybės pasitraukti . Kada pasijutom, [kad] jau esam apsupti, tuojau susirink om prie ra udonarmiečių
būstinės ir ta rėmės, ka ip prasiveržti pro juos. Mums besitariant ir pasirodė
du pri ešo, arba banditų, žva lgai. Būdami girti, nieko nežiūrėdami ėjo
tiesiog i mūsų būrį. Prisiartinus p er kokius 10 metrų atst um o, mūsų v ien as mili cininka s sulaikė juos . Kai tik sulaikė juos, tada jų vienas kaip
turėjo rankas kišenėje, ta i be tra ukd amas rankas iš kišenės išsitraukė
brauningą ir ties iog pal eid o šūvį i milicininką, bet tik lengvai susižeidė, ir
tuom et prasidėjo arši kova su banditais. Bet tas , kuris pirmas pal eido
šūvi, buv o mirtinai suže istas - tai buvo mūsų mi estelio mokytojas Skirsnis . Bet iš kur kilęs, tai než inau , o antras , kuris su juo buvo , tai krito iš
karto kaip lapa s nuo mūsų kulkų; tas buv o šaulys Kulikauskas An tan as
iš Krekenavos vis. Glitėnų kaimo.
Gerai jiem s buv o vei kti , n es turėjo jie gerų šnipų iš mūsų tarp o,
pa vyz džiui , vienas komja unu olis bu vo priimtas i komjaunimą ir turėjo
komjaunu olio bilietą, o prasidėjus karui buvo pirmas mūsų priešas . Galima supra sti, kad jis ir a nksčiau v isas žinias sut eikda vo jiems apie visą
mūsų padėtį: tai iš to pati es miestelio Krekenav os Zimai tis Jonas. Jo mum s
sugauti nei nušauti nepapuolė. Toliau ka i tik jie išgir do šūvius, tuojau ir
kiti pradėjo pulti i mūsų būstinę. Žinoma , pirmas puolė jų vadas , -o v isi
girti, buv o paėmę pavyzdį iš vokiečių,-vienoj rankoj laikydamas granatą,
kitoj - brauningą, be t ta s jam nepa vyko, n es buvo tuojau nu šau tas kaip
šuva ant būstinės go nk os. Jo pava rdė bu vo Kiaunė Antanas, kilęs iš Krekenav os v is. Mairiškių kaimo. T uo tarpu iš mūstĮ niekas nežuvo ; toliau
šioj kov oj ni eko ne teko matyti, nes mum s pr asive ržus pro juos šešiems
draugams , turėjom pa sitra u kti.
Partij os sekretorius Mikalauska s, Kairys , Grigas ir aš (kiti.Į draugi.Į
nea tsim enu pavardžitĮ) traukėm i Panevėžio miestą. Besitraukd ami pavijom deš imt raudonarmiečių. Prisijungu s mums prie jų, užėjom pas vieną
buožę, paėmėm dv i pad va d as, nes labai bu vo pavargę raudonarmiečiai,
ir va žiav om toliau. Pri važ iavu s Naujamiesčio miestelį, buv o 24 d. 8 va l.
ryto . Tam mieste ly buv o ma žas susiša udyma s - iš v ienos trobos kelis
šūvius p aleido, o mes tuojau puolėm apsupti , bet sučiupti nieko nepav yko. Paskui laimingai nu vy kom į patį Panevėžio miestą.
Nuvažiavus mums į Panevėžį, nuėjom i apkomą, suradom daugiau
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savo draugų ir susitarėm su panevėžiškiais, su virš šimtu žmo niq,
norėjom vykti atgali savo miesteli ir pribaigti juos v isa i. Buv o jau p aruošti
ginklai ir viskas, bet vėl mūsų vyriausybė neleid o mum s vykti. Tai buvo
jau 24 d . 11 val. n akties. Surikiavus nuvedė mu s nakv y nei i koki tai
vienuolyną - virš 200 žmonių ir užrakin o ten mu s. Pernakvojus sulaukėm
9 val. ryto, tai yra 25 d . Jokio ryš io su savo vyriausybe m es neturėjom,
tuome t iš laužėm duris , atėjom atga l i apkomą . Jau m es ni eko iš
vyriausybės neradom , nes buvo iš Panevėžio išvykus, nieko n epr anešus.
Nebuvo tuomet ką mums daryti; gerai, kad radom to kį Bajevą - ru sti
politruką; jis norėjo sud aryti iš mūsų žmoniq kuopą ir skambino savo
vyriausybei, kad jam leistq va dovauti. Skamb ino, skambino , bet jam neleido; nors tiek jis iškovojo mums keturias mašinas ir išvy kom iš
Panevėžio 25 d . 12 val.
Nuvykom į Rokiškį. Ten mum s prisijungus prie jq aktyvo, gavom gerus ginklus ir išžygiavom Latvijos link; tai buvo 26 d. 15 va l. Pri žyg iavus
netoli Latvijos sienos Juodupės miesteŲ, vėl susišaud ėm su vokiečių desantais, bet, matyt , buvo jq ten ma ža, nes gre itai aptildėm juos ugnim .
Matyt, buvo jie pabėgę, nes miške, žinoma, yra sunkiau sučiupti, bet vietos gyventojai tvirtina, kad ten buv o vokiečių desa ntai. Po to apsišaudyn10
nužygiavom tuojau. Vieną žydeli tik sužeidė iš Rokiškio, bet v is lengvai.
[...]•
Iš praeiti es laiko dar atsiminiau vieną draugą. Liužinas, buvęs
Panevėžio aps. Krekenavos vis. Pali.rtkuvės apylinkės pirmininkas, buvo
patekęsi tq banditq nagus, su kuriais mes kovo jom Krek enav oj. Banditai
davė jam ginklą ir liepė eiti pirma pulti mu s . Taip Liužina s išbuvo apie
porą valandų laiko banditq tarpe. Vėliau jam teko pabėgti iš jų ir atbėgti i
Tarybų Sąjungą. Jo gyvenamąją vietą gal i nurod y ti draugas Bučinskas,
kuris šiuo metu randa si spec. kuopoje Balachnoje.
Maskva
1942.VIII.12

J.Ruzgas
LVOA, f. 1771, ap. 5, b. 130, l. 31-32. Originala s, rankraštis.

• Praleista pastraipa, kurioje kalbama apie traukimąsi Latvijos teritorija.
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Maskva

1942 m
Pr as id ė ju s

rugpJQčio

15 d .

ka rui

Prad žioje karo 194 '1m. bir že lio 22 d. mūsų miestelyje buvo ramu , bet
antros karo dienos bėgyje jau pasirodė banditq veikimas. Pirmą karo dieną
mes matėme, kaip vokiečiq l ėktuvai nul eido para šiutinius krūvius i
Graščiq k. iri G litėnq ir Paežerėlių* kaimų rajonu s.
Birželio 23 d . rytą pri e Palinkuvės miško banditai sučiupo komjaunuolį
Rutkauską Praną, kuri nusivedė i mišką. Jo brolis šiuo kartu randa si Lietuvos divizijoje 156 š. p. Ant kelio Krekenava-Ramyga la stovėjo du banditai ,
ginklu oti ša utuvais- Ropė Edzis ir Adamkevičius Edvard as. Pirmas ki lęs
iš Švenčiuliškiq k., antra s - iš Lazdynėlių vnk. Jie tikrino prae ivius, dokumentu s ir daiktus. Adamkevičiaus buv o du broliai lakūnai: vienas kap itono laipsnyje, antra s - majoras , kuri e įžygiuojant Raudonajai armijai buvo
isoėgę i Vokietiją. Mes, patyrę apie jų pasi.ruošimą, norėjome imtis priemoniq
prieš juos, bet gai la, kad mum s visai nepavyko . Mes turėjome pakankamai
aktyvistq vyrų, kuri a is tikrai buvo galima pasitikėti ir du oti ginklą sunaikinimui banditą Visi mūsq brigadininkai , partiniai , komjaunimo ir kiti aktyvistai laukė su nekantrumu, kad kokiu nors būdu išgautų gi.rtklqir uždu otq
banditams . Bet, gaila, tas neįvyko. Matyd ami susidariusias aplinkybes,
mes prašėme ginklų ar param os, kur tik žinojome. Šiauliq apylirtkės karinis viršininkas buv o žadėjęs a tsiqsti mums girtklų, bet laukėm pirmadi eni
iki vakaro ir iš čia nesulaukėm. Tik su laukėm dvi ejq milicininkų, atsiųstq
iš Panevėžio su šautuva is. Du šautuva i - neblogas dalykas, bet rimtai pagalvojus buv o labai nejauku ir juokinga apie suteiktą paramą, kaip mes
prašėme. Gavos i taip mūsq tarp e: du šautu vai, 3 pistoletai pas milicininku s, iš kurių pri eš 1,5 sava itės atėmė ša utuvu s, ir, laimei, bu vo
priešlėktuvinis sekimo po stas, kur rad osi 4 raudonarmiečiai su šautuvais.
O tuoka rt banditai buvo ginkluoti kulk osva idžiais, šautuvais , pist oletais ir
granatomis. Be to, ša udė sprogstam omis kulkomis.
Ir taip pirmadienį pavakaryj e, apie 6 val., turėjome susidurti su banditais. Susitikimas buv o atvira s ant gatvės. Iš pim1t1 šūvių netekome dvi ejq
• G reičiausiai Paežerio.
20, 2/i07
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draugti - raudonarmiečio ir m ilic. Belecko, o ta ip p a t ir jų turimų gin kit\.
Raudonarmietis buvo su žeistas pos te i ra nką ir ten p a liko ša utuvą, 0

Beleckassunkiai sužeistas ant gatvės, pri e jo neg alim a bu vo pri eiti. Vėliau
Belecką pribaigė bandit ai su grana ta . Tu okart v ienas iš ra udonarmiečių
nušovė Kulikauską An taną, buvu si šauli , gyv . G litėnų k., ir sužeidė miesto mok. Skirsni Stasi, gyv. miestelyje. Vėli a u na kties laik e mum s buvo dar
sunkiau - banditai prisiartino ir suspa udė mūsų saujelę i v ieną namą.
Banditų pasirodė gana daug, galbūt api e 150 š tuką N akti es laiku iš mūsų
drauSl\nušovė dar komjaunim o sekr. Ja lavecką V ladą, valsčia us vy k[domojo] kom[iteto] pinn. lvstinejevą Pankratą ir sužeidė mili c. Girkavičių. O
mes tiknukovėme Kiaunę Antaną, kilu si iš Mairiškit\ k., bu v . šaulių būrio
vadą. Banditai buvo ne vien šios apy linkės, buv o ir kitų va lsčių, kaip
Ramygalos, Naujamiesčio ir Surv iliškio.
Čia paminėsiu pava rdes, kuriu os asm eni škai pa ž is tu . Čepas, gyv.
Radviliškių k., banditų vada s, m ok., a tsa rgos ka rinin kas; Ropė Edzis,
gyv.Švenčiuliškių k; Valikonis Juozas, gyv. Ra m yga los m st., polic[ijos]
vachm[istras]; Adamkevičius Edvardas , gyv . Lazdynėlių k.; Kiaunė Antanas [iš]Mairiškių k.; Žukas Stasys, gyv. m st.; Skir sni s Sta sys, gyv. mst;
Kulikauskas Antanas, Kulikau skas Stasy s, gyv . G litėnų k .; Savickas Stasys,Savickas Jonas, Bučinskas Prana s, Rabačauskas Vin cas, Radzevičius,
Bacevičius Vytautas, Bacevičius Liuda s, Sirna itis Jon as, Urb ona s Jonas,
Sarafinas Jonas, Čeponis Antana s, Senuli s, bu v. p olicinink as, gyv. mieste. Dauguma banditų yra kilę iš kaimų ir jų bu vo ga na d au g.
Iš mūsų draugų i banditų nag us bu vo papuolę G ulbin skas Petras,
šiuo kartu randasi spec. ku opoj Balachn oj, ir Grigas - 224 art. pulk e. Iš
kartu buvusių draugų esame: aš, Ruzgas - Mas kv oj, Rutk au skas Jonas,
Narbutas Jonas - 156 š. p ., Tomku s Juoza s - 224 art. pulk e, Bučinskas
Petras- ats. batalione, Racinskas Juozas - m ok [om ajam e] ba ta lione, Balachnoje.
Iš band itų buvo suimtas Dzedravičius, Bacevičius Vy taut as, gyv . mieste, ir vienas nepažis tamas, kilęs ir gyv. Upytėje . Jie bu vo p ristatyti i
Panevėžio NKVD.Šiuos tris sušaudė, bero d s, be jokių bylų. Jei by los sudarytos, tai jas galima rasti Panevėžio NKVD va ldybos a rchyve.
Išeinant iš miestelio mums pasisekė išsives ti tik sužeistą G irkavičiq ir
raudonarrnietj, o nušau ti draugai pa liko. To lia u ke lyje nieko nes utikome
iki Obeliq rnstl., kur teko susidu rti jau su vokieč ia is. Pr ie O beliq buvo

da ug ir mūsų d raugų lietuv ių ta rp e ra udonarrniečių. Vyko v is i Panevėžio
mil ic. ir NKV D. Te n bu vo 2 m a n ge ra i pa ž js tami drau ga i - Bu k a u s kas
Zen onas, gyv . Ba lči ūnq k ., ir Pov il ai tis Jona s, gyv . Kr e ken avo je . Jie a bu
p ask utiniu oju la iku tarnavo mili cijoje Panevėžyje . Bukau s ka s Ze n o n as
nepa norėjo mu š tis su vokiečiais ir va din o Pov ila iti Joną p as ilikti ir g r jž ti
a tga l. Maty t, Pov ila i tis nepa kla usė. Ta d a pa silik o jis v ien as. Ap ie ta i m an
p ap asa kojo Pov ilai tis Jo nas, kuri s d ab ar ra nda s i 249 š. p. P ra v din s ke.
Tuokart buvo idom us sen is Koira Just as, gyv.Slabadėlės vnk. , api e 60 metų
am ž ia us. Atvyk us i Ro kišk i (jis vy ko ka rtu s u Panevėžio N KV D), ka da
mu s ap ginkl avo, gavo ir jis ša utu vą . P rie Obelių ir Subatės užėmimo
mačia u, kaip jis ėjo ka rtu s u pi rma is ir dar ko m an davo u gni . Koi ra su
mumi s atv ažiavo iki pat Sov i etų Sąju ngos sien os ir ten p as ilik o su civ iliais. Jis tu r i ra stis kur nors.
Api e žmonių pa lankumą ga lim a p asa ky ti la bai iva iri ai. Bu vo v is okios rūšies: prisidedančiq pri e m ūsų ar pri e banditų. Kieki s bu vo p ro p o rcingas ir nedid elis . Kiti la ikėsi n e i čia, n ei čia. O liku sie ji, je i pri eš ba nditu s - ta i pri eš ju os, o jei ne - ta i pri eš mu s.
Maskva
1942.VIII.15

Tyras
LVOA, f. 1771, ap. 5, b. 130, l. 53-56 . Origina las, rankraštis .
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CHANANOVIČIUS APIE PASITRAUKIMĄ IŠ PLUNGES 1941 M

BIRŽELIO 23 - 24 D .

Gorodecas

1942 m liepa

Cha nanov ič ius Lipkė G iršovič, 167 š. p. , l bn. , lI š. k., III b ūrys, e ilin is,
buvęs Plungės m

ies to bats iuv it1 a r telės da rbo vedėjas
A t simi

n i m ai

Žinia ap ie ka rą Plun g<;pasiekė su p irma is ia is vokiečių šūviais. Plungė
tesira n da 30 km n u o vokiečiq s ienos.
Mies te pa kilo pan ika. Pa tra nk q ugni s sugriaudė v isu s m ar kmnu . Da lis gyve ntojq metėsi ge lžkel io sto tin . Iš m ies to ė mė tra u ktis žmonės.
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Tą pat dieną vakare aš gava u pa kv ietim ą p risidė ti p r ie pagalb inės
milicijos (pakvietė Plungės milicijos v achmi str as Uzn is). Pe r nakti dež uravau gatvėse.
Iš lėktuvq vokiečia i keletą karh.1apša udė mi estą.
Plungės išvaizda pasikeitė. Front an tra u kė ka rinės da lys.
Pinnadi eni ryte išvy kau artelėn, betda rba n iš 40 žm oni q atvy ko vos 4.
Vedėjas Urbona s Vaclovas su buh alter iu Šape liu (Sm eto nos laika is buv~s
viršila) išbėgo su banditai s. Darb as nes irišo . Po 11 va l. v isi išsiskirstėm.
Birželio 23 d . vakar e išvež iau šeimą u ž mi es to.
Birželio 24 d. ryte grįža u dar mi es tan a ts iimt u ždirbtu s pini gus, bet
miestan jau suspėjo pr asive ržt vokiečiq karinė žva lgy ba. Gatvėse ėjo
susišaudymas. Teko grižti at gal.
Patraukėm Telšių link kartu su Raud on os ios armi jos p ad aliniais. Ėjom
pėsti. 8 km už Plungės (Ta rva inių stotis) mu s užpuolė vokiečių ba ndih.\
desantas. Pulkinink as d avė koma ndą „g ulti ". Apklau s i nėjo, kas tarnavo
kariuom enėj, d avė tiems ginklų . Pu o la nt b anditu s ka riuomenė ėjo
priešakyje, o mes užpakalyje. Atako n puolė mūsq kava lerija. Ban ditai
ėmė trauktis. Dalis jų bu vo sun aikint a. Toje a ta koje d a lyvavau ir aš.
Vokiečiai buvo apsišarvavę aut omatai s, artil erija, min osva id ž iais. Mūšis
tęsėsi apie 3 valanda s. Po mūšio ginklu s iš c ivilių sur ink o a tga l.
Panašių susirėmimų bekeliauj ant bu vo ir d au g ia u , be t mūšiuose dalyvavo tik karinės dalys ir ginklų mum s ned avė .

Gorodecas
1942 m. liepa

Užrašė

P. Užkalnis

LYOA, f. 1771, ap. 5, b. 130, l. 94-95 . O ri gina lns, ra nkraštis.
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PETRASGYLYSAPIE PIRMĄSIAS KARO DIENAS OBELIUOSE
1942 m rugpJūl1s

Gylys Petras, Petro sūnus, 167 š. p ., I bn ., II š. k., II būrys; b uv usio
Obeliq miesto darbinink o, pagalbinės mili cijos bend ra darbi o

Birže lio 23 d. Obe liq stotyje ras ti atsišau kimai lietuviq ka lba, kviečian tys
ve rsl i „žyd q va ldžią". Aleksandravos* bažnytka imyje (12 km nuo Obelių)
buvo iškel tos dvi trispa lvės vėliavos.
Birže lio 22 d . iš ry to ri1ane pašaukė milicijon, pasta tė prie pašto sargybon. Teko da lyva u ti ba nd ih.1gaudyme Aleksa nd rave*, Kriaunose, Obe liuose, ka imuose. Buvo sula ikyt i keli gan d t\ skle idėjai ir kitų kon trrev [oliuciniti] elcmentLĮ, tame skaič i uj stambus buožė, h.irėjęs ap ie 80 ha,
kuri s vedė agitaciją: ,,Ateina vok ietis, Raud onoji ar mija trau kiasi, vėl grįš
seno ji va ldžia".
Birže lio 25 d . ap leido Obelius visa vadovybė. Pasitraukėm ir mes .
Žyg iuojan t iš Obel i ų į Subačių (Su bačiaus miestu kas yra v isai p riešingoj
pusėj . Ma tyt, kalba eina apie Latvijos terito rijoj esantj m iestu ką Subatę. P. Užkalnis) teko susiremti su band itais. Jie buvo a tkirtę kelią. Šaudė iš
Raka liškio kaimo (ka irė) ir miško (dešinėj pusėj), o taip pat iš kapiniLĮ,
kuri os rad os p rie p lento an t kalnelio, iš Pakria uni q ka imo. Greitai susila u kėm ra udona rmiečiLĮ 3 autobusq: dviejuose buvo po priešlėktuvinį
kulkosva idį su 4 vam zdžiais, o trečiame- pa tran kėlė. Mes sustabdėm juos.
Jie atidengė ugnį į abi puses ir mes kartu su jais dv iračia is p rav ažiavom
apšaudomą vietą. Mes b~ivom 3: du rusai ir aš. Ant kelio, grioviuose matėsi
užmuštų vyrLĮ, moten 1ir va ikq lavon q, riogsojo suda u žy ti vežimai.
Birže lio 26 d . milicininkai, pa rtiečiai, nepar tinis aktyvas, viso apie
500 žmoniq , apsig inklavę grįžom i Obelius. Vykom sunkvež imiais, ga isrinėmis mašinomis, d aug dv iratininkų. Tarp važiavusių buvo: Misiūnėkas,
Kliučiovas Gaurila (dabar Maskvoj), Kur klietis Pran as (daba r než inau kur ),
Sakalauskas. Obeliai buvo užimti šau liq ir kitų banditų, mėginusių įvest
savo tvarką. Pajutę mus grįžtant, jie išsislapstė kaip žvirbliai. Mieste radom
keletą nu šaun i ra udonarmiečių. Voliojos keletas nužudytų civiliq žydq
tautybės. Vienok Obeliuos neilgai teko būti: p o trijt\ valandLĮ pasirodė
vokiečitl motorizu otos dalys ir mes pasitraukėm i Rokiškį.
Iš Rokiškio išvy kom į La tviją, o iš ten- i Tarybų Sąjungą.
Gorodecas
1942 m. rugpjūtis

At s iminimai

Užrašė

P. Už kalni s

LYOA, f. 1771, ap. 5, b. 130, l. 92-93. Or iginalas , rank raš tis.

Iš pirmos karo dienos pakėlė galvą Obelių mi es tu ko ir ap y linkės sme-

tonininkai, šauliai, jaunalietu v iai , buvę sm e to niniai žv a lgy binink ai.
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• Tikriausiai

A leksandravėlės .
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138. JONASMISIŪNAS APIE SUSIOŪRIMUS SU LIETUVIŲ PARTIZANAISIR
PASITRAUKIMĄ IŠ ROKIŠKIO APSKRITIES Į TSRS GILUMĄ 1941 M

BIRŽELIO25 26 D
19'12 m rugp1ūč10 11 d

Maskva

Pr a n eš im as
Į Jūsų du otus

klausimu s aš atsa kau :
Man Lietuvoje teko da lyva ut i kovose su bandit a is iš pačių p irmų
karo dienų. Banditai nutra u kė telefono laidu s Obelia i-Suba tė. Vieną pašto
tarnautoją ir raud onarm.ietj, kurie norėjo sut aisy ti liniją, apšaudė iš m iškelio
Pakriaunių kaime. Raudonanniečio paro dy m ais, ten bu vo 5-6 žmoni ų
grupė; jie šaudė iš kariškų šautuvų . Tas v yko bir že lio 25 dieną. N uvažiavus mūsų būriu i (6 a ktyv ista i) i tą vi e tą, m es ni e ko nebe ra d ome ir
niekas i mus neša udė. Tačiau a tsit ra uki a n t ir ieš ka nt to lia u p o krū mus
prie upės, miškelyje bu vo su ga ut as ge lž ke lio ta rn a ut ojas Da inys iš
Rakališkio kaimo, Obelit\ val sči aus, Ro kiškio a p s kriti es. Da inys Jur gis
- buvęs šaulys, visą la iką bu vo nep a tenkint as Ta rybų sa ntv a rk a. Milicijos jgaliotinis Staše lis, apklausinėjęs Da inį, ji pal e id o, nors jo pa rodymai buvo labai jtart ini : jis sa kė, kad bu vo a tėjęs p rie upės ma udyti s;
atėjęs prieš. va la ndą, bet nieko nežinąs ir nėra g ird ėjęs ša ud y mo. Bet
man paskui teko patirti, kad tuo laiku ka ip tik ir ša ud ė. Ma udėsi Dainys
irgi kaip tik prie tos vietos, iš kur ša ud ė.
Atsitraukiant kartu su visu aps kr ities aktyv u iš Obelių, mūsų a ktyvistus, važiuojančius dviračia is, vėl a pšaudė iš to pat Pa kriaunių ka imo.
Tas kaimas yra prie pat vieškelio Obeliai-Subatė ir tu ojau už jo yra kelias
i Ignotiškj; čia iš miškelio šaudė i mu s iš kulk osv aid ž io ir ša utuvų, bet
nieko iš mūsų nesužeidė ir neu žmušė.
Nakti iš birželio 25 i 26 d. ir birže lio 26 d. rytą mu s apšaudė Pasubatės
kaime prie pat Latvijos sienos . Apsupę ka imą su gavo me du banditu s,
kuriuos jtarėm šaud ant. Prie pa t Latv ijos s ienos juos suša udėm . Vienas
jų buvęs jauna lietuvis, labai aktyv us ša u lys, staliu s; jo pavardę už miršau.
Jis gyveno Viga rų kaime. Antr o aš v isa i n ebe pa m e nu : ka i ju os ta rd ė, aš
arti nebuvau. Tardymą pravedė ap skriti es vykd om ojo komit eto ir par tijos
atsakingi darbu otojai.
Birželio 26 d ., jau visai mum s at sitra ukiant iš Lie tuv os, toje pačioje

iš A rmonjų kaimo,
Kozlovas A. buvo pik e to vi ršininkas. Mūs ten buvo
ap ie 50 žmonių būrys - pasien i ečiai, kom jaunuo liai, aktyvista i.
Da r b iržel io 22 d . kai kas ag itavo žmones: imki mės, sakė, ginkl o,
da bar m um s yra p roga. Va rė agitaciją Astra uskas Juozas iš Antanašės
kaim o, buvęs ta u tin inka s ir tokių organ izacijų kaip bankelis, koope ratyvas, pien inė va d ova ujant is as mu o Sme tonos laikais . Mes bu vo m e
nuėję pas j~ be t jo ir jo sūna us A lbino 18 metų nerad ome. Aš pak lausia u
jo maž us va iku s, ku rie ma ne p aži no ir nežinoj o, ko aš esu atėjęs, kur y ra
tėvas. Jie ma n papasako jo, kad tėvas ir sūn u s d ra uge su Dra ilingu (irg i
ta utini n kas) nak tj iš 23 i 24 d . išvažiavo i A leksa ndravė lę. Kam - ma n
nete ko suž ino ti. A leksand ravėlėje bu vo ba nditų ir diversantų vokiečių
g inklu o ti būriai - a pie juos mum s p ra nešė d augel is žmonių, kur ie tikino matę ju os patys . Dive rsan ta i buvę gin kluoti ir unifo rmuoti pa našiai
ka ip ta rybin iai mil icininka i. Pava rd ž ių žmonių, ku rie m u ms p ra nešė api e di ve rsan tus, aš nea tm enu , be t jie buvo daugiausia nuo Ale ksandravėlės iš Degučių kaimo . Vienas to ka imo gyve n tojas, pi rma išbėgęs i
miš ką, ko mja unu olio Ne ni šk io mot inos pa rodymais, buv o atėjęs su
vie nu di ve rsa ntu i jų na m us n eva pas iklausy ti ra d ijo žinių (ka ru i
prasid ėjus, iš nepa tik imų žmonių ir iš to pi lieč io buvo pa imti ra d ijo
a pa ra ta i).
Bafoy tka imyje Aleksandravėlėj ir tos apylin kės kai kuriuose kaimuo se buv o iška bint os lietu viš kos vėliavos. A leksandravėlėj apša udė ir su gad ino lengvą mašiną, kuri a važ iavo į Za ras us Raud onosios arm ijos p ulkin inkas, major as, kapit onas ir šofe ris. Jie tu rėjo ginkl ų ir visą laiką
atsišaudė, o kap itonas, gavGs iš va lstiečio arkJj, atvažiavo i mūsų valsčia us
miestelį p aga lbos. Mes gavo me 30 gin kluotų žmon ių iš ra udona rmiečiq
įgulos, kuri stovėjo Rokiškyje, d ar p risidėjo mūsų 15 ginkluo tų žmoni ų ir
mes nuv až iav ome i Aleksa ndravėlę. Iš ru giq a tėjo kap itonas ir kitas, o
šo fer io ni eku r nera d ome nei už mu š to, nei pasislėpusio. Iš žmonių
parody mų suž inojome, kad jie paša udę pasitra u kė į čia pat už baž nytk aimio esa ntį didelį mišką. Daugia u mu ms nebe teko tena i nu važ iuo ti.
Viskas tai jvyko birže lio 25 d . NuostolitĮ jie buvo padarę tokių: ke lis kar tus nutra ukė te lefono la idu s Obelia i-Aleksa nd ravė lė ir paskutinę d ieną
(birže lio 26 d .) nebebu vo ryš io, nors paš to agentū roje buvo du komja unu olia i, g ink luoti vo kiška is kar iška is ša utu va is. Tt\ komja unu oliq pavieto je mir tinai

sužeidė pa sienieti Kozlovą Aprosimą

Juod u pės va lsč i aus.
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vardės: Žuklys Bronius-A leksa ndravėlės vy kdom ojo ko mit eto se kret o-

rius ir Žuklys iš Dcgučiq kaimo.
Agitaciniq laikraščiq niekur mum s net eko rasti ir ne te ko m a ty ti
žmoniq, kurie b(Hq juos radę. !vairaus tipo lape liq b uvo rasta keliose
vietose. Lapeliai visko prirašyti , tiktai nup aišy ta svas tika ir šūkia i : ,,Šalin
žydus", ,,Šalin bolševikų va ld žią " ir pa n.
Birželio 25 d. ak tyvistas Sadauskas iš Matau či znos kai m o man
pranešė, kad toje apy linkėje didelę ag itaciją varo bu vc;s pri e Sm eton os
Panemunio va lsčia us nuovados vi ršin in kas Liorant as, kuris rand asi
pas turtingą buožę Klemką iš Ma ta u čiznos. Jis kalba ap ie gyvc nt ojq
sukilimą, apie tarybiniq aktyvistq pakorimą ir kt. Ant ras ag itator ius yra
Žaržojus Mikas iš Antanašės kaim o, buvęs pas ienio p o licinin kas. Jis
kurstė gyventojus eiti užpulti miestelio mili ciją ir išplėš ti kooperatyvą ir
krautuves. Šias žinias man suteikė Kurk lietis iš Obc liq mies telio S tasiūnq
gatvės.

Kornjaunuoliq, kurių buvo Aleksa ndravėlėje, nieks nema tė ir než ino
apie jt\ likimą. Apie tuos komjaunu olius smu lkiau ga lima su žinot i iš
esančio divizijoje Krasausko Alfonso iš Obeliq valsčia u s, Degučiq kaimo. Iš jo galima sužinoti ir apie Kriaunq komja unu o liu s Ka rpav i čiq ir
Mironą, kurie buvo ginkluoti šautu vais ir kuriq likima s irg i n ež inomas ir
jq nieks nema tė. l3uvo dar vienas aktyvistas , gin kluo tas šau tu v u - koop eratyvo tarnautojas Kriaunose.
l Obelius iš Rokiškio buvo a tbėgęs slapstęsis nu o mili cijos Pitrėnas,
kurio vardo nežinau.Jo tėvas amerikonas turėjo Obeliuose dide lius dviejų
aukštų namus ir žemės, o jis pats pri e Smetonos dirb o apskriti es bibliotekos vedėju. Pitrėnas irgi vedė agitaciją, o iš jo tėvo n amq naktj iš 25 i 26 d.
buvo šaudoma j besitraukiančius raudona rmiečius - bu vo nu ša uta s vienas raudonarmietis. Kai mes grjžome, rad om e sen i, ar eš tavo m e ji, bet
paskui, kai užėjo vokiečių dalys, dėl blogo va dovavimo jis, kaip aš vėliau
sužinojau, buvo paleistas.
Kovą su diversantais vedė komjaun uoliai, partiniai , milicinink ai. Pas
mus kovą su banditais organizavo milicijos jga lio tiniai , vy kd o mojo komiteto pirmininkas, partijos sekretorius ir kt. Vad ova vo milicijos įgaliotinis
Marašinckas Jonas iš Obelių priemiesčio Kapq gatvės, dab a r buvęs divi zijoje ir miręs divizijoje 1942 metais. Kiti įgaliotinia i vadovavimui buvo
netinkami ir vadovaudami padarė klaidų.
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Iš ko mja unu o liq buvo: aš, K l i č iovas Gav rila iš Vabo liq , kuri s dab a r
y ra m o ky kloje Maskvoje ka rtu s u manim , Andrij anovas Vas iliju s iš
Slabados ka im o- d aba r jo gyve nam oji v ie ta man než ino m a, - Apanasevas Sid a ra s iš Obcliq valsč ia u s, U ly tė lės kaim o, Bun as iš Ob e liq
mi es telio, kur d a b ar gyve n a - ne ž inau , Pau liukas Balys iš Andriūnq
kaimo (m an tėve lis iš d iv izijos pa rašė, kad jie kartu tra u kės i iš Lie tuvos, k~d jis buv o latviq di viz ijoje, o d aba r ap ie jj než in o . Ž m og u s,
ku ris ap ie ji ž in o ir sa kė, yra And riš kev ič ius iš Kauno apsk rit ies, v ie nos MTS dir ek to riu s), Kra sa u s kas Alfon sas - komjaunimo se kr e to riu s
iš Deg uč iq kaim o, dabar di v izijoje. Vis i jie kovojo, va žinėjo su ša u tuva is
ga ud y ti banditq.
Iš pa rti eč iq bu vo: partij os se kr e to riu s Apa n asevas La ri jo n as iš
Ulytėlės kaim o, Bagdonas Vito ldas - vykd o m ojo komit eto pirm inin kas,
kur jis gyve n a, než in a u , nors jis yra Sovi etq Sąjungoje, St re lcovas iš
Butkūnq kaim o, Šneid e ris , Pa ltin as Jank e lis iš Obe liq mi es teli o. V is i jie
ran d asi divi z ijoje . Agėjavas iš Mik o niq kaimo ir Micha ilovas iš Ulytėlės
než inomi.
Iš a ktyvistq, profsąjungos nariq ir kitokie: Gru odi s Vladas iš Aud roniq
kaimo (jis ga l liko Lietuvoje- jo nie ks ni ek ur nematė dar ), Kurklietis Pra nas iš Obeli q mi es telio, Kavalia usk as Petra s iš Pakria uni q kaim o (ne ž inia
kur y ra), Bunas C haimas, Bunas Motk a, G reisas Ch aimas iš Obe liq miestelio - ran da si di v izijoje, ir milicijos jga liotin iai: Stašelis (kaim o ne ž inau) ,
Simauskas iš Degučiq kaimo (jie abu di v izijoje). Visi šie yr a iš Rokiškio
apskriti es, Obe liq va lsčiaus, v isi bu vo g inkluoti. Buvom e g inklu o ti
vok iškais ir čekoslovakiškais kari š kais šautuvais , kuri a is mus apgink lavo aps krit yje, kur atvežė milicijos ir apkomo darbu o tojai . Sykiu b uvo ir
apkomo kadrq sky riau s vedėjas Baltu ška .
Dar daugelis komjaunu o liq buv o ir dirb o, tik jie nekovojo, n es nebuvo
ginklą Jq da lis yra Sovietq Sąjungoje, o kita dalis y ra likusi Lie tu voje
arba man než ino m a jq gyvena moji v ieta . Tu o aš ir bai gi u savo pranešimą.
Maskva
1942.VJll.11

Jon as

Misiūnas

LVOA, f. 1771, ap . 5, b . 130, l. 273-276 . Iš origin a lo perspa usdintas ir
par edaguo ta s te kstas, ma šinra štis .
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Dirl\lu ,,ip N \' D d,,rou h.1~1s :-.w o gim tajame miestd )ie- Papilėje.
Bm-.m diddi s r-1:ii~i m~~ėjas. Nors l -tl m . bi r>clio - d . ir bu\' o poilsio
diena, Yi~ dėlto iš ryto neiąencia u nepasul-.inėj~s radij o, nepasi kla usęs
zinią

l~ \-.,irto Fajutau , k.a :l k.azla s netY,uk oj. ggir d au fašis tinę a gi taciją,
l rdu s ir nu roda nč ią buYusiems Ynldinink.amsužimti sa\'O senas Yietas i taig se.
Paaiskinau :-arnžm nai (Yedžia u p rieš tr i mėne ius ), ka d prasidėjo
karas. Uždariau r,,diją. Zmona ėmė Yerkti . Atsisv eikinęs ~u jai ėjau pas
drg. \'ai'iuli EdYardą, Papilė mili ijos va dą . u ju o nuėjome i jsta igą.
~lėginome susiskambinti u iauliai , be t nep risi ka m bin om e. Tuomet
~ušaukėm ,·i ą ak~•Yą, kuri pa kirstėm arg bom is. To ak ty\ ·o bm· o ie
draugai: 1artisauska J., uk J., Žilinskas, Sve' ku , Končius S., Valantis \., račin kas A., Kazlauskas K., Pinsk is A., Lem ezon as M., JonušasJ.,Balčiūna ]., Revortas V., Žukauskas, Veža u skas V., Vies ul as A.,
Viesula J., ežauskasJ. Besiorganiz uojant pri e mū l\ prisidėjo d rg. Gasinas Doma .
Jau 22 d. vakare mus apšaudė banditai . Atsakėm jiems u g nim , nor·
buvom labai silpnai ginkluoti- galėjo mu s m otery s su šlu o to m p aimti .
Turėjom penki medžiokliniu ·autu v us ir d ar vieną šautuvą - naminio darbo. Mes, try milicininkai - aš, Vaičiu lis ir Bud rys , turėjome po
25 šoviniu kiekvienas.
Visą nakq tę ėsi susišaud ymas . Ryto metą pri siskam bin om i Šiaulių
ap . miliciją, iš kur mums pažadėjo atve žti ginklų ir šov inių, bet tos pagalbos taip ir nesulaukėm.
23 d. vakare banditai, buv. ša uliai, vėl ėmė mi es teli ap šaud yti. Jq
puolimą ir vėl atlaikėm pasinaud odami turimai s (iš buožių atimtai s)
šratais.
23 ir 24 d. tas susišaudyma s tęsėsi ir pasibaigė laikinai tik 24 d. anksti
rytą. Tą rytą 8 val. gavau žinią iš a ktyvistų, kad mūsų va lsčiaus Šiaudinės
rugimrnčic\ liehwius naikinti k mun istus ir
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b,12n tkaim y susida rė band a, vad ovaujama ia udinės girinink o (pavard ės
nL't1tsimcnu) ir ta man 1:-io u2 berną pas tūlą Zamatienę Ru p io. Ta · gir inin kas l;iikė m iting us p o fa. istine trispn lve vėliava, reikš d amas av o kalbose d2iaugsmą d ėl vo kiečių isivc r}imo, esą Yokiečiai jiems atneša lai Yę.
Tuojau pa siėmėm aut o unk vc iimj ir nu v al iavo m j Šiaudinę. Ten pi lnu h:mpu ėjo d emonstra cija, kuri oje kartu su žiūrovais d a lyvav o ap ie
50 zmonių, o aktyvių bandi tq buv o api e 15. Me.c:vy kom e šešiese . Norėjome
priva žiu o ti nepa stebi m ai, be t banditų žval gy ba pas tebėjo mu s atva žiuoj mt . Band ai islapstė p o miškus , o jo vadu s - girin inką ir Ru pš i su la ikėm ir pa rvežėm i Pa pilės are to n amu .
Parv až iav us ga ut a žin iq iš Kru opi q , kad ten bandita i i va i kę miliciją ,
užėm~ mi licijos jstaigą ir pakorę vieną ko mjaun uo lj.
Paskam bi nau i Kru o piq mi liciją . Iš ten atsiliepė, kad čia e a nti ne
m ilicija, o po licija ir kalbąs su m anim p o licijos v iršin inkas .
Ir vėl sėdomės i sunk vežim i, ši ka rtą jau 15 žmonių, ir nu v ažiavo m i
Kru op iu s . Aps iginkla vo m e me d ž io kl in iais autuvais. Ta č ia u trū ko
šautu vo v ienam d ra ugu i. Žinojom e, ka d med žioklinį šautuvą turi giri ninkas Šu kys Kin kiq ka ime. Pas ukom e per tą kain1ą. Mu du s u dr g. Gas inu , palikę m aš inoje sėdėti kih1s drau gu s, nuėjome i Šukio ū kį. Įeinamos
du rys bu vo užkabint os . Apėjome ap linku i ir iš kiem o pusės virtuvėje ra dom vieną moterį bul ves skutant. Pakla usėm ją, kur Šukys. Ji su mumis nė
neka lba . Gasinas pastebėjo, kad ka žkas s lepias i u ž tva rt o. Abudu ten
nubėgom. Į mu s ėmė ·aud y ti iš braun ing o. A tsišaudėm . Tai ir bu v o p o nas
bandita s Šuk ys . Jis leid os i bėgti i la u ką, m es pas kui jį .
Pastebėję ši susidūrimą pribėgo ir p a ilikę m aš in oje drau ga i. Tačiau
bu vo jau p er vėlu. Šuky spėjo sprukti i mišką, ku r jo nebera d om . Vis dėlto
spėjome ji su žeisti.
Šuki o kaimyna s, band itas Marcinku s, nespėjo pabėgti. Jį suėmėm b esislepi ant sod e ir parsiga benom j Pap ilės a reš tinę.
Gavo m e žiniq , kad n etolimam e Bfu iškit\ ka im e o rga n iz u oja ba ndą
Daun ys. Mes , trylika žmonių, nuva žiavo m e į Būriškes. Pasidaliję i d v i
grup es mėginome tą bandą apsupti , bet jie p as inaud odami Vent os up e
pabėgo. Suėmėm ir par gaben om i Papilės areštinę tik patį Dauni. Jo sėbrus
būtume galėję nu šauti bėgančius, bet norėjome ju os paimti gyvu s.
Vakar e vėl prasidėjo mi es telio ap šaud ymas , ku ris truko visą na ktį .
Mes jau visai pradėjome šovinių stok oti. Nakti atbėgo stovėjęs sar g yboj e

315

prie tilto komjaunuolis Žu kauskas ir pranešė, kad aš tu oni g in kluoti vyrai slepiasikrflmokšniuose prie mi este lio, bažnyčios kryp ti m.
Leidomės jų gaudyti. Pasidalijom e i dvi g rup es. Viena i vadovavo Gasinas, kitai-aš. Mums pasisekė band itu s nuga lėti. Mum s a tite ko laimikis: du kariški šautu vai su penkiolika šovinil!, vienas „Walteri s" su
12šov inių ir vienas „Parabe llum " su 10 šovin iq.
Keturisbanditus užmušėm . Tai buv o kultūrtec hnikas Ja nkūna s, buv.
girininkijosraštininkas J.Petrauskas, buv. ša ul ys Ga ur ons kis ir mažažemio sflnusNarštys, savo laiku mėginęs ilisti i komja un im o organizaciją .
Kiti keturi banditai pabėgo, vėliau gavom žinią, kad ir ju os lengvai buvomsužeidę.
25 d. pavakary i miesteli atžygiavo besitra ukią Raudonosios armijos
daliniai. Atidavėm karo teismui teisti banditus, mūsll sugautus ir laikomus Papilės a reštinėj. Visi buv o nut e isti su ša udyti , išsky ru s senį
Petrauską, bandito tėvą. Sprendimas ivyk dy tas.
26 d. pavakary Raudonoji armija visai ėmė trauktis iš mūsll miestelio.
Gavomeisakymą trauktis ir mes.
Mudu dviese su drg . Vaičiu l iu paėmę motociklą važiavome Rygos
keliu.Kruopių miestely, kur Raudonoji armi ja buv o jsitvirtinusi , nuėjome
i kariuomenės štabą. Ten mums liepė pernakvoti mili cijos nam e, paėmė iš
mūsų ginklą ir motociklą, o rytą leid o ke liauti to liau.
Ėjom jau pėsti. PrieMartyniškil! dvar o mus užpuolė vokiečil! lėktuvai.
Tikper p lauką išvengėm mirties. Kai ėjom per Žagarės mi es te li, ten nebuvo nė vieno gyvo žmogaus.
NetoliMintaujos isiprašėm i vieną rau d onarmiečil! mašiną . Važiuodami pavijome ešeloną su civiliais . Manėme, kad tai mūsll partiečių
ešelonas su šeimomis, išlipome, bet pasirodė, kad tai būta ]atvi li komjaunuolių ir aktyvistų. Su jais atva žiavom ik i Mintaujos .
Per_~iestą ~~sų nepraleido. Teko pasilikti nakv o ti. Naktj p er Mintaują
sma:kia1tra~kes1Raudonosios armijos dalinia i. Ėmėm prašy ti, kad mus
pa~umtų, tac1a~nepavyko: mum s isakė grįžti. Patekom po kulkosvaidžių
ir sautuvų ugmm, nes ėjo susišaud ymas su band itais ir desantininkais.
.• S~mažėjus ugniai atsikėlėm (buvom p er tą susišaudymą sugulę ant
zemes). Nakvoiom pas v 1·eną 1esmmm
· • · · ką . 1~aga 11au
. pavyko ĮS1prasyt1
• • • · ·l
raudona rmiečių mašiną Su · tv _,.
.
.R
.
..
.
. .
· Ja a aziavom Į ygą . Ten nuėjom l stoti ir
sedomesl ešeloną.

Stotis b uvo sma rki a i apša ud om a iš kulkosvaidžil! ir ša utuvą Po to
eše lona s nu vyko i Gorkį, kur mus pata lpino į mi licijos lage rius .
Reikia pažym ėti, kad jau pas itraukus iš Papi lės suž inojom, kad tu o
metu, kai sulaukėm Raud onosios a rmijos besi tra ukiančil! dalinių, miesteli
buvo besupą api e 100 band i tą Prieš tokią jėgą nebūtume ga lėję atsilaikyti. Jei ne Ra ud onoji armija, tai bandi tai būtų u žvaldę Papilę to kiu pat
būdu, kaip tai a tsit iko Kruop iuose, Viekš n iuose, Mažeiki uose ir Akmenėje.
Vis dė lto mūsq ma žy tis būrelis ilgai laikėsi pr ieš ska itlingus ir pavoj ingu s banditus.
LVOA, f. 1771, np. 5, b . 130, l. 127- 130. Or iginalas, mašinrašt is.
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VIKTORO RAUDL IO ATSAKYMAI

Į

ANKETOS KLAUSIMUS APIE KOVAS

SU LIETUVIŲ PARTIZANAIS PIRMOMIS KARO DIENO M IS

1942 m

rugpIūčI0

11 d

l. Atsaky mai i ž ino mu s klau simus apie banditų ga udymą Lietuvos
teri torijoj Papi lės vi s., Kru opi q kaime, Vikt oro Raudžio.
2. Aplinkybės buvo ne visai geros todėl, ka d pas mus nebuvo gerq ginklų.
Gink la i buvo dau g iau s ia surinkti iš v ie tinitĮ gyven tojq med žiok liniai
šautuvai ir kišeniniai ginklai , kas h1rėjo lemiamą kovos veiklą.
3. Sužinota Įapie parti za nu s] iš v ietini o aktyvo, kur is pranešė Pap ilės
mi licijai.
4. Mes matėme jq [parti za nq] penkis , bet , be abejonės, jų bu vo daugi au.
5. Ginklai [pas partizanu s] buvo: pas vieną - karinis šautuvas ir kišeninis
braunin gas, pas kihts „Mauz er " pat e n t. Apsirengę buvo civiliai.
6. Tautybės buvo lietuviai.
7. Surink ti vieto j aplinkiniai , d augia u sia šau liai.
8. Vad ova vo [part izanams ) Kruopiq girininkijos eigul ys.
9. Pavard ės kai kuriq su ž ino tos, bet dabar n ep risim enu.
10. [Tarp vi e tos gyv ent ojq ] bftta tok iq ir tok iq (t. y. remiančiq partizanu s ir neremiančiq] .
11. Viena s [parti z anas ! buv o s užeistas ir paimtas nelaisvėn - iš
apylinkės gyventojas, ša uly s, 25 metų amžiaus , pavardės n ež inau .
12. [Suimtasis ! vi sai nenorėjo ka lbėti, sa kė, kad ni e ko n ež in o. Buv o
nu ša uta s.
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-·13. [l',idnr ti ~,,tc,s pnr tizam1i1nespėjo todėl, t...,d bu vt, lai l-.u d nlis jq
<1
t..t vo iš.~.n1dyt,1.
14. Agit.iciją [par tiznnni] ved; fo d ž iu .
15. Kovą [su pnrti 7.nnrtis ] vedė tnrybi n ini n t-.tyvai . V is q b1lrio dnl yv iq
pavnrdžiq nd inmt todėl, knd vnfo1ndnmAs (b cs itra11kd,1nH1s) buvn 11
pnpra~yrns Papilės aktyvo p arti jos ir mil icijos. Sy kiu su mnnim buv o iš
Plungės m. milic. Urnys Vncys, pnr tijos t...md. Kerp,\\lsl-.as , komjnun unlis
Jurevičius ira š. Pnpi li~kitl ne~ina u . Onbnr jie n md as i lic tu viq divizijoje .
16.[Kovą su pnrtizannis ] orga n izavo Papi lės portijn , vadovavo Papilės
miestelio milicinink:is.
17. [Kovoje su pnrti znnnis\ prtsi ,.y mėjo Pap ilės mili ci ninkn s.
18. \Tarybiniai nktyv istni buvo g in kluo ti l rn ed 1.iok lini nis š nu tuvnis ir
kišeniniais ginklais, buv o viena vint ov ka [ša utu vas ] (sena).
19. [Pnimtq nl'laisvėn tnryb iniq nktyvis tq] nebu vo .
1942 m. rugpjūčio 11 d.

Raud ys

J.VOA , f. 1771, np . 5, h . 130, l. '17. O rlgi nnl ns, rnnkra ~lls.
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141. HAPOLASGAIDYS APir

vo peili u s u b.1dy tas tnryb inis ,1ktyvis tas Mn tižo nk a Jo n as. S ubad ė ji
194 1 m . bi ržL•lio 23 d .Vask<.:l,1Karo lis, Stas io sCmu s, iš Š •šuolių v is . S u dokiq k. Pats Mati žo nkn buvo dra ugų išge l bėtfls, o pask ui raud o n a rm ieči.1i a tsi tra u kė, a tveJ.ė jį j Ta rybų Są jung<1, Dabn r jis gyvc n n .
l'asnko jn, kad Šd u o liq v is . Sv ia togo rq kaime , kur gyve n a d a ugiausi a
ru sni, v ietos fnš is tai surengė rusq pogromą. Daug ru s q b uvo išž ud yta . Tų
fody nių nrgnnizatoriais
buvo buo1.ė Z iba las Petras iš Kin ukliq (jo š ulin y
y ra slėp tuvė - vi ršum vandens išsiima ren tin ys ir ilcn d a ma i rūs j, kuria me jis lnikė grūdus ir an tit aryb irn; literatū rą), Kiau kliq kunign s ir Vaske la
Karo lis.
Antitnrybine vcik ln Š •šuo liq v is . pirm o mis knro di ·no mi s pasiJ.y m ėjo:
l ) ŠCšuo liq kunigns ; 2) lmbira sas - buoJ.ė, buv c;s pi rmomis tarybq va ld :i.ios
di eno mis ko mja unu o liq o rgani zac ijos se kre to riumi , bet vėlia u pa ša lint as,
iš Micg učiq npylinkės sc niunij os; 3) Pnp ickas iš Šduo l itĮ mi es te lio , vė lia u
tarnavo Že lvo j koope ra tyvo tnrn au toj u; 4) Antanaitis - Mišniūnų m oky tojas . Pasakoja, kad v is i jie bėgiojo po knim u s ir gaudė tary binius aktyv is tu s, s umušė Šcš uo liq koo perat yvo ta rn nut ojus . š •šuo l ių ku ni gas nuplėšė
nu o Šeš u o liq mili cijos ra udoną vė liavą ir iškab in o tri s p a lv<;. Akt y viai
fašistų nnudai ve ikė ir Šcš u o liq prad ž ios m o kyk los vedėjas La 11rinait is
(rodos, Antan as).

PlllMĄSIAS l<ARO IJtr NA S ŠI ŠlJOI l~J

VALSCIU.JI

U ž rašė R. Ša rmaili s

1942.V .23
l !J.1;..>, n qnou>cs ?3 c1
LVO/\,

Ga idys

f. 177 1, np . 5, b . 130 , l. 223 . Orii;i n ,llos , m, 1š i11rn~t 111
.

R apo l as pasakoja

lJ l l N O S /\ 11 S K l~l l l ~;
Dvisavaitės prieš karą, 1941 m., iš Šeš uoliq v is. (U km • rgės aps .) milicijos buvo p,wogtn mašinė lė ir šautuvns . Ją išvogė kont rr •voliucionier ini
savo antitarybinei litcra tūrni plntinti . Netrukus b u vo s uimt.i ke letas to
apip lėšimo dnlyviq. Jie buvo pasodin ti Ukm •rgės ka i ·•jiman . Ant rą knro
dieną jie pabėgo iš Ukmerg ·•s kalėjimo ir, sa ko, a ts id II rė apil' Šeš uo lius.
Birželio 23 J . Š •štwliq valsčiaus vyk dom ojo komit e to bustinė buvo
apsupta victiniq fašistukq . Kartu !nuku ose b u vo u :i.vc rčiami keliai nupjaunant pnkck-s med žius, kad sutrukd ytq transpo rt o va1.in ·•ji mą .
Aktyvini veikė frtšistq nau dai Kiauk liq kuni gas . Jis nu siv ilko su ta11,1
irJal yv,1vo tarybiniq vcikėjq pl'rsl'kiojinw . Kinukliq k unigo js,1ky111
u bu·
3111
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ADOMAS JA S IUNAS Al'II

Grnorloc..i~

PIHMĄSIA', KAIIU l)lf NJ\S M O LI l lJOBI
194? 111 liop.i

Jasiuno Adomo, Justo s un ,1us, 167 it p., l bn ., 11š . k ., l b uri o ei lini o,
bu v . Mn lė lq mi es to (U teno s v is .) nnmq vn ldytojo ir
pngn lbi nės mili cijos bl·ndr .id arbio
A l's imin irnai
An tita rybin iai gaiv,1 1,li iš pirmos karo dil·no s s u bru:t .c.lo . llir ~.e lio 22 d .
gau t,1 J.ini,1: mil•s t •lyj' p, tsiro d (· ,1ps iginklnv -.;sš au lys .iktyvis tns J'.vinys
iš t\kt, ip o lio . J is ,-.imini s l0 Vl'j1,•skr<1u tu vėj ir pir k1,·spapiro s u s . Du mi lici-

:ll !J

.
• č' ·. · -l -~oagalbinės m ilicijos išvy kom jo suimt i. Pavijo
nink111
su dv1ra i.11:, tr t. r
.
. .
. . . .
.
.
.
.
k
·
.· y:... t:t
; 11,;~ -~ilud ti iš brauningo. Ku
n11hcmma1.ž'm
. lka
. pataikc m1hctnm.
. ~- - · · · ,h· (dal)a ri'i<;di\'i ziJ.OJ').
, bet tuo
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.agunmt\pt: .
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.ŽYinys. m eg mo
.. pasprnkt1
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.
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nrie~ing
os
puses
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rank as 1,
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111
metu m<':~
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užpakali-Suėm~ ji perdavėm i KVD.
.
•
. ...
· 14
d • pra<;idė1·0
Molėtu• eYak,w11nc1s. lsvyko m1hc1ia'
1 e1·
10 _ ~
J 1
....
ls• b'rž
tarvbiniu istaigl\ darbuo tojai. Aš ir part orgas kartu su NKVD tc1mauto~1i;i.~vyk~
~1 i apskriti (Utena). Ant rytojc1usgr~žo m su ~Rrto '.·~u i Molėtus,
užsidarėm ,·ykdomajam komitete jo kc1mb c1t)')C aprar tI pc1det1.
Miestelyjt":šeimininkavo an titc1ryb ini c1i gc1ivalcli. Jie ms va d ovayo
ž.alėnas-buYęs kooperat yvo vedėjc1s, Bud rys - pa što v iršininka s (Smetonos laikais kartu buvo h-a lgybos agen tu ) ir Vyži ni s - šc1u lys aktyv istas,
smetoninis žvalgybininkas.
Vykdomajam komitete buvo toks va izd as: kambariai tu šti, vie n sargas
teliko. Tuo metu iš Bijutiškio atėjo aktyvistas: ,, Pad ėkit nuo band ih.\apsigint. Prisiljskitpagalbos". Kuo mes ga lėjom pad ėt?
Pasigirdo stiklų žvangėjimas. Atidarėm duri s. Vykdo m ojo komitet o
raštinėj ant stalo stovėjo užsirioglinęs Videniškių bažnytkaimio koop eratyvo vedėjas ir d au žė Stalino ir Molotovo p ave ikslus.
- Ką tu darai? - paklaus iau .
- Reikiadėdukus nuimti, taip mislinu .
- O kas tau leido?
- Čia mano dalykas, - neskubėdama s a t.šovė tas kn ibinėda mas toliau.
Aš priverčiau ji sumokėt sargu i 15 rublių u ž sti klu s ir išmečiau ji lauk.
Gauta žinių, kad Vyžinio bute vyks ta susirinkim as. Ne u ž ilgo pasirodė
Raud[onosios] armijos pada linys. Mes ka rti.t su raudona rmieč iais mėgi
nom suimti banditu s, bet šie pasislėpė žydų kapinėse. Suėmėm Vyžini
paupėj šaulio unifom1a, su vokišku nauju br a unin gu ir pilnai s užančiais
šovinių. Išvežę apie 25 kmuž miesto sušaudėm ji . To liau vy kom i Daugpili
su Raud[onosios] armijos kolona.
Gorodecas
1942m. liepos mėn .

Užrašė P. Užkalnis

LVOA, f. 1771, ap. 5, b. 130, l. 96-97. Origi nalas, rankr aštis.
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P BALIUNAS APIE KOVASSU LIETUVIŲ SUKILELIAISULPALIUOSE

1941 M BIALELIO 23 -24 D
Užpa lių

v is . Ut e nos aps .
Ap ra šy ma s

1942 m. rugsejo 9 d .

Utenos apskr ities Už palit\ va lsčiaus milicininkas Nav ika s pa skambino į Ut en os miliciją pr ašy d a m as pagalbos 1941 birže lio 23 d . 14 va l. Te lefonu pranešė, kad susiorga ni zav u si 10 žmonių grupė rengėsi u ž imti paštą,
va lsčiq ir miliciją.
Nesa nt kam ve ikti , kadangi beveik visuose valsčiuose tas pats vy ko,
v isas reze rvas buvo išsiuntinėtas į pa ga lbą. Į Užpalius išvy ko me NK V D
vi ršininkas Domkus Petra s, milicij os vir šinrnko pavaduo tojas Pietuškovas
Pe tras, milic . Buiki s Povi las, milic. Petrošius Jonas, iš NKG B P umputis
Jona s.
Priva žiavus mi es te li radom iš keltas tauti škas vėliavas kas 4--5 nam e.
Paklausus, kas liepė iške lti vėliavas, gyve ntojai aiškino: kuome t p er radiją
pranešė, kad Kaunas u žimt as ir vyria usybė s ud aryta, tu ome t pradėjo
skamb inti bažnyč ios varpa i. Žem iau išva rdinti asme n ys liepė k elti
vėliavas gąsdindami, [jog ] kas neklau sys, tai tam bus bl ogai , ir tuojau
prasidėjo a reš tai komjaunu o liq ir prijaučiančių sovietų va ldžiai . V iso
buvo areštu ota 39 ir paso dinti į valsčiaus daboklę. Buvo užimtas paštas ,
valsčius ir milicija . Pastebėję mus atvyks tan t v iso 10 žmonių išėjo iš mil icijos, pradėjo bėg ti vieni į dešinę, kiti į.kairę up e lio link. Mums pradėjus
vytis pabėgę u ž up elio krann.i , o antri iš dešinės sugulę ravuose pradėjo
ša udyti iš kariškų šautuvų ir pi stol e h.\. Nežiūrint jų ša udymq mes slin kom artyn ir vieną pavyko sugauti, o kiti išbėgiojo.
Suga utasis buvo Repšis , 1918 m . gimimo , buvęs ša uly s, buo žiok as iš
Šeimyniškių kaimo , Dagis jona s, apie 28 m. am ž iaus, buvęs ša ul ys, vandens malūno savin[ininkas], Degėsių kai mo . Du broli a i - Rama ška Antanas ir Ramaška Povilas , abu ša uliai , 60 ha sav ininkai , apie 35 m. amžiau s,
Dau gilio vienkiemio. Tarvid as, buvęs ša ulys ir smetonininkų šnipas , 32 m.
amžiaus, turėjęs krautuvę Užpaliuose . Visi minėti asmenys Užpalių
valsčiaus, Utenos aps. Ar eštuoti eji, pamatę NKVD viršinrnką, kuom e t įėjo
į daboklę, pradėjo šaukti: ,,Lai gyvuoja Sovieh.\ valdžia! Mes vėl laisvi! "
Grįžtant į Uteną milicijai ir komjaunuoliams,
kuri e bijojo pasilikti ,
pri važ iav us Šventosios upės tiltą radom nupjautu s du balkius ir išplėštas
21. 2607

32 1

grin di s. Su dėj~ gr ind is perva ž iavo m per tiltą . O rga niza toriai to viso buvo
anksčia u m inėti as m enys.
Su grižus n ebu vo la iko pr aves ti areš tu otq jq kvotas. 24 d. rytą prisiėjo
ap leisti U teną ir p a likti v isu s a reš tu ot u s d a boklėjc ir ka l ėji me. Kadangi
buvo v is i n arko m a to v irši ni nka i ir pa ts narkom as Guzcvičius ir Giadkovas, pak laus us, ką darys im e su are štu o ta isia is, atsakė: pamatys ime vėliau.
Kuom et u žlėkę vokiečiq lėktu va i savo bomb om is nu traukė ryšius paštoir
bom bq tren ks m as išdaužė lang q stikl us, išsiga ndę to triu kšmo išvažiavom
i Za ras us.
1942.IX.9

P. Baliunas
LVOA, f. 1771, ap . 5, b . 130, l. 204-205 . Origina las, mašinraštis.
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A. V. RAGUOTIS APIE P I RMĄS IAS KARO DIENAS ULPALIUOSE

1942 m rugsep28d

Aprašymas ivyk iq Užpa liq ra jon e Ut enos aps.
p irmom is šio karo di en omi s
Rašo Rag uotis A. V.
Ž ini os, kur ias p a te iki u , yra u žrašy tos iš p asako jimq mano brolioStas io ir Vlad o, be to, tą pa tį p asa k ojo dr g. Kab elion skis ir Evenas (abu iš
Užpa liq mi es to).
Kilus karu i bi rže lio 23 d . api e 11 va l., ka d a apga ulin gu būdu per radiją
bu vo pas kelbt a, kad esąs Kaun as vokiečiq užim tas ir kvietė fašistus užimti
v ietose va ld omq organų pos tu s, tu ojau susidarė grupė ba nditų ir pradėjo
š turmll oti Užpalių miestelį. Kiek pame nu iš pasakojimų, minėtoj grupėj
pava rdės bu vo sekančios: Jon as Ta rv ydas (Lund žius), Pov ilas Mikučionis,
Gobė (bu v. d ažy tojas), Lukoši ūnas (bu v. namų dengėjas skarda). Visiiš
Užpalių mi es to. Dar buv o D agys Jonas iš Degėsiq kaimo, du broliai
Ram oš kia i - Pov ilas ir Ant an as - iš Dau gilio dv aro, Pum putis Kazys[išl
Kušnieriūnų k., Ilgarūbis Step o nas, kilęs iš Kušnieriūnų k., paskutiniu laiku gyve no Galinių k . Čemius Pov ilas ir Skrebė Jon as - abu iš Pusbėdžio
v ienki em io Ku re išiš kiq , Na rbuti s (nepam enu - Bron ius ar Juozas), Repšis
(vard o nepam enu) , kilęs iš šeimyniškių kaim o, Guščenovas, kilęs iš Užpa_l
i'.I
m iesto. Bendrai vis i Užpalių vls. gyve nt ojai. Minėti asmenys visi buvę šaulia
i.
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Op eruoti minėta svoločių grupė pra dėjo sekančia i : tu oja u puolė g inkluoti p istoletais mili cijos būstinę. Buvęs a pylin kės iga lio tinis dr g. Nova kas Pranas buvo pe rša ut as. Su kitais kaip įvyko, než inau . Miliciją u žėmė,
kuri oje pali kę šeim ini n ka is Ga linių ka im o Žvyro n ai Ju ozas ir Pov ilas.
To liau u žėmė paštą, šei m ini nka is pa liko Mikučioni s Povi las ir Tarvy d as
Jonas (Tarvydą da r vad indavo Lund žium i). Vėl iau puo lė vykdom ąji
kom itetą, tenai bu vusi pa rt. orga nizaci jos sekre to rių dr g. Skir sk q su ėmė,
nuvedė ant žydų ka pini ų ir sušaud ė. Šį niekšišką da rbą a tli kęs Dagys
Jonas (Degėsiq k.). Toliau užėmė kooperatyvą; buvęs koop eratyvo pirm inink as nuėjo pas faš is tu s ir kartu s u jais plėšikavo, bu v us ias pr ekes degtinę, saldain ius, šokola d ą- grobė, ėdė, da lijosi tarp savęs. Buvęs odų
skyria us vedėjas dr g. Maže lis nepasidavė faš istam s - ji peršovė. Kiti ba nd itai veikė kaimu ose, ant kelių tiltq ir pa n .
Na rbuti s ir Skrebė p as tojo ant Brad esų tilto p ri e Gaigalių ka imo
grįžtantj iš Užpa l ių mies telio mano tėvą, bet šįka rt pa le ido gyvą su sąlyga
neišleis ti iš namq išbėg ti dv iem mano bro liam s komj aunu o lia m s - Sta siui ir Vladui. Tėvas grįžęs pa liepė tu ojau jie ms slėp tis (jie atva ži avo į
Sovietq Sąjungą), pat s irgi pasislėpė. Jauni s bro lis Stasys, sužinojęs tokią
padėtį, greitai nu vyk o dv iračiu i U teną ir pranešė viską dr g. Kutk ai Pe trui, buv. Utenos aps. vy kd omojo komi te to pirm ininkui . Tu ojau atvaž iavo
i Užpaliu s iš Utenos N KVD orga nai, kuri e išlaisv ino iš Už paliq daboklės
bu vusius sugrūstus komjaunu olius bei ki tu s aktyv is tu s. Banditq da lį
areštavę nuvežė į Ut enos areš to namu s, tačia u n ež inau dėl ko kių
priežasčių jų n esunaikin o.
1942.IX.28

A. Raguotis (p arašas )
LVO A, f. 1771, ap . 5, b. 130, l. 1- 2 , Orig inalas, rankr aš tis.

145. TRANAS APIE PIRMĄSIAS KARO DIENAS IR PASITRAUKIMĄ IŠ DAUGAILIŲ
1942 m. rugseJO10 d

Iš kovq su dive rsa nt ais LTSR nu o 1941 m . birže lio 22 d .

Birže lio 22 d . gaut as pr aneš im as telefonu iš Dau gai liq mi est elio, ka d
než inom11žmonių yra ap supt as valsčia us vyk d om as is komit e tas ir gra-
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sina ginklais užimti ir kad miestelyje yra iškelta trispa lvė fašistinė vėliava.
Nuvykus Utenos milicijos darb uotojam s į Daugai lius, div ersantai pradėjo
bėgti į netoli esantj mišką. Utenos milicijos pol itru kui ir milicininkui
Giedraičiui pavy ko apsupti vieną diversantą, kuris buvo priverstas bėgti
atgal į miestelį ir pa sislėpti tvarte. Minėtas [dive r an tas ] buvo su ginklu.
Įbėgusį į tvartą, pareigūnams pavartojus ginklą, te ko išprašyti iš tvarto ir
pasiduoti. Kaip vėliau paaiškėjo, tai buvo Antaliep tės vis. Paduščio kaimo gyv[entojas] Kuzma, kuri s yra stambu s ūkininkas ir prie Smetonos
buvęs valdiškas matininka s, apie 45 metų amžiaus, tvirto kūno sudėjimo.
Milicininkui Povilui Binkiui ir Ram eliui nu sivijus bėgančius į mišką
banditus, miške buv o rastas Daugailių klebonas ir vargonininkas, kurie,
kaip paaiškėjo, buvo patys neramum o org an iza tor iai; jie irgi buvo suimti.
Iš pabėgusiųjų bu vo Daugailių mieste lio gyv [ent ojai], Smetonos laikais
buvę policininkai ir stambūs ūkininkai; jų pavardžių nežinau, bet tai
buvo abu broliai, apie 30 [ir] 25 metų amžiaus.
Birželio 24 d. traukiantis iš Utenos Zarasų link politrukui Tranui ir
oper. įgal[iotiniui] Broniui Motiejūnui, Klovinių kaimo lauku ose netoliUtenos miesto iš krūmų nežinomi asmenys apšaudė, bet arti neprisiartino.
Birželio25 d . buvo gautas įsakymas Utenos milicijai grįžti iš Daugpilio i Uteną. Grįžtant pakeliui iš Daugpilio į Uteną aš važiavau su drg.
Sabaliu ant motociklo. Privažiavus Daugailių vls. Baibių kaimą mes sustojome ant plento. Tuo laiku pri e mūsų priėjo lakūnas, kuris buvo priverstas nusileisti Baibių kaimo laukuos e dėl benz ino stokos. Lakūnas
mums pranešė, kad jį apsupo nežinomi banditai , kurie norėjo susprogdinti nutūpusį lėktuvą, ir mus nusivedęs pri e lėktuvo parodė, kad į lėktuvą
buvo įdėtas parako maiš elis su bikford o šniūru. Lėktuvo susprogdinti
nepavyko, nes lakūnas laiku pastebėjo. Banditam s pavyk o pasislėpti
miške. Mes tada pradėjome ieškoti pasislėpusių bandih.\ , bet neužilgo
miške [buvo] sulaikytas apie 20 metų amžiaus jaunu olis, kuri o pavardės
nepavyko nustatyti. Buvo padaryta pa s jį krata ir rasta pilna kišenė tokio
pat parako, kokiu buvo užtaisytas užtaisa s lėktuvo susprogdinimui . Tas
banditas Baibių kaim o laukuos e buv o ir sušaudytas.
Kadangiten buvo įtariamos vietos, tai mes pradėjome po krūmus ieškoti
ir daugiau . Netoli plento nedid eliam e krūm elyje buvo rasta krūva
kūrenimui krosnies prikapotų kūlelių. Pradėjus tikrinti tuos kūlelius buvo rasta padaryta būda, kurioje, matyt, kieno tai yra gyven ama, nes rasta
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gulėjimui.

Toje pačioje būdoje buvo ra sta keletas porų
kuri e, matyt, buv o atim ti iš raudonarmiečių. Buvo
su rastas tos žemės savininkas , kuris pri sipa žino, kad tai jo rūbai, kuriuos jis paslėpęs, bet kas toje būdoje gyve n o - nepasakė. Jo pavardės
nežinau, bet, kaip jis pasakojo, jis visą laiką buvo šaulių sekr etori us . Mums
atsitrauki ant buv o du otas Ute nos aps. sa ugum o vi ršinink o įsakymas
suša ud yti, kuri s bu vo įvykdytas.
prin ešta šieno

raudona rmiečių rūbų,

Tranas

1942. IX. 10

LVOA, f. 1771, ap . 5, b. 130, l. 60-61. O riginal as, rankraštis .
ZARASŲ

146.

APSKRIT IS

PRANASJANKAUSKAS APIE PIRMĄSIAS KARO DIENAS ANTAZAVES

VALSČIUJE

Maskva

194 2 m

rugpJūč10

11 d

Kilus karui 1941 m . birželio 22 d. Lietuvos TSR terit orijoje Zarasų aps .
Antazavės vis. ar rajone, birželio 24 d . mums stov int Zarasų mi es tely
ga uta ž inia Za-rasų aps. NKVD v iršini nk o, kad Antazavės rajon e ir
pačiame miestelyje smarkiai veikia banditai . Zaras l\ NKV D v iršininka s,
kurio pavardės nežinau , gavęs įsakymą, kadan gi Zarasų miestelyje stovėjo
iš Kauno m. eva ku ojanti s DV milicija ir iš kitų miestelių, kreipėsi į mūsų
kolonos viršininką, kuri s buv o iš Sovieh.1Sąjungos. Tada sudarė iš mūsl\
opera tyvinę grupę, kuri susidėjo iš 35-40 asmenų. Grupe i va d ovavo
anksčiau buvęs kriminalini o DV mili cijos oper. įga l[iotinis] Vitulskis, kurio vardo než inau .
Nuv ykome į Antazavės mi este li, kurį apsupome iš trijt\ pusių ir ten
paėmėme 7 banditus , o vienas pabėgo į mišką . Pabėgusio pavardės ne te ko suž inoti, nes jie nesa kė. Ta g rupė buvo iš 8 žmonią Ginkluoti senais
vokiškais karabinais , angliškais ša utuvai s ir kai kuri e su šratiniais
šautu vais; kulkosvaidžiq nebuvo. Mums ten dar ant operaciją, atbėgo vi enas komjaunuolis iš Avilitl ka imo ir pranešė, kad Aviliuose smarkiai
veikia banditai . Nuvykome taip pat , ap sup ome kaimą ir ten paėmėme
k~turi s bandih.1s. 7 pabėgo i mišką, ten p at esantį u ž ka im e lio apie pusę
kilometro. Pas suimtuosius ras ta užanty lieh.1viš ka fašistinė vėliava; [jie
buvo j ginkluoti senai s surūdijusiais buvusiai s lieh.1Viškaisginklais. Vietos
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gyventojai kiek ga lėjo pa dėjo, ypa tin ga i ko mj a unu o lia i. Agitacinės med žiagos nerasta. Banditai abiejose anksčiau paminė tose vietovėse buvo
vietos gyventojai. Kiek iš vietinių gyventojų kalb os te ko girdėti, buvę jaunalietuviai, šauliai ir anksčiau koki e ta i va ldinin kė liai, dali s ir papra sni
gyventojų. Užmuštų nebuv o nė v ien o iš banditų, n o rs ir smarkūs buvo
susišaud ymai. Iš mūsų pusės irg i n ebuv o . G inklu o ti buvom e pis toletais
ir šautu va is.
Kovą su banditais vedė vien tik DV mili cijos d a rbu o toja i; pava rd žilĮ
išvardinti nega liu todėl , kad n ež inojau , n es iš jvairių v ie tų bu vo. Daugiau žinių suteikti nega liu todėl, kad su im tieji bu vo prista ty ti ZaraslĮ
aps. NKVD viršinink o žinion .
Maskva
1942 m .

rugpjC1čio 11

d.

Ja n ka u s ka s Prana s

LVOA, f. 1771, ap . 5, b . 130, l. 230. O ri g inalas, rankraštis.

PASITRAUKIMO IŠ ĮVAIRIŲ L I ETUVOS
BEl APSKRIČIŲ APRAŠY MAS

147.

UKMERGĘ, ZARASUS 1941 M BIRLELIO 23-25 D

'l l

į Se b ežą

Iš Kauno išvaž iav om e 1941 m. bir že lio 23 d. p o pie tų. Kar tu vyko
Jankovas iš Kaun o apk omo (ka drų sky ria u s vir šininkas ), Urba navičius
(Zago tzerno), lljaše nk o (Zago tze m o), Še ršn evas (apk oma s), Kru gliakovas (MTS dir ektoriu s) ir kt.
Už Jonavos 13 km Markutiškių dva re buv om apsistoję p ava lgyti. Vietos dvaro (MTS) agro nomas, kaip vėlia u s u žin ojo m , pama tęs mus susirinkusius , nepastebė tas išėjo organ iz uo ti ko ntrr evo liu cio nieriq. Mes
žinojom, kad agr onom as buvo tautininkas , ir Ja ukėm u žpuolimo. Kadangi ginklų neturėjom, mes ap leid om d va rą . Ke lyje pasiviję mu s žmonės
pa sakojo, kad Markutiškių dva rą bu vo apsupę ša u lia i, bet mūsų ten jau
neberad o.
Iš birže lio 23 i 24 d . nak tj bu vo m e Ukmergėje. Iš istaigų rad orne
Ukmergės apkomą . Čia mus su so din o i v ež imu s (lig š io l va žiavo me
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arkliai , vežę v irtu vę, ir su že is tas raud onarmi etis. Raudonarmiečiai
apšaud ė iš kulkosva idžių mišką, bet ieškoti neieškojo šaudžiusiųjq.
Priėjus Zara sus nak tį iš birže lio 24 į 25 d . į plentą šaudė iš Zarasų
bažnyčios

bokšto iš ku lkosva idžio. Miestas degė. Mes grįžom atga l ir
iš d ešinės Zarasų pusės. Į p lentą išėjom pr ie
pa t Lietuvos-Latvi jos sienos. Čia iš krūmų apša udė iš pistoletų. Kas buvo šaud ž ius ieji, než inau . Ne trukus atv yko trys mašinos su NKVD tarnaut ojais iš Dvinsko ir ieškojo šaudžiusiųjų. Mes pasiekėm Dvins ką, kur
rad om v ienoje mokyk loje lietuvius. Naktį išvažiavo me mašina į Sebežą.
miestą apėjom ap link eže rus

Maskva
1942 m. rugpjūčio 17 d .

V. K.Jodielis (parašas sunkiai įskai tomas)

LVOA, f. 1771, ap . 5, b. 130, l. 234. Originala s, rankra štis.

148.

VINCASPODERISAPIE PASITRAUKIMĄ IŠ KAUNOPERUKMERGĘ,

UTENĄ, DUSETAS,ANTALIEPTĘ, ZARASUS1941 M BIRL'.ELIO
22- 25 O IR

SUSIDŪRIMUS SU LIETUVIŲ PARTIZANA
IS

1942 m. rugpJūč10 17 d

I š Kau n o

apie 15- 18 km palikom veži mus ir nuėjom toliau

pėsti . Už Ukme rgės ap ie 12 km iš miško apša ud ė plentą . Buvo nu šauti du

MIESTŲ

V K JODIELIS APIE PASITRAUKIMĄ IŠ KAUNO PER JONAVĄ,

Maskva

d viračia is). Pavažiavę

Maskva

1942 m

rugp1ūč10

20 d

fš pra e i t i es k o vq s u di v e rsan t a i s
1941 m. birže lio 22 d. 20 va l. visi Kauno apko mo da rbu otojai ap leidome Kauną. Vykome Ukmergės link. Atvykę į Ukmergę gavome iš komjauniin o centr o komiteto pa rėdyrną vy kti i Vilniq. Atvykę i Širvin tas toliau
va žiuoti negalėjome, nes pr is tigo benzino. Buvo me apsistoję va lsčiaus
vy kdom ajame komitete. Vykdomojo komiteto pirmininkas ir kiti darbuotojai dirb o išsijuosę. Ryte telefon u susiri šome su Ukmerge, su ap komo
sekretoriumi Petra ičiu, kuris buv o jau iš Kauno a tvykęs, iš kur io gavo me
sužinoti, kad grįžtume į Ukmergę. Gavę benzino sugrjžo me i Ukme rgę.
Ukmergėj sugedo sunkvež imis. Į Uteną vykome pėsti .
Atvyk<, j Uteną gavome pranešimą važ iuoti vėl i Ukmergę, i pa rtijos
apkomą . Kiek pabuvę U kme rgėj vėl (apie 24 va l.) išvykome Utenos link.
Kuri e vy kome arkliais, pakelėj teko nakvoti , nes labai buvo p riva rgę arkliai. Pabuvę apie tris va land as išgird ome ap ie kluoną, kuriam e buv ome
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apsistoję, didelius trenksmu s. Vyko oro kautynės tarp vokiečiq lėktuvl\ ir

mūsų. Aplinkui degė sodybos, kuri as vokiečių lėktuv ai sub om ba rd avo .
Atvykę i Uteną visam mieste nematėme jok io gyv o ž m oga us . Partijos apkomo patalpos buvo tuščios. Miestas buvo sub omb arduo tas. Vyko me toliau Zarast\ link. Vokiečių lėktuva i iš kulk osvai d žiq ir bomb omi s ša udė
kiekvieną plentu einanti žm ogt\ - civilius , vaikus ir m o teris. Pap lentėje
buvo matyti moterų ir vaikq lavoną Mes nutarėm Zaras us pa siekti per
Dusetas, kad išvengtumėm bombardavimo.
Atvykus prie Dusett1per 400 metrų sta iga iš griov io iššo ko su ginklu
rankoje vyriškis, kuri s pareikalavo iš mūsų dokumentų ir ginklų. Ni eko
nelaukę privertėm num esti ginklą. Šis, pabūgęs, kad n enu ša utum e ir kaip
banditų buvo iš ank sto susitar ta, - pasisakė, kad esąs komjaunu o lis. Pareikalavome par odyti bilietą . Bilieto neturėjo. Iš to liau p rie griovio i mu s
šaudė iš šautuvq būrys banditą Kita banditų grupė buv o vi en o gyve ntojo kieme; jie irgi šaudė i mu s ir jq tarpe buvo matyti aps iren g usit\ ša uliq
uniformom. Mes paklausėme šio bandito, ka s teni mu s šaud o. Šis atsakė,
kad komjaunu oliai . Mes šiam pasakėme, ka d praneštų, ka d i mu s
nešaudytą Jam važ iuojant pasakyti , i mu s prapliup o d a r did esni s kulkt\
lietus. Tuo pačiu laiku banditam s atsakėme tu o pačiu . Pasivadinęs save
komjaunu oliu buvo nu šauta s. Buvo nu ša utas ir uni formuota s ša ul ys.
Kaip pasakojo Za rasų milicin inkai, šaulių uniform a buvo apsirengęs
Dusetų šaulių būrio va das, kuris va d ovavo banditams
ir pasižymėjo
žiaurumu . Pajutome , kad esa me apsupti. Ni eko nelaukę pasitraukėme i
mišką, o šie mus vijosi.
Miške, prie Antalieptės bažn ytkaimi o, prie kryžkelės buv o gink.luotų
banditt\ iš visq pusių. Staiga iššoko iš krūmų v ienas bandit as su ša utu vu.
l

,

Į

Mes pareikalavom e pak elti rankas - šis pasileido bėgti . A š ir Ka un o ap ·
skrities vykdomojo komit eto pr ekyb os skyriaus vedėjas dr g. Čelka pal ei·
dome po šūvi, ir šis buvo nu ša ut as. Iš krūmų prapliup o į mus šūviai, bet
iš mūsų nei vienas nenukentėjome. Buvo matyti kitoj ke lio pusėj vyras ir
moteris, kurie iš išvaizdos atrodė esą Antalieptės m oky tojai. Iš vietos
gyventojų teko suž inoti, kad Antalieptės banditu s orga ni zavo kunigai ,
buožės ir šauliai. Po susišaud ymo pa sitraukėme i kitą vietą . Pa laukę va·
karo pradėjome žygiuoti Zaras q-Ut enos pl en to link.
Ryteišaušus pasiekėme plentą. Atėjome į Za rasu s, kur radome nemaz~i
milicijos ir kitus saugum o darbu otoju s. Z ar as u ose iš bažnyčios bokš to ,š
V
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kulk osvaidž io ša udė i miliciją ir gatvėje einančius ž m on es, vaikus ir m oteri s. Kitas kulk osva idis ša udė pro langus iš gim n azijos. Tokiu būdu teko
banditu s ma lš inti ir keliolika bu vo nu ša uta . Šiu os banditu s organizav o
kunig ai. Vaka re ap ie 8 val. buv o nutiJd yta ab u kulkosvaid ž iai . Tą pati
va karą (bir že lio 25 d. ) v isi iš Za rasq išvaž iavome į Dvinską ir iš ten per
Latviją atvy kom e i Baltarusiją .
Kauno aps. Kruonio vis. vykdo m ojo komit eto pirmininkas Feliksas Dastikas m an pa sakojo, kad važ iuodama s matęs Kru oni o v is. vien os Mopr 'o
kuopelės sekretorių žiauria usiais būdais nužudytą ir įmestą griovyj e. Jam
buvo išdurtos akys, nupj au tas liež uvis ir peiliais sub ady tas kūnas (pavardės
nepam enu ). Nužudytasis buv o valstie tis, ram us, darb štus ir iš viso valsčiaus
aktyviausias mop rietis.
Tolia u dr g . F. Das tika s pasakojo, ka d to liau važiuo jant Trakų aps.
Žiežmarių v is. prie kelio gulėjo du jaunu oliai, kuri ems buv o ka rdu nukirstos galvos. Jam pasiteiravus pas vieną moterį, ši a tsakė, kad nužudyti eji
yra komjaunuoliai , kuriu os nužudė vienas v ietos buožė -ša ul ys.
Toki e banditai ta ip elgėsi ir ku o ž iauriau siais būdais žudė nekaltus
žmones, n et vaikus ir m oteris, pa sivadindami ir kai kur prisid engdami
komjaunuoliq ir pan . va rdai s tik prasidėjus karui . Tokių faktų būtų ga lima surinkti labai daug iš visos Lietuvos v ie tt1.
Buv . LKP(b) Kauno aps. komit eto org[ani zac inio] sky r. in struktorius
Vincas Pod eris
Mas kv a
1942.Vlll.20
LVOA, f. 1771, ap . 5, b. 130, l. 302-3 05. Origina las, rankra štis .

f 49.

BRONIUSOLŠAUSKASAPIE PASITRAUKIMĄ IŠ KAUNO PER

UKMERGĘ, GIEDRAI ČIUS. MOLĖTUS 1941 M. BIRŽELIO 23- 24 D.

Balachna

1942 m. lapk11č10 15 d.

1940 m. bir želio 22 di ena . Kaune statybininkt1 profsąjungos Centro komit ete susirinku s valdyba svarstė savo likimą. Buvo svarstyta ištisą se kmadienio naktj. Tuo laiku iš Ce ntr o biuro buvo du otos dir ektyvos sutvirtinti
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...,
visose savo žinioje esančiose įmonėse p ostu s. Tolim es niq nurodymų nebuvo gauta. Valdyba nuta rė palikti visai valdybai dirbti ne lega lq darbą .
Birželio 23 d. 10.30 val. iš pat ryto gavo me tele fonu pranešim ą, kad per
20 minučil\ nebū tlj nei vien o, nes gresia did elis pavoju s. !sa kiau a p leisti
savo postą . Apie 11 val. atsisvei kin c; kur kas pasitra ukėm . Aš dviračiu
išvykau dar su 2 draugais: CK pirmininku Kapu stinu ir komjaunuoliu
Levuku Ukmergės link. Privažiavus vietą, kur plentą kerta Kauno-Vilniaus
autostrada, pirmininkas sa ko: ,,Aš vy ks iu aut ostra da , o jūs per Ukmergę.
Vilniuje susitiksim". Tolinantis nu o Kauno buv o matyti ga is rai, pak eliui
nuolat priešo lėktuvai bombardavo strat eg inj plentą . Apie porą kilometrl\
nuo Ukmergės priešo lėktuvai tiek smarkiai bombardavo, kad p o aliarm o
aš su savo dr augu nesusitika u. Atvykęs i Ukmergę d a r p a laukiau savo
draugo, po gero pusvaland žio išvykau vie n as dviračiu link Vilniaus.
Pasukau i Giedraičius. Tai bu vo 1941 m . bir že lio 24 d. l va l. nakti es
metu. Po trump o poilsio apie 5 va l. ryto leidau si to liau. Tuojau už
Giedraičit1, kur kelias ein a j Vi lnių, ma žo mis grupėmis va ži uo ti ir pėsti
traukėsi žmonės, par eikšdami , kad su Yilnium susisi ekti n ega lima , nes
ten esą vokiečiai. Už Giedraičių mi estelio pirma s kelias kairėn ve da į
Molėtus ir toliau į Yitebską . Pasileidau važiuoti tuo keliu. Nusileidau
nuo kalno pakalnėn pro tiltą . Kelias buv o sm ėlėtas, važiuoti buv o
neįmanoma . Teko rank oje ves ti d viratį. Įvažiavus tik į pirmą mišką iš
kairės pusės stovėjo nedidelis medini s namukas, o darž e se nas žmogu s
kažką triūsė. Jis pažiūrėjo į mane įtartinai, ir man pra ėjus api e 35 metru s
iš to name lio pasipylė apie 6 vyrai ša ukdami: ,,Stok, bolšev ike!" Nujausdamas pav ojl\ mečiausi i dešinę pusę, miško link . Nuo kra š to apie 150
metrl\ nužiūrėjęs patogią vietą dviratį trenki au į krūmus, o pats laukiau
prisiartinant pri ešo. Pastebėjau, kad du jauni vyrai man iš pri ek io artinasi visai netoli. Tuome t įved žiau šovinį j lizdą ir laukiau paskutinio momento. Kai jie buvo api e 13 žingsnių, paleidau 4 šūvius. Vienas iš karto
krito kniūbsčias ant žemės, o antras metėsi iš d ešinės pusės ant manęs.
Paleidau dar keletą šūvią Buvo nukautas ir antra s. Kiti ėmė mane supti.
Tuo laiku aš pradėjau traukti s g ilyn į mišką . Netrukus aš buvau kitoje
miško pusėje. Toli buvo girdėti šūkavimai . Turėjau padaryti didelį vingi,
kad išeičiau i numatytą mano vietą. Prisiartinęs n eto li kelio turėjau padaryti gerą žvalgybą atsigulęs tarp eglaičių. Girdėjau artėjant šlamėjimą.
Staiga pamačiau apie 160 metrq nu o savęs jų žvalgą. Jis manęs nematė.
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Neiš leis damas iš a kių visą laiką jį se kiau, leidau prisia rtinti iki 5 metrq ir
surik au : ,,Stok!" Krūptelėjo, metėsi bėgti, po ant ro surikim o ir šūvio sustojo. Pa ža dėjęs pal ikti jam gyvybi;, kla usinėjau apie kitus žmones. Pasakė
viską : ir iš kokio s v ietos, ir kur randa si. Taip jis gelbėjo savo gyvybę,
būdamas š iaudini s pa triotas. Manė tuo a lc;ipirkt i. Liepiau ves ti man e pro
sa ug ias v ietas . 13et neilga i buvo la imin gas: šoviau iš užpakali o . Dar apie
penkis žingsniu s band ė bėgti, bet sukniub o.Ne lau kdamas, kad nustatytų
jo ša linink ai šūvio kryptį, traukiau si tolyn .
Išėjau pamiškėn, kur ga lėjau matyti aplinkumą. Iš kairės pusės že miau
buv o nemažas eže ras. Toliau matėsi pilki krūmai, iš d ešinės - mažas
miškelis, o ties iog matėsi kele tas nedidelių trobų atstu mu apie500 m etrų.
Nė vieno gyvo žmoga us nebuvo matyti . Nutariau a psižva !gyti, nes mano
nukauta sis sa kė, kad netoli kaimelio yra maža s miškas, ten yra daugiau
mūsų žmonjq, o namu ose nieko nėra . Norėdamas įsitikinti, ėmiau žvalgyti.
Iš kaim elio nu o kelio antros trobos išėjo vy ras ir ėjo vi duriu lauk o. Nuėjo
iki mišk elio kamp o, grįžo atgal. Man šov inių liko tik 30, o tiksla s dar toli.
Prisiglaudęs pri e eg la ičių nutari au truputį pagal vo ti, kaip būtų geriau
išsprukti iš pri ešo nagų. Buvau v isas purvina s, šlapia s. Troškulys d žiovino gerklę. Trumpam laikui praslinkus leidau s kairėn, norėdamas pri eiti tik kampą miškelio. Po keleto minučių pasigirdo lyg lėktuvo ūžimas.
Garsas vis artėjo. Kuomet priartėjo, tai pasirodė ne lėktuvai, o mašin os4 mašinos po pu sa ntro s tonos . Iš karto pamačia u , kad tai ne pri ešo
mašinos. Pažinus savo mašinas iš d žiaugsmo net ištryšk o iš akių kele tas
didelių ašarą Sulaikiau, parod žiau d ok u mentus, paai škinau, kad čia
pat yra priešą Tuojau apsupom namu s, mišk eli ir sugavom 5 pri ešus.
Patikrinus jq d okum entu s radom , kad tai šauliai 17 rinktinės kuopos.
Dokum entuos e buvo pasirašęs kažko ks pulkininkas leitenantas. Pakliuvo du broliai. Pavėžėję api e 15 kilometrq nušlavėm nuo žemės pav iršiaus.
Pavėžėję man e apie 20 kilometrų jie pasakė, kad vyks ta kita kryptimi.
Mane paliko , davė du revolv eriu s, 60 šov iniq , 4 granatas ir liepė eiti link
Molėtų. [Sakė, kad] netr uku s turi pavyti kita kolona mašinų ir man e
pavėžins iki Dvinsko. Jie dar pa aiškino, kad d abar iš pa vojingiausios
vietos padėję išsigelbėti.
N uėjau link Molėtų, slapstydama sis traukiau link tikslo. Už kalntĮ
pamačiau bažnyčios bokštą. Tai buv o Molėtų miestelis. Nepriėjus mies telio ap ie 2 km sutinku vietos gyventojus su ryšuliais. Dauguma jq tarp e
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buvo žydų tautybės. Užklausus, kodėl bėga iš mi es to, jie atsakė, kad
fašistiniai banditai miestelyje sudarė savo valdžią . Mies te lyje buvo likę
keletas komjaunuolių ir vienas partinis drg . Dolotovas. Jiems grėsė pavojus. Ryžausi vykti i pagalbą. Slapstydamasis prisiartinau pri e miestelio,
palaukiau saulėlydžio- patogesnio laiko. Besėdint krūmokšniuose ties
rugiais keliu pasirodė pagyvenęs vyras . Aš_surikau: ,,Stok! Rankas
aukštyn!" Pakėlęs rankas priėjo pri e manęs. Emiau tardyti. Paaiškėjo,
kad tai savas žmogus. jis nutarė nesiskirti nuo manęs ir padėti surasti
likusius komjaunuolius, partietį Dolotovą.
Prisiartinus prie miestelio pasigirdo mašinų ūžesys. Nudžiugom , kad
mums i pagalbą dar atėjo mūstl senų respublikų broliai. Išbėgom prie plento.šalia vykdomojokomitetosustojo5 mašinų kolona. Aš tuojau paaiškinau
kritišką mūsų padėtį ir kad yra dar draugų, kuriuos reikia padėti išgelbėti.
Vidutinioūgio su akiniais kapitono laipsniu vyras, patikrinęs mano dokumentus, liepė tučtuojau imtis darbo. Suradę komjaunuolius, komunistą
Dolotovą, aptarėm reikalą. Prie miško namuose buvo fašistų gaujos atamanas. Nutarėm, kad ji reikia suimti, ką ir įvykdėm. Kai su mašinomis
nuvažiavom apie 15 kilometrų, jis buvo nušluotas nuo žemės paviršiaus.
Mus atvežė i Dvinską, kur aš suradau savo Centro biuro visą personalą
ir kitą aktyvą. Po sunkios kelionės drg. J. Stimburys pasiūlė pavalgyti ir
gerai pailsėti, nes nuovargis buvo nemažas. Nuo Dvinsko teko važiuoti
jau su visais ir nieko ypatingo neteko pergyve nti.
Balachna
1942.Xl.15

Seržantas Bronius Olšauskas, Juozo,
1913.IV.16

gi.męs

LVOA, f. 1771, ap . 5, b. 130, l. 287-289. Originalas,
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150 . WTAUTASNAKTYSAPIE PASITRAUKIMĄ IŠ
BIRLELIO 24- 26 D

rankrašti s.

UKMERGĖS 1941 M.
1942 m

rugpJūč10

8d

Man kovoti su vokiečių div ersantais LTSR teritorijoj e neprisiėjo, nes
atsitraukiant buvo nespėta išduoti mums ginklų. Teko tik matyti ir patirti
pačiam apie vokiečių diversantin es grupes, o taip pat kai ką girdėti -per
pasitraukimą - iš gyventojų apie diversantų ž iaurumus.
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Liepos" 24 d . iš ryto kartu su iš Kauno išvykusių stud entų ir Kauno
grupe (api e 150 asmenų) buv om e vi rš 20 kilometrų
atsitolinę iš Ukmergės i Uteną plentu. Ties šia vieta š i grupė pasidalijo i
dvi grupes . Pirmoji grupė nutarė ei ti i Uteną plentu , antroji , kurioje aš
buvau , pasidalijo i ma žas grupeles (po 5-6 asmenis), pasuko i dešinę
pusę plento ir nutarė keliauti Utenos link nuošaliau plento, nes tikėtasi,
jog bus galima ramiau pasitraukti, kadangi plentą nuolat bombarda vo
l ė ktuvai. Paskutinėje g rup ėje buvau ir aš. Pasukę i šoną ties 20 km
pasie kėme Padiščev kos kaimo valstiečius ir čia užėjome prašyti valgyti.
Mus čia labai nuoširdžiai priėmė, davė pavalgyti ir per mūsų pasikalbėjimą valstiečiai pasakojo (pavardžių konkrečia i nežinau), jog dabar
trauktis nu o vokiečių labai pavojinga , nes buvę šauliai pasiviję žudo.
,,Štai šiąnakt, - sako Padiščevkos kaimo valstietis, pas kurį valgiau, susiruošė iš mūsų, o taipgi iš aplinkinių kaimų komunistai ir LTSR aktyvistai su savo šeimomis ir išvyko Utenos link . Ju os šauliai pasivijo ir
visus išžudė".
Vykstant į Uteną birželio 24 d. apie 13 va l. maždaug apie 30-ąji
kilometrą atstu nu o Ukmergės mes , prisilaikydami
plento dešinėje jo
pusėje, ėjome 5-kiq [žmonių] grupele. Ties Bolničkių kaimu girdėjome
priešakyje, plento pusėje, šautuvų, kulkosva idž ių bei granatų triukšmą.
Pagalvojome, jog tai arba vokiečiai, arba jų banditiškos div ersantų gaujos. Čia pat sutarėme: jei norės mus sulaikyti- nepasi du os ime , naikinsime dokum entus ir bėgsime. Nušaus, tai nušaus.
Truputį paėjus keliuku, kuris tęsės žemyn , o už kelių šimtų metrų vėl
pasi.kėlė ir prie plento i esantį miškelį vedė (maždaug ties ta vieta , kur
vidurkelyje iš Ukmergės į Uteną plentas išsivingiavęs), pamatėme iš
miškelio keliuku artėjant į mus tris asmenis. Mums mėginant juos apeiti
iš kokių 250 metrų atstumo šovė į viršų ir šaukė: ,,Stok , rankas aukštyn!"
Mes bėgome, mus apšaudė sprogstamomis kulkomis, nes aplirtkui man e
mačiau, kaip jos sproginėjo. Pavyko pabėgti, nes sėdau an t pasitaikiusio
netoliese arklio ir nujojau apie 4 kilometrus tolyn nu o pl ento. Tą pačią
dieną užėjau į vieno buvusio dvaro kumečiq namą pavalgyti ir sužinoti
api e čia esančią padėtį. Radau sėdint namie senukus. Jie išsigandę, nes
buvo gavę žemės iš tarybų valdžios, o pats buvęs tos žemės savininkas
komjaunuolių

• Turi bi'iti „birželio" .
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radosi dvaro centre. Paklausus man senukų, kas čia dab ar d a rosi, argi čia
jau nėra tarybų valdžios, kodėl čia girdisi šaud ant , se nuk ai išsigandę
atsakė: ,,Vaikeli, mes irgi nesupr anta me, šaud o žmones. Mes gavo me
žemės, o dabar nežinome, kas bus ".
Rengiantis keliauti toliau, į kamba rį atėjo civiliais drabu žiais apsirengęs vyras. Nieko nesakęs tik man e peržvelgė ir išėjo. Aš suprat au, jog
mane fašistai seka, bet nutariau eiti, o jei kart ais pas juos pat eks iu, tai
sakysiu, jog esu darbininkas ir bėgu iš fronto i Za ras us, nes ten mano
tėvai randas. Išėjus iš kambario čia pat iš sodo iššo ko du ginklu oti vyra i:
vienas su šautuvu , o antras su brauningu, ir sušuko: ,,Stok, rankas
aukštyn!"Sustojauir pakėliau rankas. Prišo kę apkraustė kišenes, bet nieko nerado, nes ir dokumentų jau neturėjau, keikd ami, jog aš būk arklį
vogiau, esu bolševikas, tyčia sunaikinęs d okum entu s ir jog bėgu pas
bolševikus.Tai, kad aš vogiau arklį, nenun eigia u, ir kad dokum entt1 neturiu - atsakiau, jog nespėjau paimti su savimi . Grasino, jog sušaudysią
taip, kaip prie plento, nes ten jau gu li krūvos sušaudytų bolševikų.
Varant mane į tą vietą, iš kur paėmiau arklj ir kur mus apšaudė,
sustabdė Vengriškių ar Bolničkių kaime prie v ieno ūkininko namų (jo
pavardės nežinau), iš kur išėjo vyras, apsirengęs trumpa kurtka ir
kariškomis buvusios fašistinės ka riuomenės karinink o ke lnėmis . Jis
pakalbėjo ką tai su mane variusiu fašistu ir vėl grjžo, o mane liepė vary ti
toliau. Varantdiversantai keikė tarybų va ldžią ir bolševikus, grasino man,
jog sušaudysią, ir pasityčiodami man kalbėjo, jog dabar sve ikin sis „Guten tag, gut morgen" [laba diena, labas rytas] ir t. t.
Nuvedė ten, iš kur bėgau, į vieno ūkininko kambarį . Apklausė du
liudininkus - vieną valstietj ir jo dukt erj, kurie būk mane pa žinojo, kai
sėdau ant arklio.Nežiūrint, jog aš neigiau, kad arklio neėmiau ir čia bendrai nebuvau, pripažino, jog esu vag is ir bolševi kas, tod ėl viskas su manim baigta. Betšituo momentu pastebėjo, jog eina netoliese iš krūmų pro
jq namą raudonarmiečiai. Tarp jų kilo sum išimas: vieni išbėgo į butą, kiti
pasilikę žvelgė i mane ir pro langą. Aš tokį momentą pa naud ojęs šokau
per langą ir nubėga u pas raudonarmiečius, su kuriai s visą la iką ir keliavau iki senojo SSSRrubežiaus.
Einant per Lietuvą pas valstiečius gavome mai sto. Kai kur labai gerai
sutiko, kartaisnet su ašaromis akyse klausė: ,,Argi jau negrįšite pas mus?"
Ypač gerai sutiko tie, kurie gavo iš ta rybų va ldžios žem ės. Ten , kur buvo
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daugiau buožių, buv o pav ojinga eiti, ten net ir v isi kiti gyve nt ojai bijojo
mum s va nd ens duoti atsige rti, sa kė, jog vėliau už tai buvę ša uliai keršija .
Einan t per Ala ntos mi es teli bir že lio 25 d . ry tą, gal 3 va l., su tik o m e
pilieti civi liais drabu ž iais. Jo užklau sus , kas p er va ldž ia Alantoj e, jis atsakė: ,,Jo kia, žmonės tvark os" .
Paėju s keliu iš Alantos i U teną keletą kilometrų, pri e mūsų priva ž iavo
va lstiečių šeima: va ls tietis, jo žmo na ir du jų sūnūs. Jie sakė, jog v a žiu oja
tolyn, nes čia toliau n egali gyvent i, ka dangi buvę ša uliai na kti es me tu
ša ud o per lang us v isu s tu os, kuri e a kty via i d a lyvavo rinkimu ose i
Aukščiausiąją tarybą . Valstiečio sū nūs buvo komja unu o liai ir jie sakė,
jog Alanto s va lsč iau s komj[a unim o ] sekretorius paso dinta s ten pat
daboklėje.

Keliaudami g irdėjome įvairių vokiečių diversa ntų gandų, kad , g irdi ,
Maskva jau užimta ir iš ten per radiją jau vokiškai kalba , kad vokiečiai
v isus raudonarmiečius leidžia eiti nam o, kuri e y ra a tid avę ar pametę
ginklus, ir kad Hitl eris per radiją įsakęs neša udyti bėga nčių raudonarmiečių bei pabėgėlių ir kad būk bu s visi g riež tai nub austi, kuri e savavališkai ša ud ys raudonarmiečius.
Žinios, kuri as aš ga liu du o ti, yra labai nekonkrečios, n es p av ard es
asmenų bei vietovių arba nežinoja u, arba jau pamir ša u . Be to, din go ir
užraša i, kuriu os teko padaryti kelionės m etu .
Prisim enu dar porą faktų:
l. Traukiantis man kartu su raudonarmiečiais ir esa nt miške bir že lio
26 d . gal apie 30 kilometrų į pie tų rytus nuo Utenos sula ikėme keliu einant vyrą v idutinio ūgio, tamsių plauką Pas ji buvo vida us pasas , jau
truputį apip lėšytas. Jis sakė esąs Šakių partij os apk omo ins trukt o rius ,
neseniai stojęs dirbti viet oj neseniai atid en gto, ten ir areš tuo to provokatoriaus . Sa kęs, kad jis kilęs neto li Griškabūdžio. Juo patikėjome, nes jis aiškiai
papasakojo apie savo da rbą ir apkomo darbu o tojus.
Jis pasakoj o, kaip vy ko kartu su juo iš Šakiq dar du komu ni stai , bet
v ienas ga ilėjosi, kad įstojo i komunistq partiją, ir g rįžo atgal. Vyk dami jie
vienoje v ietoje (nepam enu kur) buvo sul aiky ti fa šistą Šitas, s u kuriuo
teko kalbėti ir karltt iki Voron ežo atvykau į Sovie tt1 Sąjungą, sakė, kad
prieš sulaikymą jis spėjo savo part. bilietą išimti iš kišenės ir už že rti smėliu.
Jo draugas to nespėjo pad ary ti. Diversantai juos sulaikę rado pas jo draugą
part. bilietą, ji paėmė ir draugą vietoje sušaudė.
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2. Pasakojo vykę iš Kauno kartu su „Da rbinink o" laikraščio redaktorium Gopavardės nežinau), jog „Dar binink o" laikraščio red ak to riu s buvo pailsęs ir nepa steb imai ats iliko nu o grupės. Grupė jo pasigedo ir grižo
ieškoti manyd,ųni, kad jis u žmigo pakelyje . Ieškodami rado, be t jis buvo
jau negyvas- diversantini ai banditai buv o perpjovę jam gerklę.
Nežinau, ar tai iš tiesų taip buv o, b et pasakojo tie, kurie kartu su juo
vyko.

i nela isvę iš Kėdainių mil ic. Kėv išas ir Gapšys Juozas, dirbęs Kėdainių
apka me, ir iš ne l a isvės neg rįžo.
13irže lio 25 d. vežant ba nką iš Rokiškio septyni ems milicininkams ,
vienoje mašinoje ginklu o ti buv o m šautuvais ir dvie m len gva is kulk osva idžia is . Buvom ap šaud y ti banditų ties Obe lių mi es te liu . 25 d. nakti
ties Latviq siena už Obe lių pe r iš tisą nak ti ėjo smarkūs susirėmimai su
v iet inia is bandit a is, kurių s kaičius buvo vi rš 20 ž monių . Pradėjus aušti
banditq ga uja buvo išs klaidyta mūsų. Mes paėmėm du banditus į nela isvę
ir patardę suša ud ėm, bet nie ko nebuv o galima išga uti .
26 di enos rytą nepral e idu s mūsų mašinai pravažiuoti per Latvi q sieną,
vėl grižo m a tga li Rokiški. Grižta nt nu o Latv iq sienos pro Obe lius pradėjo
šaudyti vokiečių desa ntai kariška ir civiliška vokiečių uni forma, gink luoti kulk osvaid žiais ir automa ta is. Žmonių skaičius buvo nepastebėtas, kiek
- nebu vo ga lima pastebėti. Važ iavo mūsų p ilnos dvi mašinos mūsq
žmoniq, komjaunuolių, m ilicininkų, partiečiq. Tuoja u šo kom iš ma šin os
ir pradėjom atsišaudyti. Kovoje žuvo v ienas milicininka s iš Pa nevėžio ir
sužeidė3 komjaunuolius ir l raud onarmi eti. Vėliau atvyk o Raud[ onoji]
armija ir desanhĮ daug išnaikin o .

Naktys

1942.Vlll.8

LVOA, f. 1771, ap. 5, b. 130, l. 277-282. Orig inalas, rankraštis.

151. STASYSBARAUSKASAPIE PASITRAU KIMĄ IŠ KĖDAINIŲ

PER

RAMYGALĄ. ŠETĄ. OBELIUS 1941 M. BIR2ELIO 23 ·26 D

1942 m

rugpjūčio

10 d

Barausko Stasio nuo 1941 m. bir želio 22 d. evakav im os i iš Lie tuv os,
ivyku siq su banditais susirėmimq
Aprašymas
Aš, Stasys Barauskas, sūnus Boleslovo, pri eš ši karą dirbau Kėdainių
aps. milicijoje Kėdainių mieste. Karui prasidėjus bir žel io 22 d. nakti ir
dieną darėm tvarką mieste vyks tant oro pavojui.
Birž[elio] 23 d. išvykom i Panevėži. Kelionėje i Panevėži ties Ramygalos mst. prie miško važiuojant mums, 4 milic. -Žabui, lvan ovui, Polzunovui ir man, buvo pastoję kelią 3 vietiniai banditai civiliai, jq tarp e ir buvęs
dvarinink as (pavardės nežinau) , gyvenęs ties Ramygala , kur vežant
buožes buvo pabėgęs i mišką. Ginkluoti buvo vienu karišku šautuvu ir
vokiškais parabeliais. Pradėjus mums šaudyti , pasitraukė i mišką ir ten
dingo.
Vėliau, birželio 24 d. važi uojant iš Kėdainių m. pro Šėtos miesteli
Ukmergės link, už Šėtos, ties Bukonių kaimu, past ojo mums kelią didelė
grupė banditų -virš 30 žmonių su šaulių uniforma ir ginkluoti kariškais
šautuvais ir revolveriais . Kadangi mūsų važiuojančioje ma šinoje buvo
3 mažai ginkluoti milic. ir keletas vyrų, dirbusių Kėdainių apkam e, tai
mes ir visos kitos mot erys, buvę ma šinoje, spėjome išbėgti, o į kovą stoti
nebuvo galirnybit\. Vėliau pasak ojo kiti draugai, kad ten p a t buv o paimta
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152. ALBERTASBARAUSKAS APIE PASITRAUKIMĄ IŠ ŠETOS PER
DELTUVĄ, UKM E RGĘ. KURKLIUS. ANYKŠČI US. PANEVE2Į. OBELIUS 1941 M.

BIRLELIO 23 26 D

Maskva

1942 m

rugp1ūč10

1 1 d.

13arausko Albe rto , sūnaus Boleso, nu o 1941 m . bir že lio 12 d .
evakav im osi iš Lietuvos , kelionės ir kovl\ su banditais
Apra š ymas
Aš, Barauskas Alb erta s, Boleso s., dirbau Kėdainil! aps. Šėtos v is. mi lic. igaliotiniu . Jau birže lio 23 d . Šėtos apylinkės m iškuose buvo pastebėtos
kelios grupės ba ndih1, jL\tarpe Šėtos vis . Jačionil\ dvaro sav i.n[inkas l Bud reckas, Jova išq dvaro savini inkas l Budrevičius ir Šėtos mies telio m okytojas Kra nk a lis.

22. 2607
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Iš birželio 23 j 24 d . naktj jau stipriai pradėjo bru zdėti - pas ireikšti
vietiniai fašistai. Jausdam as pavojų ap leidau savo darbovietę birže lio 24 d .
9 val. ryte ir išvykau su va lsčiaus part orgu Asačiovu ir ko mso rg u Kera ičiu
Ukmergės link. Išvykę pak elyje susitikom d ar 4 milicininku s iš Kėda inių
miesto. Įvažiavus j Ukmergės aps. Bukonių bažnytkaimį api e 10 va l. u}s tojo
band itai, ginklu oti pistoletais, kariškais šautuv ais. Daugumas iš jų buvo
šaulių uniforma, viso buv o api e30 žmonių. Esant maža i mūsų g rup ei, vos
7 žmonėms, buvom priversti ap lenkti grupę ba nditų ir vy kom toliau . Sustojom pailsėti pas vieną neturtingą gyventoją rnsų ta utybės, kuri s papa sa kojo, kad Bukonyse jau nuo birželio 22 d . bandit ai apša ud o keleivius, areštuoja
ir turi daug daboklėje uždarę. Mums beka lba nt a tbėgo dar keli žmonės.
Papasakojo, kad Bukonyse paėmė i nelaisvę dirbu sius Kėdainiuose milic.
Kėvišą ir Gapši Juozą, apkomo instruk toriq. Pastebėjus neto li ant kalno
stovinčio malūno grupę vyrų (vienas šauliq unifor ma), tuojau senukas na mų
savininkas mus perspėjo: ,,Bėkit, vaikeliai, nes tie šau liai nori jus ap šaud yti.
Tik būki t atsargūs važ iuod ami, nes Deltuvoje da žnai gird ėti šūviai". Dar
a tsidusęs sen ukas ištarė: ,,Mano dviejų sūnų komjaunuol ių jau nu o sekmadienio nėra ir nežinau , kur jie".
Apie 12 va l. pri važi uojam Deltuvo s mi es te li, a pi e 4-5 km nuo
Ukmergės mies to. Tuojau kaip liūta i išky la iš patvorio 7 banditai , jauni
vyra i (v ienas milicijos uni forma ), g inklu o ti pist o le tais. Ir prasidėjo pirmoji kova su ban dit ais. Žinoma , to ks pirma s ir ne tikėtas m oment as.
Buvo iš kar to nejauk u, bet vis tiek nu o bo lšcv ikiš kos rank os krit o du
banditai ir du sužeis ti, o trys pabėgo j ru gi us. V ie ną banditą paguld ė
man o va lterukas, o antrą nu šovė mili c. Blaud is Ed va rd as. Iš mūsų tarpo liko su žeistas drg . Asačiovas Pro klas -Šėtos vo lkom o p art orga s. Iš
praeina nčių moterų paprašiau skare lės ap rišti s uže is tojo ža izdą . Šios
su paša ipa atsisakė neduosiančios, be t pan aud oju s kitas pri emo nes vietoj vie nos davė dv i.
Pa iekėm Ukmergės ligoninę, ived am sužeistąji kruviną, išbalusiu veidu , sutinkam gydytoją ir prašom skubiai sut eikti paga lbą ir paguldyt i.
Gydyt ojas užklausia, ar komuni stas. Atsakom, kad taip . Gy d y tojas tęsia
toliau, nekreipd amas dėmesio j bes ikankin anti ligoni: ,,Je ig u nori išgy ti,
sun aikink part. bilietą, nes kitaip aš nepriim siu j li goninę". Kada ngi
sužeis tasis buvo silpnas, būtina bu vo med ici.nos p ag alba, bi lietą paėm i a u
aš, o jis a tsigulė pa laton.
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Jau liekam šeš i. Esant did eliam mies to bombarda v imui , skubi ai
ap leidžiam Ukmergę. Čia tuojau apšaudo vokiečių lėktuvas kulkosvaidž io
ugnimi, peršovė tik dvi račio gumą. Tarp Ukmergės ir Utenos priva žiuojam
savo Raud onosios armijos dalini miške; ten mu s sulaiko, rand a pas v isus
gink lus, net ir po du pas kai kuriu os, v irš po 200 šovinių, o pas mane, dar
pr ie to viso, sv etimo asmens part. bilietą . O dar prie žastis - rusų kalbos
gera i nemoka m, ir paskaito mus banditai s. Veda sušaudyti , bet tuo momentu, kada jau pri eš save laukėm iš v intovkos [šautuv o l va mzd žio mirties giltinės, pribuv o v ienas majoras, kuris jsa kė smulkiai patikrinti d okum entu s ir išsiaiš kinus pa leido, bet gi nklų nebegrąžino.
Po to jvyki o liekam 4, o du - Blaudi s Edva rda s ir kitas milicinink as grižo atga l sa kydami : ,,Mums vok iet is nepavojin gas", ir nu važiavo. Keturi ese, kaip zuikiai išblašky ti, slenk am krūma is ir laukai s i rytu s. Iš tolo
pastebėjom pri e Kurklių miestelio žmo nes: priva žiuoja ir sus toja. Tuo met
mes paslepiam visus savo dokum entu s po atplėšta is ba tų puspad žiais,
pasiliekam senus smetoniškus pasus, kuri e kaip reikalas pas visus buv o
u žsilikę, ir artėjam, nes kitos išeities nebuvo.
Bandita i mus išk rato, randa sen us pasus - patikri.na (nors an t pasų
buv o antspauda i, kad išdu oti nauji, sov ietiški pasai, banditai nesuprato), pak la usinėja, ar nesam komu nista i ir t. t., ir paleidžia kaipo plento
darbini nku s (band itq buvo apie 20 žm., d augia usia šaulių uni forma).
Saulei nus ile idu s pas iekiam Anykšči q milicijos istaigą. Taip ir baigėsi
audringa birže lio 24 d .
Iš 24 i 25 di eną nakti iš A nykščit1 su v ietos mil icija išvežėm pinigu s iš
banko i Panevėžj. Pakelyje tamsoje dviejose vietose mūsų mašiną apša udė,
tik prie pat Panevėžio peršovė automaši nos rato gumą, bet laimin ga i
nesužeisti pasiekėme Panevėžio NKGB istaigos kiemą. Ry tui praau šus
reng iamės vy kti i Sovietų Sąju ngą . Kaip tik nu s ileidus laip tais i kiemą
pamatėm š iu rpti jaudin anti vaizdą - p eiliu papj autq trijq NKVD
tamautojq lavo nai . Lavonai ry te buvo rasti įstaigoje (antram e aukšte) papjauti. Pa nevėž io NKGB suša ud o virš 30 bandih1, sugauh1 praeitą nak tj,
ir 25 d. 12 va l. d ega nt keliems pasta tams ir a tsa rgos žiba lo bak ui
ap leidžiam Pa nevėžio miestą.
Važiuoja k olona 4-riq maš imi sąstate. Priva žiuojame Obeliq miesteli
Ro kiš kio aps. Saulė jau buvo nu sileidusi, ir ivaž iav us mūsq kolonai i
mies teli hwjau tylaus vakar o o ras prisipild ė šūv i q ga rsa is. Band itai i
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mūsų koloną atidengė ugni iš bažnyčios bo kš to ir iš mūrinio p as tato.

Prasidėjo aršus susi ša ud ymas . Vos tik nuaidėjo iš maš inos perša utos

moteries skausmo garsas, kai h10 momenh1 ša lia manęs gr iovyje gulinčiam
iškrito šautuvas iš rank os ir milicininka s užmerkė ak is.
Taip kova vyko iki ryto. Ją padėjo u žba igti atvy ku si raud onarmiečiq
tanketė su priešlėktuviniu kulk osva id žiu. Rez ult a te nu ša uti iš mūsq
pusės: kolonos viršininka s, raud onam1i et is leitenanta s, vi ena s raudonarmieti s, du milicininkai , keletas suže ish\ ir sugadint os 2 m aš inos.
26-ajai išaušus ir nutilus ša udymui , pradėjo rinktis iš miško mies telio
gyventojai, kurie nakti es kautynių bu vo išva ikyti iš namą Keletas iš jq
pasakojo, kad čia jau trečią dieną ve ikia vokiečių d esantai.
Saulei tekant sus irinkom likusi eji, apie 30 milicininkų, ir nutarėm eiti
tatvijos sienos link, link Subačių* . Atėjus n etoli Subačių sto ties, mus
pasv eikino banditų kulkosvaid žio ugnis. Prigulėm pri e žemės ir nesant
kitos išeities pradėjom kulkosvaidi supti , bet kulk osva idis sustiprin o ugn ~
pasigird o dar šautuvų atskiri šūvia i ir mūsų grupę išsklai dė po kelis
žmones.
Po tokio is'blaškymo likom tik 11 žmonių grupė. Pereinant Latvių sieną
pradėjo mus apša ud yti iš miško ; try s mūsų milicininkai dr g. Luk enskis,
lvanovas ir - trečio pavardės nežinau - buv o nušauti . Tuojau Latvijos
teritorijoje priėję pirmus gyventojt\ pa sta tus susėdom pa ilsėti. Tuo pat
laiku pradėjo zvimbti kulkos . Nespėjom pažiūrėti, iš kur ša ud oma, kai
raudona rmiečiai suvarė j daržinę visus mu s, ten bu vus ius. Paaiškėjo,
kad mes atsidūrėm tarp desantų ir raudonarmiečių ugnies. Raud onarmiečiams pavyko nusrumti vokiečių d esa ntininku s g ilyn j mišką, o
mus paleido keliauti toliau . Vos tik jėjom i mišką, pri eky savęs, ma ždaug
už 100 metrq, pamatėm, kad vokiečių desantai tamp o kelis piliečius ir
tikrina dokum entus. Tuome t iš mūsų grupės vienas , Ga pšys Petras buvęs Kėdainių aps. milicijos viršininka s, kilęs iš Gudžiūnq v is. Terespolio vnk ., suplėšė part. bilietą, o me s, neturėdami nei v ienas ginklo ir
nesant jokios išeities, laukiam plėšriųjq desantų pri sia rtinant. Bet kadangi juos irgi apsup o ra udona rmiečiai, mums pavyko laiming ai p aspru kti
nuo desantų. Tuo ir baigės birž elio 26 diena, n es jau buvo va kara s. Toliau
susitikti su banditai s neteko. Tik Latvijos teritorijoj e bėgti nu o jų prisiėjo
• Tikri ausiai
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Subatės,

Latvijoje .

kelis karh1s. Jau nu o liep os 3 d . 8 va l. vakaro, perėjus Sovie tų Sąjungos
sieną, kelionė buv o ram i.
A. Barauskas(pa ra šas)

Maskva
1942.VIJI.11

LVOA, f. 177 1, ap. 5, b. 130, l. 210- 211. Origi nala s, rankra št is .

K O BOGDELIENEAPIE EVAKUACIJĄ IŠ TELŠIŲ PER ŠIAULIUS.
BIRLUS, ROKIŠKĮ 194 1 M. BIRLELIO 23- 26 D

153.

Balachna

1942 m

Karo

pradžios

spalio25 d

j s pūd ž i ai

Prasid ėjus karui 1941 m. b irželio 23 d. išvyka u iš Telšiq miesto su
šiais asm enimi s: Temin sku, Mačarausku, Medve dev u, Pauliuku, Čas
nakov u, Ga ldikiu , Lukošium , Antuliu , Mikutyt e, Jakubausku , Mockevičium, Ra davičium, Bogdeliu, Milteniu, Anasar ovu. Vykom Šiauliq link.
Pavažiavus iš Telšiq apie 7 kilometrus, bu vo užpuolę lėktuva i. Toje vie toje liko Medv edevas, Jakub auskas, Antu lis, Ga ldiki s ir Lukošius. Kur jie
dingo, nežinau. Birželio 23 d. vakar e buvom sustoję Šiauliq miest e. Tenai
dingo Radavičius ir Mackevičius, o bir želio 24 d. Papilės m. dingo Miltenis. Visi minėti asmen ys buv o Telšių m. NKVD darbu otojai. Medved evas
buv o kriminalinio skyriaus viršin inkas. Iki šiol apie juos nieko negirdėjau,
kur jie.
Birželio 24 d. buvom sustoję Biržq m. Tenai susijungė milicijos darbuotojai, partiniai, komjaunu oliai ir aktyvistai iš jva irių miestų-Tauragės,
Telšiq, Kretingos, Panevėžio, Šiauliq ir kitą Sus tojus Biržų m. v ietos gyvent ojai pranešė, kad artimuose kaimu ose yra banditų, ir įteikė sąrašą su
jų pava rdėmis, bet aš jq nepri sime nu . Tada susio rganizavę minėti
enkavėdistai ir partiniai išėjo jt\ suimti. Aš ir kiti likome pri e mašimi
sargyboje. 4 bandit ai buvo suimti. Iš jt\ 3 paleido, o 1 sušaudė. Jo pava rdės
nežinau . Kodėl tuos tris pal eido, taip pat nežinau .
Birželio 25 d. bu vo m Rokiškio m . Vykstant iš Rokiškio Obeliq kryptimi buv o susi šaudymas su ba nditai s. Banditai apšaudė iš mi ško, iš
bažnyčios ir iš namą Mūsq pusėj buv o sužeistų ir užmuštą Pravažiuoti

n
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nebuvo galima. Visi grįžome atgali Rokiški, Tada prisijungėme pri e Raudon osios armijos.
Stipriau apsiginklavę birželio 26 d. anksti rytą su kariu om ene išvykome
iš Rokiškio Obelių link. Aš ir Mikutytė buvom e paru oš tos sanitarėmis ir
dalyvav ome mūšio lauke sut eikdam os sužeisties iems m edi cinos pagalbą.
Kai tik išvažiavome iš Rokiškio, iš mi ško apšaudė banditai . Priva žiavus
netoli Subačiaus m .* prasidėjo mūšis. Šaud ė iš vis ti pusių - ir iš miško, ir
iš miesto. Šaudė iš šautuvų, patrankq , kulk osva id žiq , o iš arči au apmėtė
granatomis. Mūsų dalin ys atidengė ugni , apsup o iš v islj pu sitJ ir išmušė
priešą iš miestelio. Buvo su žinota, kad su banditai s buvo susijungęs
vokiečių dalinys , slenkantis i užnugari, ir d esa ntininktJ būrys. Pasibaigus mūšiui atskrido 3 vokiečių lėktuvai ir apšaudė iš kulkosvaid žią Mūsų
kovotojų vienas lėktuvas buv o numuštas.
Mūšio la uk e buv o da ug
užmu šttJ ir sužeistlj. Iš mano pa žjstamtJ n eg rižo iš mūši o lauko Šiaulys,
Bogdelis, Pund žius ir Anasarovas. Buvo paimta vokiečių i nelaisvę. Po
mūšio atvykom e i Astravo miestą. Tenai mus pasitmtė su eva kuojam omis
šeimomi s. Nuvažiavus iš Astravo 10-12 km , u žs krid o vokiečių lėktuvai
ir bombardav o mūsq ešeloną . Buvo u ž mu š tlj ir su žeistų. Tolimesnė
kelionė vyko be nuotykią
Bogdelienė

Balachna
1942 m. spaliq 25 d .

K. O.

LVOA , f. 1771, ap . 5, b. 130, l. 216 . Orig inalas, rankra štis.

154.

DOMAS ROCIUSAPIE KOVĄ SU LIETUVIŲ PARTIZANAIS PIRMOMIS

KARO DIENOMISTELŠIŲ IR PLUNGES APSKRITYSE BEl RAINIŲ ŽUDYNES
Telšių ir Kretingos

kon trr evo liucioni e riai fašis tai ir jų siekimai

Kontrrevoliucionierių sąstatas: sm e toniniai va ldinink ai, buožės, kunigija, kuri šiame darb e vaidino nemažą rolę, ir v isq tauti škq fašistinitĮ
organizacijų, veikusių Lietuvoj e iki Tarybų va ld žios, vad~i, vaduka i ir
eiliniai nariai .
• Tikriausiai
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Suba tės,

Latvij oje.

Ekonominį rėmimą, ginklus, instruk cijas, kada , kur, ką veik ti ir kaip
veikti, ga uda vo [iš) hitlerinės Vokietijos. Netekę Lietuvos liaudies, kuri os
prakaitu ir krauju mito ir ponavo, pa rsidavė Hitleriui dirbti išdavikišką
darbą, vedanti Lietu vos respubliką i pražūti, sunaikinimą Lietuv os vardo ir liaudi es, o kartu ir visą Tarybq Sąjungą.
Dalis tokių išdavikų kontrrevoliucionierių teroristų buv o ar eštuo ta iš
Telšit\ ir Kretingos apskričių ir laikomi Telšių kalėjime. Kam i užklupu s iš
pasalų tuoj buvome prive rsti eva kuotis. Jokiu būdu nega lėjome pal eisti
atga li la isvę kraugerių fašistų žudy ti mūsų brolių. Užtenkamai buvo bandlJ,
kurios susidarė tuoj pri eš mus , stojo kovon iš esančiq laisvėje fašistlj.
Birželio 24 d. iš ryto vietiniai va ld žios ir partiniai organai eva kavo si.
Kalėjime sėdintieji fašistai kokiu tai būdu tuoj pajuto ir pradėjo triukšmauti , kad jie tu oj bus laisv i, juos Hitl eris paleis . Sargyba kalėjimo buvo
silpn a, nes dauguma s kalėjimo prižiūrėtojų nebeatvy ko į tarnybą, o ir
kalėjimo viršininko nebuv o grįžusio iš Kauno , ji užklupo karas Kaune.
Tik šiam e sąmyšyje susior ient avo v yresnys is kalėjimo prižiūrėtojas
Ža lima s Pranas, kad gali būti bejėgiai vieni susitvark yti. Kreipėsi i
kariuomenę pagalbo s ir jos gavo. Atvykę raudonarmiečiai padėti atstatė į
normalią.
Visą 24 dieną kartu su kariuomenės štabu buvom e Tryškių miš ke:
aš, kaipo vykdo m ojo komi teto pirmininkas , partij os sekre torius Mironovas Borisas ir NKGB v iršin inkas Raslanas Petras . Rūpėjo mum s kalė
jimą evakuoti, bet neturėjome tam pri emoniq - nei susisiekimo, nei fizinių ginkluott1 jėgą Šį darbą a tlikti apsiėmė kariuo menės štabas. Mums
be liko tik iš kalėjimo išleisti juos.
Tuoj buvo pasiųstas dalinys raudonarmiečių su komand yru ir kiek
sunkvežimių su dviem tankais. Iš birželio 24 i 25 d. nakti buvo Hitlerio
apaštalai pakrauti i sunk vež imius : 78 ar 79 hitlerininkai. Veža mi bu vo
tie, kurių aiški m edžiaga buvo prieš juos areštuojant , o vėliau per tardymą
ta medžiaga jt\ pačių patvirtinta [ir] papildyta jų pačių parodymais. Keletas, kuriq bylos buvo neaiškios, paliko, nevežėme. Taip pat paliko buožės,
kuri e nuteisti už grūdq nepristatymą ir kavojimą žemėje. Jų pavardžilj
n epri sime nu , išskyrus v ieno, kurio pavardė Tumas , iš Plungės valsčiaus.
Kariuomenė buvo pasiryžusi iki Rainių miško vežti juos ir sušaudyti;
tai ir buvo padaryta . Atvažiavus pri e miško, iš miško pradėjo i juos šaudyti.
Kaliniai ta proga mėgino bėgti, be t nepavyko . Tankai banditus išvaikė ir
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jų dėka vieta buvo praval yta ir jvykd y tas su ša ud ymas. Šaudymą vykdė
ra udonarmiečiai. Iš mūsų ten buv o v ietoje NKGB viršinink as Raslanas
Petras, oper. jgaliotinis Galkinas ir kalėjimo prižiūrėtojas Pocev i čius. Iš
kalėjimo pakraunanti sun kveži miu s ir žiūrint jt\ bylas, bu va u visą laiką
kartu kalėjimo raštinėje ir aš. Birželio 25 d . palikom e ka !ėjimą ir su visais
sargybiniais apleidome Telšius . Fronta s jau bu vo neto li nu o mi esto ir
komend antas neleido ilgiau pa silikti . Taip palikom e Te lšius, kuriuos e
buvo mirtinai sustojęs civilis gyve nim as, išsky ru s karišką.
Kasjie buvo daugum oje tie sušaud y tieji ir u ž ką jie bu vo suimti?
Keletą aš atmenu jų . Galiu čia aprašy ti šiek tie k. Telši q apsk rities buvusio smetoninio virš inin ko ir kalėjimo viršinink o Ša lkau sk q broli s
Šalkauskas, kuris gyveno iki areštavimo Luokės va lsčiuje, Telšiq aps.,
Naujikų dvare kaipo nu ominink as ir buv o centrini s asm u o kontrr evo liuciniamedarbe Luokės valsčiuje. Vokiečiams u žgro bu s Lietu vą, turėjo pagal jų nustatytą planą už imti mi.nisterio vietą .
Triuška , buvęs vyres nys is p o licinink as, prigulėjęs tam p ač i am
Šalkausko rateliui. Jo žinioje buvo ginkit\ klausimo tvarkymas sukilimui
jvykdyti. Prie šio darb o prigulėjo Luokės kunig ai ir Pavandenės bažnytkaimio Va rnių valsčiuje.
Antanavičius iš Plungės valsčiaus Didviečiq kaimo. Virš 40 hektarų
tėvo ūkis, o pats buvęs visą laiką nu ova dos viršininku . Kontrr evoliuciniam darbe turėjo tiesioginius ryšius su Kulturferbando [Lietuvos vokiečiq
švietimo kultūros] organizacija. Taip pat br o lis, kurio n epavy ko suimti ,
slapstėsi apsiginklavęs. Buvęs Lietuv os armij oje lakūnu.
Telšių apskriti es saviva ldybės, vėliau komunalinio ūkio buhalt eris
Jogminas. Pavogė nuo mūsq, Telšių apskriti es viršininko, kuriu o tuo metu buvo Sidaravičius Kazys, kele tą brauningq ir u žver bav o keletą
jaunuolių, kurių pava rdžių neatsim enu , išskyrus vieno - Tarvainiuką; jq
uždavinys buv o šaud yti tarybiniu s ir partinius darbu o tojus ir susprogdinti partijos apkomo namus.
Telšių ipotekos knygų vedėjas. Taip sa kant , ,,idėjinis" fašistas, nes
buvo Italijoje baigęs fašizmo moks lo aukštąją mokyklą. Sm arkus organizatorius kontrrevoliucionieriq pri eš bolševikus. Pavardės jo nea tsimenu .
Beima, kilęs iš darbinink o mūrininko skaitling os še im os. Tėvas jo labai didelis girtuoklis, liump enprol etaras. Turėdamas apie 19 metq, jau
1936metais dirbo smetoninėje žva lgybo je. Pats ska itydama s save kam344

išdavė kitu s tris komja unu oliu s ir vieną partini - Antaną
ku ris gavo 8 [metus] kalėjimo; komjaunuoliai Ga ldi.kas, Raibu žis
An tanas ir Škimelis - po ke letą kiek vienas įvairiais terminai s. Tai buvo
1936 metais prieš gegu žės šventę.
Kova liai Petra s, gimęs 1912 metais, Bolis - 22 metq amž iaus, Plungės
g imnaz ijos 7 klasės gimnaz istas. Tėvas- buvęs tauti nink as, 60 h ektarq ir
plytinės savininka s. Sū nūs pavogė iš gimnaz ijos rašomąją mašinėlę, ku ria rašė ir platin o kontrr evo liucinius lape lius. Nuvykus areš tuoti, mėgino
su naujais vo kiškais parab eliais pa sipri ešinti, be t, žinoma , nepavyk o .
Gyve no jie Kuliq va lsčiuje, Karklėnų kaime, Kretingos apskrityje.
Balsevičiai Stasys, gimęs 1914 metais, Povilas - Plungės g imn az ijos
5 klasės gimnazis tas, gimęs 1923 metais. Tėvo ūkis iki 30 hektarų ir plytinė.
Prigulėjo abu Kovalių kompanijai ir buv o taip pat gink luoti parab eliais.
Tėvas - buvęs tautinink as, sūnūs - šauUai jauna lietuviai. Gyve no Kulių
va lsčiuje, Kumžaičių kaime , Kretingos ap skrityj e.
Songa ila Vladas, buvęs Sme tonos policinirtka s, irgi prigulėjo pri e
Balsevičiq ir Kovalių būrio. Taip pat girtkluotas. Paskutiniu laiku gyveno
Kulių mies te.
Kareckis Vladas, buvęs Šiaulių vyria usias notaras , sme tonini o se imo
atstovas , fašis tq šulas. 60 ha ūkis Paalančio ka ime, Kulių valsčiuje, Kretingos apskrityj e.
Sakelis Zigmas , Varniq valsčiaus Pavandenės dvaro savinirtkas. Ne
tik fašistas Lietuv os, bet, taip sa kant, su lenkišku skoni u, kuri s v isu omet
troško, kad Lenkija būtq „ve lika mocarstva " [galinga valstybė] ir Lietuva
-j os kolonija su pav ergtai s Lietuvos va lstiečiais, kaip kad tai an ais „gražiais" laikai s bu vo.
Eilė kitq , kurių aš, žinoma, n eatm enu išvardinti čia, bet visi, galima
sakyt i, kaip vienos „gražios" šeimynos vaika i.
Toli gražu ne visi jie surinkti i kalėjimą buvo. Įvykus kami, laisvėje
esantieji tuoj stojo i darbą : gadinamas sistematiškai telefoninis susisiekimas, slepiami d esanti.nirtkai ir kita. Birže lio 22 dien os vaka re jau turėjome
sugadinta s linijas Žarėnai-Alsėdžiai-Luokė. Gadinim as ėjo sistematiška i
suvis did esniu tempu , taip kad su kai kuriais valsčiais nepav y ko net
at statyti , kaip, pavy zd žiui, su Tverais.
Luokėje birželio 23 dieną fašistai užėmė va lsčiq, o tar yb inius darbu otojus suki šo į daboklę. Pas mu s i Telšius dėl suga dint os linijos negalėjo

ja unu oliu
BajorCmą,
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pr isiskambinti. Tai pavy ko i Šiauliu s, ku r ie atvy kę išgelbėjo, bet tas neilgam buvo. Nors ten keletas fašistų ir bu vo už mu šta, jie vėl s usirinko ir
tuomet, nors nepatikrint ais d avinia is, išžudė taryb iniu s ir pa rtinius darbuotojus, [tarp jq ] va lsčia us vy kd om ojo ko mi te to pirmi.ninką part ietj

155. P BUDELIS APIE PASITRAUKIMĄ IŠ LIETUVOS BEl SUSIDŪRI M US SU
LIETUVIŲ PARTIZANAIS UTENOS APSKRITYJE IR ZARASUOSE 1941 M

BIRLELIO 23 24 D

Maskva

1942 m rugp1ūč10 7 d

Sima navičiq Praną.

Ža rėnq va lsčiq taip pa t bu vo užva ld ę faš is ta i, be t, nu važ iav us iš ap-

skrities mil icijai, jie išbėgiojo, bet vis tiek su gebėjo už mu š ti vykdo mojo
komiteto pirmininką Bried i Broniq ir pi rminės pa rtijos se kretoriq Bažadragj Va lią
Tą patjjie pada rė su Alsėd žiais, bet Alsėdžiuose m es a tsta tėme tva rką.
Jie visi išbėgiojo.
Plungėje buvo jau iš a nksčia u orga nizu o ta ba nd a v irš 20 žmoni ų,
kurie turėjo viską p erimti karui prasid ėjus i savo ran kas. Ne t tary binius ir
partinius darbuotojus turėjo u ždav ini gyv us p a imti , o jei nega lės - tai
šaud yti netiri ka riuomenę. Dėka Ski n kio Ju ozo (bu v. po licin inkas), jų
pačių dalyvio, kur is pranešė, ką jie tu ri d irb ti, ji.e bu vo tu oj kariuomenės
suimti visi ir pasiqs ti Plungės parke i d ang q H itlerio laukt i. Be to, pas
juos buvo rasta ins tru kcija, kaip turi viską dirbti . fš to būrio pava rdę žinau
tik vieną- Lankauskas Adolfas. [Jis ! di rbo te kstilės fabr ike Plungėje. Seniau buvęs Klaipėdoje.
Išdavęs juos Skink ys Juozas evakavos i kartu su mumi s ir dabar yra
mūsq tautinėje divizijoje. Kiek jis gali kam d aba r ką pr aneš ti, ga l reikėtq
pažiūrėti.

Pa čiuose Telšiuose smark iai faš istai nepasiro d ė, išs ky ru s keletą
pavienitĮ šūviq atskirose vietose.

Vienas iš jq bu vo pa leis tas i mano žmoną
Rocienę Antaniną, bet nepataikė, [šovė) jai ra kinant savo but o du1is birželio
23 d. vakare. Užskridu s bom bar du o ti Te lšiq iš 23 j 24 d . ry tą kažkas
e~ektros stotyje padegė šviesą, signali zavo. Tas p aliko neiša išk inta. Tai ir
viskas, ką galima pasa kyti api e karo pradžią Telš iuose .
D. Rodu s
LVOA, f. 1771, ap . 5, b. 130, l. 19-2 1. Ori gin alas, rankraštis.
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Praneš u Jūsq žini ai, kad 194] m . birželio 23 d . eva ku ojanti s iš Lie tuvos p er Utenos aps. gavo me ž inių iš komjaunim o orga nizac ijos, kad U tenos aps . yra sus ida riu s i ba nd a, kuri a i vadova uja buvęs p o licijos va d as
ar v irš inink as ir kur i tero rizu oja komja unim o organizaciją ir va l sč ių
apyLinkiqkomitetus. Tero rizav imas dar nebu vo jgavęs aštrų pobūdi, aukų
nebuvo.
Va l[ stybės] sa u[ g um oJ liau[di es ] ko m isa ria to leit en ant as H a leva
ba ndi tų gaujai likv idu oti paskyrė mane, Kauno na r kom a to serža ntą, ku rio pava rdės než ina u : laba i au kš tas, ap ie 30 metų a m ž iaus, ka lbėjo rusų
ir lietuviq ka lbom is. Prie mūsq buvo p riskir ta ir rau cfona rm iečiq grupė.
Band os likv idav imu i buvo pask irtas vad ovau ti min im as se rža nt as. Bu vome apsigin klavę ka riška is ša utu va is ir pis to letais.
Ku r banda veikė, v ietovės pavadin imą pamirša u , tik žin au, ka d n uo
Utenos jšiaurę ap ie 18 km. N uvy kusi tą apylinkę, kur veikė ba nd a, gavo me iš vie tinės kom jauni mo o rga nizac ijos smu l kesnių žinių apie ba n dos
su sikoncentrav i mą, kuri ra d os i pas m ini mą po licijos viršininką. Išsidėstė me savo jėgas ir p radėjome da ryti apsu pimą, be t band a ta i paj ut o ir
išsiski rstė po la uku s. Iš jq v ieną pavyko sui m ti, kuri s bu vo g in klu o tas
medžiok liniu ša utu v u .
Su im tąji p ra dėjus kla usinėti, [jis] nuo parodymtĮ visiškai a tsisakė. No rs
pask u i buvo pavartota ir jėga, be t tuokart nieko iš jo negavome, jok iq
pa rodymą Suimt ojo pavardės daba r jau nepris ime n u. Pa ts su im tas is bu vo mf1sq perd uotas Utenos ka lėj i ma n.
Paga l komja unuo l itĮ pa rodym us, kiek pamen u, band a buvo susida riusi iš v idu tiniokq ir bie dniokq k lasės. Jq tarpe b uvo ir tokių, kur ie b uvo
gavc; iš taryb q va ldžios žemės. Visi bandi ta i buvo apsirengę p ilietiška i.
Biržel io 24 d . man vykstan t iš Uten os link Znrasq p len tu pe r m iške li
apie 30 km n uo Utenos rada u su da užytas 2 au tomaši nas s u ra ud ona rm iečiais, iš ko bu vo ga lima spn;s ti, kad mašinos s u ra udona m1 iečia is
suda užy tos desanto a r band itlĮ apmė ta nt ra n k inėmis gra na tomis.
Toliau bevyks tan t man teko pr isijun g ti p rie ra udonarm iečiq d a lin io,
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kurismane pasiėmė i automašiną. Mums prisia rtinu s prie z
to išbažnyčios bokšto pasigirdo kulkosvaid žio šūviai ktir· .arasl\ ll1ies,
.
.
,
ia1s1nesbu
meapšaudom1,bet must\ dahnys atsuko pabūklą ir paleido tre· , _vo.
i bažnyčios bokštą. Kulkosvaidžio šūviai nutil o. Mūsų vada Jetą 8 ~1v111

mandą sėsti i mašinas ir atidengti ugnj i miesto namų langut

1a_ve kopervažiavome per Zarasus link Daugpilio. Raud onarmict
aip ines
- d
kalbama, kad ten buta
esanto, kun.s buvo sus11..ungęs Stt bt ių arpe
. buvo
1vus1a poJ"
•·
1c11a
ir vietosšauliais.
Vėliau man teko išsika lbėti apie šią Zarasų bandą su Ru . .
.
,. kunems
.
· teko dalyvauti tos bandos Jikvidav·
g1ernum1r
PranuBascm,
ve·11au
gieniusdabar randasi lietuviq divizijoj art. pulk e poli t vad
ime. Ru.
. .
.
.
·
ovu, o Bastys
- Balachno1e,spec. kuopo1.J1e gah du oti smulkesnių nu,·odymą

i

Maskva
1942.Vlll. 7

P. Būdelis
LVOA, f. 1771, ap . 5, b . 130, l. 2 18. Or igina las, rankraštis.

SUMMARY
The col lect1on oi documents "The June 1941 Revolt" cons1s ts oi
1exts writlen during the years of the Seco1d World War, mostly during
the lirst monl11s oi the war between Germany and the USSR They are
1nc1temen1s and 1nstructions to collec t historic material as well as
descriptIons oi the res Istance to the Red Army 1n the first week of the
war, and act1v1t1
es oi the L1thuan1anlocal au1horit1es
AI\ more or less inlormat1ve documents Irom the count ry's arch1ves
have been included 1n lne collection They rel lect very wel l the sp1r11,
the mood and the ideological orientat1on oi tnose t1mes They also
con1a1nanti-Sem1t1c propaganda. v1olat1onoi the law, reverence for
leaders and the ilbera ting m1ss1onoi the Germans An attempt has
been made in the 1ntroduct1on to expta1n the reasons for th1s 1deolog1cal or1en1ationand to d1scuss them briel \y.
The documents 1n the collect ion. among other sub1ects. acqua1nt
the readers with the causes and cond1t1ons lead1ng to the c reati on of
separate part1san units and the1r act1v1t1esduring the revolt The
documen ts h1ghl1ghtthe res1stance 1n the v1\lages and small towns
wh1ch so lar has been l1ttle eluc1dated 1n L1thuan1anhis toriography .·

--34B

2<&
. 2607

349

r--

PAVARDL'.llJRODYKLE *

APANASEVAS S1DARAS 3 13

A BRAl115j ONAs 190

l.lAt.c"IONAlllS ) ONAS 72

BEINORAS P RANAS 24 1, 242

BALČIŪNAS ) . 31 4

B m.liC KAS 306

13At.čI0NAS M . 24 6

B ELIONAS 2 25

ABUKEVIČIUS ) . 1 38-140

AROA VJČIUS 9 4

Ač1\S P. 254, 255
AčAS V1NC1IS256, 25 8

J\ RI AUSKAS 195

BALČIŪNAS STEPAS 131

8 ENETIS ) ONAS 9 8

AR1.AUSKAS )ONAS 59

BA U NSKASA LEKSANDRAS 234

B ENIKAUSKAS 114

ASAČIOVAS PROKLAS 338

13ALI NSKIS POVILA S 41 , 42

B ENIUŠIS J\ UGUSTAS 100

/\sEv1č1us ST. 244

BALJUKEVIČIUS MIK AS 23 6

BERKIS K RJšJANIS 284

As1llAUSKAS A LJJJNAS3 11

f3A LJUNAS P. 26 , 3 21 , 3 22

B ERNITTAS144

ADAMKEV!čJUS EDVARDAS 305,

30 6

AG~J,\VAS 313
A IZENASCHAIMAS 20

Am ANAS 25 1

BALČIŪNAS POVILAS 19 , 5 7

BEND2 10NA5 A ITTANAS 42

B ERTANAUSKASV ACLOVAS 104

ALBITTAV!l'IUS K OSTAS(sONUS) 236

/\snlAUSKAS

ALBUTAVIČIUS K OSTAS(rtVAS ) 235

As lllAUSKAS ) UOZAS 3 11

B ALODIS2 84

ALEBA A Nf,INAS 13 1

As1lv\US KAS P ETllAS 1 16

BALSEVIČIUS POVILAS 13 8, 13 9 , 345

8i EI.10NAlrt

ALEKNA )ON,\S 241

AšMUTAITIS V . 9 1

BALSEVIČIUS STASYS345

BI ELIONAS M IKAS 235

ALEKNAVIČIUS PRANAS142

AUDRONIS ANTANAS 8, 2 3, 196,2 01

B ALSYS303

ALEKSANDRAVlOUSi'EmAS 151

AUGUSTANA VIČIUS Juoz,\S 249

B ALSYSV ACLOVAS 277

B ll<JNAS 13 2

ALEUONAS A•iTANAS 2 39 -247

AUKŠČIONAS P OVILAS 10 2, 10 3

B AL TRONASSTEPAS 59

B n<NAITIS 73

ALE.šAUSKAS
Bo NE\/Th71JRAS235

A UKŠTIEKALN IS P ITTRAS15 1

B ALTUONIS P RANAS 99, 100

BINKJS P OVILAS 3 24

AUKŠTUO LIS 155

B ALTUŠKA 3 13

BIRGELIS ) ONAS 2 49

A ZARAVIėiUS IG NAS 2 33

B ALTUŠNIKAS 133

B LAUDIS E DVARDAS 338 , 33 9

BALVOČIUS K AZVS 11 5

B LAUZDYSANTAJ~AS 133, 134

BANDZIUUS P RANAS 24 3

BLAUZDYS ) UOZAS 134

B AN IONIS 132

BLA2AlllS

B AN IONIS M ATAS 67

B LA2.Ys7 1

A LIMAS 13 8
AušAUSKAS )ONAS234
ALŠAUSKASK LEMAS124
ALŠAUSKAS5TEPAS124

AMBRAZEVIČIUS JUOZAS246 , 271 , 294

B ABKAl' l1S PRA NAS 8 7

B AI.NIS A LFONSAS61

BERTANA VIČIUS V ACLOVAS 105
M ON IKA 235

BI ELIONAS PETRAS 241 , 242

V . 11 8, 119

ANASAROV,\S34 1,3 42

B ABRAUSKASK OSTAS209

ANDRIJANOVAS V ASIUJUS3 13

BACEVIČIUS LIUDAS 306

BANKIETAS VI NCAS 249

B LA2YS

ANDRISKEV!ė!US 313

BACEVIČIUS V YrAUTAS 306

B ARANAUSl0\S 229

BLA2YS V INCAS 19 5

ANDRIUSAITISA. 244

BARANSEVlčJUS M ORKUS 112

BLEZGYS128

B AGDO:-.!ASALFONSAS 15 1 , 152

ANDRIUŠKEVIČIUS )UOZAS23 1,23 2
ANDRUŠKA ANTANAS 15 1
,1

13EIMA 344

13AJOR0NAS STASYS59

B AGDONAS K OSTAS 24 6

ANDRUŠKEVIČIUS VINCAS 29 6

BAGDONAVIČIUS ) ONAS 59

ANDZIUUS )ONAS251

BAJERČIUS 2 12

ANGENICKIS 22 4

BAJERČIUS j . 10 2

ANT ANAffiS 3 19

B AJEVAS3 04

ANTANAVIČ IUS 344

B AJORAS15 5

AN'JULJS34 1
APANASEVASL ARIJONAS3 13

rodyklę

350

341 , 342

8oNKUS302

B ARDAUSKASJUOZAS 45 , 4 9, 50

BOREVIČIUS 2 28 , 22 9 , 23 3

B ARTI<lJS25 3

8oRTKEVIČlUS 96

BARTUSEVIČIUS MOTIE JUS23 7

IJRJINDIŠAUSKAS V ALENTINAS 5 , 9, 1 5, 1 6,

B AJORONASA NTANAS 345

B AUBONIS PRAN AS 239,24

(do k . 76- 79, p . 163- i?G)

K. o. 27,

B ARDAUSKAS ANTAN1\S 45 , 46

IJAUBLYS 190

pavardės

BOGDELIENt

13oGDELIS 34 1, 34 2

B AJORONAS 296

nejrašytos Utenos mst. ir aps. part iza n4

1

B ARJIUSK,\S STASYS27,336,337

7 5 , 10 7

BASTYSPRANAS 348

11111

•1

BOBELIS j URGIS 70, 268, 2 72, 2 74

B ARJ\USKAS145
BARAUSKAS ALBERTAS 27,337,34

B AGDONAS VI TOLDAS 313

K. 1 90

B RAZAU510\S41
1,242

B RAZJNSKASj UOZAS 190

B AU:h's A NrAN AS 138

B RIEDIS 12 9

13112.ADRAGIS
V ALIUS 346

B RIEDIS l3RON!US 346

351

8 1'1.,:1'$\IINCE\'T .\$

27~ _76, ':.79, _ 8 1,

C,u , ,•\ N \ ),•1c:-1us
1.n•Kn 26,
l lUOOI\,\

-~2. 2&>

46

CII URCl lll l WI~l\.)N

HRt ~'1~11 1

& i;.,'1-1J$ST,\!'\'$ 2,N
RL'R'l\ 'S r-\RC:--1
,~ 16
HlRL \ S - "

l ) 1\RCI~ /\N T1\ NM
285

13 8 , 139 , 140

IJ Al!CIS K 1\ /.\S 126

IKOT.-\

D 1\l{CI<; P111\ N1\5

INl'AS 8 7

M 58

R,\MER H ANS 290- _94

CR1r1':-28
I

0 AS1IK/\5

IJZllNK USj URGl5 233

125

0 1\l!C IS) UO/M21,

ICI~, AS KAROl lS 195

Civ1uslc

Bt:uN.i:A.'304
Bt:' t~K, \S Prnw 306

07
D 7.FNK1\l11S4 6,

l 08, l 09

D :>.FNKAUSK
1\S (0-IENKEVIČI U5) 60

138, 140

rlilIKSt\5 329

DA UCl,\I 12 7

E oPN /\NTH ONY 277 , 281

D ,, uK..::,
,( s) 149

EtMONT/\5 /\NT,\NAS 148 , 150

Buc'tN K..\$ PRANAS306

D 1\ UK~A /\1.EJ<S1\NORAS58, 59

EISMONT,\SPiTTRJ\S41

8oDAt\/A.'- 148

D 1\UNYS3 15

tREMINAS A NTAN1\S 98, 100

0/\UTART,\5 J. 87

EVFNAS322

DA UTARTASV YTAUTAS87

EZERGAIUSA NDRE\V 11

BODElli

P. 27, 347, 348

BuDIQ'IA.'-SE.\!lONAS283

BunREcKA.,
337
BUDRE
\ 1t'IL'Sx-7
BunRYS
133
BrnR\::315
BLnRYS320
BLnRI: Jo:-:AS
65--67
Bt;oosPovll.AS321
Bul<A.,'TA(S)VA NUAU:-SAS264
Bt:KAS30 2
Bt:KAl'SKASID 'ONAS 307
BU!,,'L\'SBENIUS
151

BUMBLYS 4Ū

Bux.\5313
Bu-xAS
C ttAJMAS 313
BuNAS
MoTKA313

B002Js105
BUtUIA
) ONAS59

BL'RBA
Ka;r AS59
BUS.\IA
KAz,,s116
BLTAIG.'IAS124

ČEl'ONIS A NTANAS 306
ČEl'ON!S P RANAS 102
ČEREPKA V. 87
ČERNIAUSKAS Vn. 9 1
ČERi--:1us P ov n.As 3 22
ČERVINSKAS j UOZAS 62
ČIBIRAS M. 190
ČlRVIXSKAS K A2YS 1 03
ČITAV!ČIUS ) ONAS 241

ČtUBERKIS Baus 51
Čvw Juuus 255,256

D AGIS (DAGYS) JONAS 32 1-323

BlJ!".<CNAS
AND RIUS87

BLTKUSBE.'\'EDJKT
AS 87

i>ETRAs
252-254,256,258

BVTVtLAvtčJus Juuus

Č,\Sl AKO\'AS 34 1
ČE<.'ERGIS 1 59
Č:EKA.'-JAUSKAS BRONIUS 100
ČEK,\NA Vlt' IUS P ETRJ\S241
ČELKA 328
ČEl'AS306

0 ABRILA JUSTINAS 277

BL71E\tSTEPA
124

BLT,<us

ČAPSKIS 268

58

D A1NAUSKAS224

D EGUTIS 106
DEMIKl5 j UOZI\S 105

FroERAvtČIUSJONAs58

DEmz293
D ERVUSj UOZI\S 236

F1NKEL:,7cJNAS - :l R. UTVINOV 1\SMA KSIMAS

DIAM ENTIS) UOZAS 252-257

, 260 , 261

DIEMENT IS j . - Ž/1.. DtAMEN'nS JUOZI\S
DtKJNI S ALGIMANTAS 20 , 82 ,

83

FLĖDERIS JUOZ.,\S102
FLĖDERIS VACLOVAS 102

FROLOVAS 300, 302

DIKI NIS D AUMANTAS 44
DoBROVOLSKJS145
DoBROVOlSKJSALEl<S,\NORAS41

G ABRILAITISANT ANAS 4 6

DoGEUS POVILAS 267, 272

GABRUSEVJČIUS 177

DoL OTOVAS 332

GAIDYS RAroLAS 26,318

DoM KUS PElRJ\S 321

GAIGALAS Do}.IAS 95

z. 182

D RAIUNGA(S) 311

G AIUUŠIS

0RAUGEUS4 1

GAw\UNIA VINCAS 58

DRA UGEUSB RONIUS 19 3

G ALDIKAS 345

DRECHSLEROno 291

GA LDIKJS341

DR UNG!L/\S R OKAS97

GALINIS LION GINAS 58

DRCm'S JURGIS241

GALKINAS 344

D RCm'S PETRAS241

GAU' ER!'-JAS
48

D UB!CKAS VI NCAS 11 8, 11 9, 125
DoDA RAPO LAS 19 ,

63

GA LVYDIS-BYKAUSKASJONAS86
GA LV\'DIS t\i'ITANAS 182

D UDA VIČIUS JONAS 2 31, 232

GA LVYDISPRANAS 182

D UNAUSKAS) UOZAS44

GA LVYDISV YTAUTAS 142

DuONĖLA 113

GAPš\'S JUOZAS337,338

DvoRžĖCKIS ANTANAS 21 , 130 , 132

GA PšYS PETRAS340

D AMBRAUSKAS H ENRIKAS 6 7

I)- .lE()R,\ VIČIUS 306

G APIJTISK.

DA.¼BRAUSKASSTEPAS58

DzanoN

GARBENIS 73, 300

DA LNYSJURGIS 3 10

DAKNEVIČIEN~ KAROLI NA 97
DAKNEVIČ!US STASYS 96

ASJUOZAS241

254

D ANSJNAS302

352

353

GARšKA 127

GRICAITIS /\ NTANAS6 6

GASJNAS DoMAS314 - 316

GRI GA LION IS K AZYS 93

GASIONAS151

GRJGALIONAS 13 0

G ,\SIONAS ALBERTAS 105

GRI GAS 303, 306

GAT,WECKASPrnw;

GRI GELIS 212

230,231

fšKAUSKJ\SANT ANAS 193
IV ANAUSKAS JUOZAS 19 , 4 1,

G RIKIN IS 184

GA URONSKIS316
G EDRIMAS
KA ZVS73

GRINIUS KA ZVS 281

G EDVILASM EČISLOVAS 285

CRlšKEVIČIUS VA CLOVAS 61

GEIGA ) ULIJONAS 239-241,

245, 246

Joomus

72

V.

K.

27,326 ,3 27

] CX::MINAS344

(VANOVAS 33 6 ,340

]OKOBAITI S 153

I VAŠAUSKAS].20

] OKOBAUSKAS N ORBERTAS 19 ,

] ,227

[ VOšKEVIČI US 88

JONAITIS STASYS99

I VSTINEJEVASPA NKRJ\TAS 306

] ONUŠAS ] . 314

YDAS P ETRAS182

] ONUŠKA ]ONAS 241,244

] UCAITIS PRANAS 288

GRUOD IS D. 190

64, 65

}OVAI ŠA A LEKSAS234

GEJM,\NASGIRšAS 1 ll

GRUODIS V LADAS 313

G ENDYILA )ONAS 104

GRUŠAS FELI KSAS 88

JACKEVIČIUS

GERMANT,\SPRANAS 19 1

G RUŽJ\USKAS 155

]AčAUSKAS VJNCAS 67

} UOCERISANTANA S 14 0

GEWECKE HA NS290

G UBERTAS 238

]A GADINSKJ\SV LADAS 241

JuoD1s302

GI EDRAITIS 215

GUDAITIS SA VERAS 232, 235

]AKAVO NlS 212

] UODVIRŠIAI 14 3

G IUAUSKASTIT AS64,65

GUDAS ST . 20 , 93,

] AKEUS VLADAS 241

]UOZAPAVIČIUS 227

GYLYS213

GUDl ,NAS M YKOLAS 92

GYLYSPETRAS26, 308

GuDYNAS220

GYLYSST.253

G UDONIS K A2YS 221

96

G!RDAUSKAS254

G u DONAS J . 91

Gm oZJJAUSKAS
28 1

GuLBINSKAS P1m~s

GJRKAVIČJUS 306

G UNTU LIS BA LYS 186-188

GJRUCKASBRONIUS41, 42

306

J UKNEVJČIUS 30

130

] AKšTAS ]ONA S 73

} UOZĖNAS PRANAS 179

] AKUBAUSKAS248

] ORAITIS KL EMENSAS 20 , 86 , 88

] AKUBAUSKAS 341

}URELAVIČIUS RAPOLAS
72

] ALAVECKAS VLA DAS306

}UREVIČIUS 318

JANA VIČIUS ZIGMAS 58

]UREVlčlUS ALGIRDAS]ONAS 21, 141-143

] ANČAUSKAS PRAN AS58

] URGAITIS VLADAS 128

j ANCAUSKAS VI NCAS 67

} URGELIONlS POVILAS 67

GU STAITIS ALGIRDAS 20, 90, 92

j ANKJ\USKASJUOZAS 75, 76

GIRUCKAS)ONAS22, 158, 160

GuščENOVAS 322

]URCELJS ADOM AS 22 , 148 , 15 2

] ANKJ\USKJ\SPovn .i(S 51

]UR GELY'ffi M ONIJ<A 149

GI..ADKOVASPJOTRAS
322

GUTAUSKAS MAT AS 243

]A NKAUSKAS PRANA S 27,325 ,326

] URGELY'IB V IKTORIJA 149

GLIOZER!S 105

GUZEVIČIUS ALEKSA NDRAS 322

JANKAUSKAS SIM ONAS 6 1

} URGU11SVLADAS 190 , 191

GLOvACKASPuus 285

] ANKOVAS 326

] URKIAITIS} UOZAS 130

Goa~322

] ANKONAS 316

] USKEVIČ:I US 155

GOBUŽISA NTANAS67

H ALEVA 347

GOEBBELS
) OSEPHPAUL 278

HI NCST HAN S 290

GOLONSKISK. 246

HITLER ADOLF 154, 1 98, 239,273

GORKISMAKSIMAS 285

] ANUUS BRONIUS 13 3

]ANUŠEVIČIUS 148

28 1,290,291,335,343,346

GRASYSJuoZAS 100
GRAJAUSKASPrn us 59
GRAUNASANTANAS 252, 255 - 257, 260,
261

IcNATAv1č1us JoNAS 195

GRAuSLYs l<Azv
s96, 97

l LGAROBIS STEPONAS 322
l LJAŠENKO 326

GRAU2JNISDoM AS297, 298

I MBIRASAS319

GRAVROCKASJu u us

288

G REJSAS
CHAIMAS 313

354

I NSODA 64, 65
f šcANAITIS JUOZAS

,279 ,

]ANUŠEVIČIUS LIUDAS 148 , 149

:!Gx sEUONSKJS322

JARUŠEVIČIUS JUOZAS 59

KAčERG!S78

]AR U11SANTANAS 125

KAD YS PETRAS 98, 100

] ASILIONIS ] ONAS 67

KAJ RYS30 3

] AS!ONAS A DOMA S 26,319

KAIR YSS'IBPONAS 288

] ASION ASJ . 245

~AS

] AZDAUSKASP rmw;

103

] EFIMKINA ELENA NI KOLAJEVNA 51

E DUARDAS 105

K AKLIAUSKAS STASYS252 , 253, 256-258,
260,26

1

] ESBURSKIS8. 91

K ALENDRA K OSTAS 23, 190, 192, 195

JOCYSANTANA S 14 7

KA LETKA 263

72

355

K AMINSKASKA ZVS59

KI NDERIS I GNAS 21, 137, 1

38
K1iY1JUS VIN CAS 117

LAPšYS PRANAS 120

K IRKILA 79

KR UGIJAK OVAS 326

LA PUŠINSKAS 145

K IRTIKLI S ] UOZAS 1 08

K RUMINAS97

LAUCEVIČIUS 50

KARAI EVIČIUS JURGIS230

K ISEI.IAUSKAS ALBINAS 250

K RUŠINSKAS A I\TANAS 2 50, 251

LAURENČIKAS 185

K ARAUONASVtN CAS133

KI SELIAUSKAS A NTANAS 22

K RUTU! 15 JONAS 233

LA URINAmS (ANrANAS?) 3 19

KARČIAUSKAS PR,\NAS 231

K IZELIS P ETRAS 209

K UBILINSKAS K . 87

LAZAU SKJ\SPmw; 249

K LASAS 132

K u mu ONAS PETRAS 294, 295

LAZDA USKASPRANAS 117

K LFMKA 3 12

L ECAS14 0

K AROSAS
JUOZAS241,244

K u mu us STASYS241

K LEVIN IS 14 9

Kuč1NSKIENl'.l 89

L EGECKIS E UGENIJUS58, 59

K AROSAS
P RANAS129

KARPAVIČIUS 312

K uč1ovAs GAVRILA 309,3 1 3

KUčlNSKIS 149

L EGECKIS M ARIJONAS59

K uEGERJS F ELIKSAS 113

KUDINAVIČIUS VIN CAS 250

L ELEIKA P. 185

K ASIUAUSKASM ARIJONAS58

KuM AS Grn.

K ULBOKASV. 26,302

L ELvs A LEKSANDRAS 58

KA SPERA
VIČI US 245
K ASPERAVlČIUS ALEKSANDRAS 254 , 256

Kuuč1ovAs GAURJLA-

KULESEVIČIUS 144

L EMEZONAS M. 3 14

K uu~rus

L ENINAS VLADIMIRAS 288

K 1\NANAS ROMUALDAS58
K ANlRIMAS 45
K APUSTINAS
330

K ARECKISVLADAS 345

KA SPERA
VIČJUS F ELIKSAS 256 , 257 , 260,
261

K IPAS (KI PP )OIIA NN ) 274

l

145 l 146

87

ZR.K uoov

GAVRJLA
KL OVA 277

AS

Eov,,RDAS 156

K uuKAUSKAS ANTANAS 303,306

L ENTZEN ARNOLD 290-292,

Ku i JKAUSKAS Sr ASYS306

L EPARSKASAI..FoNSAS 256

K ULPAKOVAS296

L EPARSKASLllJDAS 67

294

K ATINAS214

KLOVA PRA NAS 116

KA UKASANTANAS 233

K ocrus Au -0NsAs 100

K UNCE 134

L EPARSKASVYT AS6 7

KA UNACJ<I
SJUOZAS116

K o1RA JUSTAS 307

K UNIGONIS PRANAS 24 1, 242

LESč1UKAmS JONAS 19, 65--6 7

KAVALIAUSKASPEJMS313

K OLESN!KOVAS f EREFONTAS 133

K UPRIONIS J. 190

L EVICKASVLA DAS 156

KA VALIUSBOLESLOVAS138,139

KONčlUS PRAN AS 100

K URAS230

LEVUKAS330

KAZJuus P .139

KONČIUS

K URKI.IETIS312

U AUGMINAS AUGUSTAS 118

KA Z!ONAS212

K uRKLIETIS ! ZIDORIUS20 , 98, 99

LIAUKEVTČIUS ANTAi'\JAS 241

KA ZLAUSKAS263 , 264

A. 138- 1 40
K oNTRJMAS KAzvs97

K URKLIETIS PRANAS 309,313

L IDIKAUSKISJONAS 150

KA ZLAUSKASA LBINAS249,250

KORNE JEVASM AKARAS 299

K UTEPOVAS292

LI NARTAS 60, 61

KOVAL!AI

KUTKA PETRAS323

LINGĖ]ONAS 182, 184 , 185

K UZMA324

LIORANTAS 312

KUZMA IZJDORIUS 179

Ln >C1us195

KAZLAUSKASANT ANAS 13 2
KAZLAUSKASBRONnJS241
KA ZLAUSKASK.314
K AZI.AUSKASKLEOFAS 62

S. 3 1 4

K ONTRIMAS

345

Kov AUS Bou s 345
Kov A us PETRAS 345
Ko zLO VAS APROSIMAS 31 1

K UZMICKAS 94

L ISAUSKASBRON!US 41

KVAJAUSKASJUOZAS232

LI TOS'fANSKAS48

KvASvs262

UTVINOVAS MJ\Ks1MAS(TIKROJI PAVARDE

K AZOKAITISPETRAS
129

l<RAMER -

K EKLAITISK. 206

K RANKA U S 337

K W.-!EUSJONAS 249

l<RAsAUSKAS A LFONSAS 3 12,3 13

LIUBARTAS K LEMAS 162

l<RAsAUSKAS JURGIS 22, 145

UUBONURSKAS
96

K ERAms 338
KE RBEUSN. 138
K ERPAUSKAS
318
KERSuus V ITOLDAS 251
K ETURAKIS114
KEvJšAS337, 338
KIA UNEANTANAS 303,306

ZR.CRAMER

H ANS

KVIETKU S ANrANAS 150

MAKSAS V ALACHAS) 280 , 281

L ABOKAS VACLOV AS 20 , 80, 81

Lll.TI1<EV1ČIUS 60

J<RATAVIČIAI 220

LA NGEVICIUS] ONAS 182

LIUTKEVIČIUS K . 106

KREPAITI S 117

LANKA USKASADOLF AS 346

LI UTKUS P. 140

KRIAUČJONAS 14 5

LANKELI S ]OK OBAS61

L! UZINAS304

KRJKŠCIONAS 244

L APINSKASJONAS 297, 298

L OHSE H! NRJCH 290, 291

KRA SINSKAS V INCAS 234

KRYŽ EVICIUS VALENTINAS 67

357
356

LorAS L AUR.246

MARTI NKUS POVII..AS 15 1
M ARTIŠAUSKASj .3 14

MIKALAVIČIUS VYTAUTAS 101 , 102

M oRKONAS Ai'ITANAS 129

Loru2Js A NTANAS148

M ASILIAUSKAS STASYS 11 7

M IKELINSKASJ. 20, 93

M ORKONASPETRAS129

Loru21S) ONAS148

M ASKELIONAS 222

MIKLAŠliVIČIUS

Lo ZOVSKIS
SoLOMONAS289

M ASLAUSKASK AZYS 58

MIKLAŠEVIČIUS K r;STUTIS18, 4 3, 5 1

M OSTEIKA A NTANAS 100

LUKAŠEVIČIUS BRONIUS24 1, 243

MASLAUSKIENĖ N1JOLe

M IKNEVIČIUS PR. 138

MOTI E/ONAS BRONIUS3 24

L UKENS
KIS34 0

M ATAmS R OMANAS 59

MI KUCKIAI 143

MOTIEKA IJENEDIKTAS130

L uKošlONAS322

M A TIWNKA ) ONAS 3 1 9

M1K UCKISA i'ITANAS 142

M USSOUNI BRUNNO 293

L UKOŠIUS341

MA TULA JURGIS 15 1

MIKUČIONIS ALEKSAS 231

M USTEIKIS181

M ATULEVIČIENl°l ELENA 235

MIKUČIONIS M ARIJONAS156

MATIJLEVIČIUS MI KAS 232,235,236

MIKUČIONIS Pov1 LAS 322, 323

MATIJLEVIČIUS P ETRAS241 ,2 4 5

MIKUČIONIS VL ADAS 2 3 1

N ABAŽAlrt

M 1KUTYrt 341,342

NAKTYS V YTAUTAS 2 7,33 2 ,336

MILČIUS JUOZAS249

NAK UTIS ALBERTAS 142

Loru2Js 150

LUOBIKIS213

NL

au1..ev1c1usANTANAS 250,251

10

M ATIJLIONIS T EOFILIS272

MACKEVIČIUS IJRUNARDASJONAS 137

M ATIJLIONIS BALYS 272

MACK01'qSRAPOLAS92

M AŽEIKA P . 18 , 56

MA CARAUSKAS
341

M AžELIS 18 , 37, 3 8, 41 , 42

MA GILAITI: B. 96

M A2EUS3 23

M AISK!SIVANAS281

MA ŽVLIS ALEKSANDRA S 127,]

MA )EDA 278

M AžYL YTtEMILIJ A 127 , 128

tv1AKAROV
AS K.!RJJANAS
86

MAžuNAVIČIUS BRUNONAS 116

MAKSIMAVIČIUSALBINAS 241

Mfč1us Juo2As 148-1 5 2

28

l-l ENRIKAS 4 5

M ORKONASSIMONAS 272

KOSTĖ 122

MILEVIČIUS PETRAS151, 152

NARB UTAS 22,177,

MILEVIČIUS POVILAS 151

NARBUTAS ) ONAS 306

M ILINSKAS 134

NARBUTAS KAzvs 73

M IUŠAUSKASANTANAS 67

NAR BlJTIS BRONIUS(JUOZAS) 322,323

M IU ONAS GABRIELIUS 22, 156, 158

NARMO NTAS D ANIELIUS 100

MI LLERIS292

NARšTYS3 16

MILMANTAVIČIUS 195

NARlJllS PILYPAS7

MI LTENIS34 1

NA UJAUS86

1 78

M ALAKAUSKASA. 21, 101-10 3, 106,107

MfčlUS PETRAS 14 9, 150

MI LVYDAS83

NAVAKASA1'ITANAS93

MALECKASSTASYS41

ME DVEDEVAS 341

M INGAILA V ALEl'ITAS 41

N AVICKAS JUOZAS 230,232,236

N!ANKAUSKAS
A NTANAS234

Mrn2EV1č1us KA zvs

MIR ONAS3 1 2

NAVICK AS JURGIS241,242

M EJLUSVY fAUTAS67

MIR ONAS VLA DAS281

NA VICKAS PETRAS250,251

M EILUTIS B ERNARDAS 59, 60

M IRONOVASBORISAS343

NAVICKAS PRANAS5 8

MĖLYNIUS BRONIUS 14 7

M ISEVIČIUS ) UOZAS 243, 245 , 246

NAVIKAS32 1

M ERKELYS J. 96

MI SIONAS) ONAS 26,3 10 ,313

NENE:slAS K,,zvs38, 41

MtSlONĖKAS 309

NE NlŠKIS 3 11

MI SLl,\USKASPOVILAS 41

NEVUU S 244

M tšKIN lS 209

NlEMCEVIČIUS JUOZAS 58

M1 šKINIS A LEKSAS 180

N YKŠTAITIS222

MI ŠKINIS V YTAUTAS 188

N IONIAVA } ONAS 122

MOCKEVlČJUS 341

N oRKONAS Ai'ITANAS 39, 42

M OCKUSPRANAS59

N oRKUs 195

MO LOfOVAS VIAČESLAVAS 8 , 44 , 267 , 274 ,

NORKUS PRANAS l()(J

MANKEVIČIUS L EONAS229
M ARAŠ
INCKASJONAS312

M ARCINKEVIČIUS 108
MARCINKEVIČIUS ANTANAS 61
MARCINKUS315

MARčlULAITIS M IKAS233
MARČIULAffiS Vt NCAS233

84

M ESKUPAS ICIKAS 20
M ESLINAS V ACYS 59
M EšKAUSKAS274

M ARDOSAS
VI NCAS37, 41, 42

M EŠKAUSKASJUOZAS 288

M ARCELIS
JUOZAS249

MEŠKEVIČIUS

MARGOUNAITĖ 114

M E.šKYSj URGIS 100

M ARKAUSKAS
300

MI CHAILOVAS3 1 3

MARKONASANTANAS 122

MJCIULEVIČIUS D AMAS 249

M ARl<ONIENĖ EMILIJA 123

MICKEVIČIUS B ALYS 102

M ORIXlSASVtNCAS- ž R. M ARDOSASV INCAS

NOV AKAS PRANAS 323

MA Rl<VALDAS
ANTA NAS64,65

M1 auus

Mom<EVIČIUS AN TANAS 156

N ovAKAS V LADAS59

MA RTINIONISANTANAS 7

MIKA LAUSKAS 303

J.253

K OSTAS 243,245

27 5,320

NO RVAIŠA A i'ITANAS 131

359
358

O curAVJčius JuoZAS233

Pmoš rus STASYS
139

OLCIAKASH ENRIKAS
67

PEmum s J. 294, 295

0 LšAUSKAS
BRONIUS
27, 329, 332

Prnuus }ONAS127

0.,, ASEVIČIUS ANTANAS
59

PrnONAS2 42
P1ETUšKOv
As PETRAs
321
PIGAGA]ONAS 248

pADVAISKAS
}ONAS180

PIKt MI KALOJUS
58

PAKALKA
}ULIJONAS
241,2 43

PILECKAS
ALFONSAS249

PAKALNIS
VIKTORAS
37, 41, 42
PAKA
LNIŠKIS
M ARTr'NAS
147

PIUBAVIČIUS JUOZASJOO
PILJPAVIČIUS 149

PALECKJS
JUST
AS285,286

PILIPONIA
I 138

PALJUKON!
S

pALIULJONJS
41

P1LOTASKONSTANTTNAS23
26 296 297
PINSKISA. 314
' '
, ,298

PALTINAS
}ANKELJS
313
pAPICKAS
319

PISKONOVAS
V ASILl)US233
P1mfNAS312

PARUUS
ADOMAS233
PAšlLYS177

PLADIS}ONAS256
POCEVJČIUS 344

PAŠKEVIČ!Ort S.96

Pocrus JuoZAS125

PATALAUS
KASA. 174,175
p AUKŠTYS
A'ffA NAS241
p AUKšTYs
BRO
NIUS12

PocrusJuoZAs 148,150
Poous K .2 44
Poous KAzvs 148, 150

PAULAUSKAS
VYTAlITAS98
p AULIANKA
112
pAULIUKAS
341

PODERIS VI NCAS27,327,329
VON POHL ROBERT276, 279
POLZUNOV
AS336

PAUL!UKAS
BALYS313
PAULIUKEVIČIUS TOMAS
229
PA2ĖRA 140

PEiausPRANAS
62
PEITZMEJER
H. 185
PE1N
10NAS177
PETRAJns
279
PETR.Ams
327
Pc!RAšKA
EDUARDAS
58
PETRA
USKAJtt}ADZt 123
PETRAUSKAS
316
PETRA
US
KASJ. 316
PETRAU
SKASJONAS98,
10()
PETRJKA
s 277
PEmOš
rusJONAS
321

360

POšKAITIS246
PošKUVIENt ELENA 106
POVILAITIS]ONAS 252, 255
POVJLA
ITIS}ONAS307
POZDN
IAKOVASN IKOLA
JUS285
PožERIENf140
PRAKAP
ASVINCAS233
PRANAU
SKAS]ONAS 126
PRANCKAITIS
STASYS
151
PREITIKAS
129
PRJ
ELGAUSKAS
125
PRONCKONAS
}ONAS179
PUO➔AUSKAS 79
PUOŽMY
S}UOZAS
100
PuršYrt ROTA11, 12

PUMPlJ115
JONAS321
PuMPlJ11S
KA2YS322
PuNOZIUS
342
PUNKRIENI;131
PuooZIUiv\JTI
SSTASYS
72
PuooZIUSRoMUALJ)AS
179
PurKYsSrASYS
103
PurSvsK. 190
['URVENAS
VLADAS
97
PURVINSKAS
POVILAS42
PusKUN
IGISKOSTAS
59
PUTRJUS96

R ,sACAUSKAS
V1NCAS306
RAcHKINDAS
EuušA 72
RA0NSKAS
JUOZAS
306
RACK
AUSKA
lrt NASTAZIJA235
RACKA
USKAS
JUOZAS235
RADA
VJČIUS 341
RADAVIČIUS JuoZAs105
RADĖNAS A LEKSANDRAS
241
RADVILA
VJČIUS PETRAS
73
RADZEVIČIAI 301, 306
RADZEVIČIUS KA2YS249
RADZEVIČIUS MYKOLAS242, 244, 246
RADZEVIČJUS PRANAS
245
RAFAlrt 267
RAGUOTIS
A. V. 26, 322, 323
RAGUOTIS
STASYS322, 323
RAGUOTIS
VLADAS322, 323
RAIBU
ŽISANTANAS
345
RAJČJNSKIS K . 19, 69
RAILABRONYS
13
RAILA VL. 22, 155, 156
RALYSKAZYS252-254, 257
RAMANAU
SKAS247
RAMANAU
SKJ\SBRONIUS58
RAMANAUSKAS
K. 159

RAMANAUSKIS
ANTANAS148
RAMAŠKA
ANTANAS-tR. RAMOšl<
IS
ANTANAS
RAMAšKAPOVIL,\S
- 7R. RAMOšKISPOVILAS
RAMEUS324
RAMONAS
J. 182, 184, 185
RAMONAS
}ONAS156
RAMOŠK
IS ANTANAS321, 322
RAMOŠKIS
POVILAS
321,3 22
RASLANAS
PETRAS
343,344
RASTENIS
JONAS176, 177
RAšTIKJS
STASYS
271, 27'3-276, 286
RATKAuSJ<AS
JuoZAS58
RAUDYS
VIKTORAS
26, 317, 318
R/\UOONAITIS
SALEMONAS
103
RAUUNAJTIS
JONAS58
RAZMINAS
PRANAS
241, 242
RAZANAUSl<AS
229, 233
RAZAUSl<AS
POVILAS
22, 147- 149
RAŽAUSl<IS]UOZAS
149
R/\ZAUSl<IS
POVILAS
- žR. RAZAUSKAS
POVILAS
REINYS
BoLESLOV
A5 73
REKAŠIU
SLll„iDAS149, 151
REl<ERTAS
V ACLOVAS
242, 244
REMESA
GRACIUS18, 52, 55
VONRENTEL"<
AoRIANTHEOOOR
290-294
REPS
IS321, 322
REVORTAS
A. 314
RIAUBASTEPAS
59
RIMKAI143
R1MšA39
RIPS
KISALEKSAS
253, 256
ROCIENĖ A NTANINA346
Rocrus DoMAS17, 27, 342, 346
RoMEIKAVLADAS
ROOSEVELT
fRANl<UN280-281, 284-285,
287-289
Rorll Eoz,s 305, 306
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voN DERRorr W ENDT 279
RUDAITIS182
RuoYS M. 73

SIDABRAS K AZVS 97

STREl'.GYS
P OV!LAS 157

SIDARA VIČIUS B R. 82

SMIRNOVAS300

SID ARA VIČ!US K A2YS 344

SMOLSKIS VI NCAS 23 3

RUDZIKAS {R UDZIKA) JONAS 248 , 249

SIERPUCI IOVSKIS 267, 268, 271

RuDZJNSKAS
H ENRIKAS-ZR. R uD21NSKAS

SIKORSKIS D OMAS 209

SMULKEVIČIUS JONAS 144
SNIEC:KUSA NTANAS 278,285
SoNG 1\ILA V LADAS345

SIMAl11 S } ONAS 306

H ENRIKAS
RuDŽINSKAS H ENRIKAS252 , 254-256

SIMANAUSKAIIB

RUGIENIUS348

SI MANA VlČIUS P RANAS 346

RUPEIKA 253, 254

SIM AUSKAS 313

SoRAČINSKAS A. 314

BR. 149

SoRAKA ANTANA S 243
SoRAKA M anEJUS 249
SoRAKA VA ITIEKUS 248

5 -mELCOVAS 313
STRJKAlll S VI NCAS 125

STROLĖ P ETRAS132
STROLYS V INCAS 104
STUKONJS41
STUOGYS] ONAS 19 , 71
SUPPLE C ARIE 9
5UTKU S} UOZAS 256,261

SUZ!EDĖUS5AULIUS 13 , 16

RurE IKA A NTANAS 58

SI MONAITIS P ETRAS97

RuršYs3 15

SIMONAl11S VI NCAS 131

STALAUSKAS A NTANAS 241, 242

RuršLAU KIS

S IRTAUTAS ALBINAS 19 , 61, 62

STALINAS JOSIFAS268, 274 , 275, 277 , 278,

RUTKAUSKAS
} ONAS306

SIRTOWfAS 86

RUTKAUSKASPRANAS305

SIRlfTTS V YrAUTAS 59

RuZGAS159

SIVOCl-!A L EONTIJUS 58, 5 9

STANIONIS I GNAS 72

SKAčKAUSKAS ADO LFAS 130

STANIŠAUSKAS9 4

SK ARDINSKAS ANTANAS 179

STANKEVIČIUS 178

ŠALKAUSKAS 344

SKI NKYS JUOZAS 346

STANKEVIČIUS VI NCAS 23 2

ŠAPELJS308

S KIRGAI LA 145

STANKEVIČIUS 2. 89

ŠAPOKA 148

SKI RSKUS3 23

STANKONAS R APOLAS 239 , 240--247

J.139

RuzGAS

J.26, 302,

30 4 , 306

S AsAu(u)s 324
SAC:KAUSKAS
ADO LFAS129

SPITRYS ANTANAS 251

281,28 3-2 90,293,320

STANKUS 12

SADAUSKIS
JUOZAS151

SKORAS ANTANAS 73

STANKUS ]ONAS 146

SAGURSKAS
129

SKREBĖ }ONAS322,323

STASIULEVIČIUS Ju u us 59

SAKAirt VIKTORIJA12

SK REBYSP ETRAS 132

SAKALAUSKAS
309

SKRIDAILA JONAS (CJPRIJONAS) 98-100

SAKALAUSKAS
} UOZAS107

SKRJPKA STASYS241

SAKELISZIGMAS 345

SKROBUUS V IKTORAS 73

SAMOLAITIS
Juow

SKUNČIKAS 91

58

SAPKAUSKAS
79
SARAFINAS]ONAS306
SAVJCKAS
]ONAS306
SAVICKASSTASYS306
SEDA ] UOZAS149
SELEZNIOV
AS H. 42
SELEZNIOVAS
VIKTORAS41
S8'iDRAUSKASPRANAS100
SENuus 306

SKVIRECKAS JUOZAPAS 6, 16, 17, 25,265

J.64

SU ESORAITIS

SLUšNYS I GNAS 97

SEVUNĖ 97

S MAUNSKAS JUOZAS 59
SMALYS157

SEi'-iO
TA JURGIS231

-
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STASIULIS149

SKVIRECKAS 130

SMETONA A NTAN AS 299,308,311,31
SEVERI
NASSTASY
S 18, 41--43

STASIULIONIS P ETRAS184, 18 7

SKURVYDAS 242

S LUšNYlt

320,3 45

5VEŠKUS 31 4
SVILAS 130

STALINAS Jo KOBAS 287,290

SKIRSNIS STASYS 303, 306

SADAUSKAS
312

SVANIDZĖ K ATERINA 287

2

,

Š AKALYS ALG . 177

ŠARKJS-Ž UKAUSKAS 130
ŠARMAlllS

R. 319

ŠAŠKOLSKIS L EIBA 129
ŠA llu\USKAS SIMONAS 233
ŠAULYS KAZI~UERAS 272,274,275

ŠčEPA VIČ!US MEč:YS 239

STAŠELIS310,313

Š EPlfTTS97

STAŠKEVIČIUS 257

ŠERNAS ALFONSAS 146

STATKEV IČ:IUS 182

ŠERŠNEVAS 326

STATKIENĖ ELZĖ 120

ŠIA ULYS 342

STATKUSALFC NSAS 120

ŠIA ULYS KAzvs 26,298

STATKUSANTANAS120

Š IDIŠKIS T. 19 , 60, 63 ,

STATKUS K OSTAS 119 , 125

ŠIMAITIS 87

STA11JLEVJČIUS }O NAS 186-188

Š IMAITIS L EONAS 84

64

M . 204

STAUSKASALBERTAS 181, 182

ŠIMULIONIS

STTPANAVIČIUS 176

Š!MOU ONAS V LADAS 131

STEPANIANIENĖ AFIMIJA 7

Š!MOLI ONAS VLADA S 227 , 228 , 237

STIMBURYSJ. 332

ŠIRVIN SKASJUSTAS59, 60

Sllu\ZDAS PRA1
'\/AS 58

ŠKĖRYS K AZYS 102 , 105

STRE1žYsJuoZAS 157

ŠKIMEUS345

SMILKY S ALEKSAS 98
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T!K NIUS V. 253
ŠKIRPAKAZVS9, 96 , 273 , 274

T!M OŠENKA SEMIONAS 2 83, 287

ŠLEINOTASBouus 23 1, 232, 236

T ININIS j UOZAS 252, 256 , 257

ŠLEPETYS
JONAS5, 29,246

TY RAS 26 ,305,

ŠLEŽJ\S195

307

T1šKEVIČIUS K AZYS 125

ŠLUEVIČJUS 69

T1šKUS ALFON SAS 12 3

šuožAA NTANAS96, 97
ŠLIPAillS). 254

ŠužE\~ČJUS ) UOZAS58

ŠNEIDERIS 313
ŠrtDERIS H. 138 , 140
ŠPUTASARTORAS254,256 ,257, 260-262

ŠroKEVIČJUS ANTAN."'523, 189 ,

19 1,192

Š1Ul<ASBRONIUS59
ŠuKYs315

VELJČKA 41 , 42

VAIČIUS KAZYS 59

V ENCKONAS 213

V AINA VIN CAS 241

V ENCKUSJUOZAS 14 7

VAIŠVILA A LFONSAS12

VEN CLOVA T OMAS9
VERBICKAS VLADAS 41

T oMKUS j uoZAS306

VAITKEVJČIUS VYTAUTA S 64, 65

VEžA USKASA. 314

V AITKUS P ETiu\S 253, 256

VEžA USKASVLADAS 26,314

VALAl11 S PRANAS 241

Vrčr uus PETRAS 100

TRA ŠKA 4 1, 42

V ALAKEVIČIUS BRONIUS41

VrčIULIS ZE NONAS 100

TREBA ) ONAS 93

VALANČAUSKAS ANTANAS 1 15

V1DEIKA 236

TruNKAUSKAS STEPONAS 101, 102, 10 6

V ALANČAUSKIENĖ BRONĖ 115

VIESULAS A. 314

T ruušKA34 4

VALANČ10NAS 49

VIESULAS J. 314

T UMAS343

V ALt\NČIUS STASYS100

VIETCHARATAS MJKAS 233

TUMĖNAS ANTANAS 281

VA LANTIS M . 314

TURKEVIČIUS 128

ŠUKYSANTANAS 142

VELAVIČIUS 14 9, 15 1

VAIČIUS DOMAS l 00

V AITKEVIČIUS 296

T RANAS 27 , 323

ŠMITA KosrAS l 00

VĖGĖLĖ BOLESLOVAS89 ,2 77,279

V AIČIONAS J. 22, 154, 155

T IŠKUS K AROLIS 97

T oNKONAs9 4

ŠMIDTAS 287

VAIČIULIS EDVARDAS 3 14,316

V AU.šlNAS

KAzvs249

ŠUKYSJ.314

VA LATKA JONAS 214

ŠvABASSTASYS58

VA LEIKA MATA S 20, 83,

u

8.

V1 KTORAVIČIAI 149

VJLEIKA 108
VUU.A l11S)ONAS 87

84

VISOCKIS VA LIUS 1 15

V ALIKONIS JUOZAS 306

VITAS AL EKSAS179

LJLMANIS 284 K ARUS

VALINSKAS FAB IJONAS 20, 96, 97

VJTKEVTČIUS P RA:--!CIŠKUS
89, 277 , 279

UM BRASASA LBINAS 22, 160 , 162

V ALINSKIENĖ

URBANAVIČIUS 326

VA LIUKAS 257

VITKUS I GNAS 61

T AMAŠAUSKAS
)UOZAS58 , 59

URBONA S 5 , 1 8

V ALIUKAS KAzvs217

V JTULSKJS79

TAMASrnčrus

URBON AS j ONAS 41

V ALI UKONIS) ONAS 263

VrruLSK IS PRANAS 59, 60

URBONA S ) ONAS 306

V ALJONAS V INCAS 235

V12INJS (VY1IN IS) ALFONSAS 162,320

T AMOŠAU
SKASAooLFAS 130

URBONAS STASYS105

V ANAGAITĖ ST. 149 - 151

V LADARSJ<AS
184

T AMOŠAUSKAS
K AZYS129

URBONAS STASYS 148 , 150

VANA GAS149

VOLUNGEVIČIUS VU.DAS 24 7

T AMOŠAUSKASMEUTONAS97

URBONAS VA CLOVAS 308

V AREIKA PETRAS132

VOROŠILOVAS K LIMENTAS 275 , 283

URBONAVIČIUS 128

VARNAS JUOZAS4 6

WULFF H oRST290

ŠVELNYS40

TArnENĖ

53

PETRAs
14 8,1

4 9 , 15 1

T AMošAms 254

T AMOŠIONAITĖ STASĖ 129

BEIKA

182 , 185

T ARASEVIČIUS 194

Usc1u. STASYS2 33

T AROTAS PE1RAS
233

LJSMA NSKIS K ONSTANTINAS 281

T ARVAINIUKAS344

U ZNIS (UZNY S) VACY S 308,318

T Al{VIDAS(f ARVYDAS,L UND2:J\JS
) JONAS

U žKALN IS P . 300,308,309,320

3 21 -323
T ARVYDASS. 11
T EKORJUS
BRONIUS151
TEMINSKAS341

TJKNE~ČIUS 262
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V ABOLJSV ACYS 230
V ADIŠIUS P ETRAS187 , 188
V AIČAJ11S

J. 190

K. 97

Vm< US BA LYS 27 1

V ARNAS K LAUDIJUS 241

VARžEVIčJUS 230 ,23 3
V ASILIAUSKAS 222

Z ABITA VLADA S 230

V ASILIAUSKASJUOZAS 229

ZAC.ORSKIS230

V ASILIA USKASK OSTAS210

ZAKARA us KAS JONAS 131

VA SKELA KAR OLIS 319

ZAKARAUSKASJUOZAS 13 1

V AŠKYSVINCAS 116

ZALINKEVIČIUS 296

VA ZALINSKAS ALF. 19 , 60 , 61

ZAMATIENĖ 3 14

V AŽGAUSKASBA LYS4 1

LJ\PARECKASD AMAZAS 235

25 . 2607

365

Z,WA DSKISL. 87
Z EHNPFE. li\G 92
Z ELBA A LEKS-150
ZELI KEVIC:lli S V ACLOVAS41
ZE~!RIBASA LBERTAS 18
ZIBALAS PE"ffiA.
S3 l 9
ZIMAm S )ONAS 303

ZINKEVIČIUS JURGIS2 13
ZINKEVIČIUS PIJUS102, 106
Z usKUSJUOZAS 288

ZusREVIČIUS EDUARDAS256

Ž EMAlt'IA I 108

Ž EMAl115

Ė

V l l U) VARLJŽ IL) RODYKI

Ž EMA l11SKA ZYS 37, 41-43

M. 155 , 156

Ž EMKAL 15 VYT AUTAS 192
Ž ENAUSKAS ) ONAS 20 , 77 , 79

ŽičKONAS VL.21, 109,
ŽYDA VIČIUS KA ZYS84

A UDRONYS, K., OBELIŲ APYL. 3 13

A c 1IENAS 281

ŽiėKA Vt.AD AS 209
111 ,113,1

ŽYC:EL1s 86
ŽILAKAU SKAS 302
ŽILINSKAS3 14

14

A KI.A2:ERIS* 235

A UKŠTADVARIS, ~ISTL.154

AKMENti, MST. 21, 111 - 113, 120,299,

AVILIAI, K., AVILI Ų APYL. 177,325

300,301,3

A VI:2:
IAI, K., PAK NlŠKI Ų APYL. 182

17

AKTA POLIS,K., L UOKESOSAPYL. 160,319

AVI ŽIENIAI, K., LELIONŲ APYL. 175

ALANTA, MSTL. 22, 156- 160, 162, 16 7,

AZORŲ SALOS279
ĄwoLų BODA, K., KAZLŲ RO!Xl5 APYL.

168,33 5

ŽITK US ANTANAS} 16

ALANIT:S, K., VADOK LIŲ APYL. 133

ŽI UKAS207

ALEKSANDRAVAS(TOKIO VIETOVARD2JO

102, 103

ŽAB AS336

ŽUKAS STASYS 306

ŽADEIKIS151

ŽUKAUSKAS 30 1

ŽADVYD,\S96

ŽUKAUSKA S3 14 ,3 16

ŽAGRAGAUSJUOZAS103

Ž UKAUSKAS K LEMENSAS182-18 5

Ž AGONTS
320

ŽUK LYS3 12

206-211,

Ž AKAUSKAS)ONAS249

Ž UKLYS BRONIUS312

223,225,227-230,232-234,236-238

ŽAKEVIČIUS STASYS92
ŽALĖNAS320
ŽALIMAS PRANAS343

ŽVINYS 319, 320

ALOVE, K., ALOvfis APYL. 23, 206, 233,

ŽVINYS ) ONAS 160

ALSED21AI, MSTL. 345,346

BAK U 287

ŽVIRBLIS ANTANAS 234

AM ERIKA-ŽR . JUNGTINĖS AMERIJOS

BALACHNA 306, 329, 332, 341, 342, 348

ŽALIUMAS 155

ŽVYRONAS JuoZAS 323

ŽAR20JUS MIKA S 312

ŽVYRONAS POVILAS 323

ŽĄSINAS ANTANAS 112

ROKIŠKIO R. NtiRA) 309
ALEKSANDRAvfiLĖ, K., OBELIŲ APYL. 309,

B AISIAI, K.,

BAIBIŲ APYL. 180 , 324

B AISOGALA, MSTL. 137

3 11 ,3 12

BAJORJŠKlA I, K., DALIS MIE2IŠKIŲ, DALIS

A LYTUS, MST. 8, 14 , 23, 196, 201-203,

TARUšKŲ APYL. 133

214-2 16 , 218,219,220,222,

BAKAINlAI, K., SURVILIŠKIO APYL. 94

236

VALSTIJOS

BAKŠIAI, K., DU BĖNŲ APYL. 229, 233

BALALIAI* 133

ANDRJONIŠKIS,MSTL. 167

BALBIERJŠKJS,MST. T. G. 205

ANDRJONAI, K., OBELIŲ APYL. 313

BALČIONAI, K. (TOKIO VIETOVARDŽIO

ANGLIJA - ŽR. DIDŽIOJI BRJTANIIA
ANYKŠČIAI, MSI". 27,172,173

,337,339

P,\NEVĖ:210 R. NĖRA) 307

B ALf::NOS,K., TIRKŠLIŲ APYL.120

ANT ALGĖ, K., LELIONŲ APYL. 157, 175

BALSTOGE273,275,28

ANTAUEITT, MST. T. G. 22, 27, 177-179 ,

BA LTARUSIJA278,329

182, 324 , 327, 328

1

BA LTGUDIJA-lR . BALTARUSIJA

ANTANAŠĖ, K., OBELIŲ APYL. 311,312

B ALllllMAI,

A NTAZAVt, K., ANTAZAVĖSAl'YL. 27,177,

BALTR!ŠKS, K., DEGUČIŲ APYL. 179, 180,182

181,325

YLAKIŲ APYL. 150

BARAUKOSMŠK., DUSElŲ GIRINlNKIJA 182

ARMONYS, K., Lu~'"JŲ APYL. 3 1 1

BARBORJŠKJ
S, K., VEPRJŲ APYL. 156

ASTRA
v AS342

BARGALIS, K., I MBARS APYL. 100

_ • Č'in ir Ioliau žvaigž dute žy mimi neras ti vietova rdžiai . Tikslinant vietovard ž ius remta s i
Lietuv os TSR adminis tra cinio-t eri torinio suskirstymo žiny no l ir II dalimis (Vi lni us 1974 ·
1976) bei Lietu vos mišk1 1 va rdyno l dalimi (Kaunas, 1<>94).
•
ir
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J3ARSTYČIAI, MSTL21, 113, 114
8,, RZD2.IAI,
K.,j ANAPOLl'iS
APYL.150
B,\ZORAI,
K.,]URGELIONIŲ APYL.230
8ELAIA(ERKOV292
8ERčl0NAI, K., ANTALIEPTl'iS
APYL 183,
184,186, 187
8ERLYNAS
9, 274, 278, 280, 284, 287, 288,
292-294
BESARABIJA
278, 279, 290
B1J
UTISKIS,
K., DuDINGIŲ APYL.173, 320
BILEIŠl
;\I, K., PAKNIŠKIŲ APYL.183, 184

D AK1\RAS,279
DANCIGAS- i.R.GDANSKAS

EžERl::299

CROŠLAUKĖ, K., GROŠLAUKF.5APYL.98, 99

DARllt NAI, MSTI...123

E2ERtLIS,MST. T. G. 75

CuDŽIONAI, MSTL.340

0ARGAUAI, K., PADIEVYČIO Al'YL.139
DA UGAI, MST.23,2 10, 2l 1,237
0 AUGAILIAl,M ~'TL. 17, 157, 158, 171, 179
180,323,324
'
D AUGIUS,VS., SUDEIKIŲ APYL.322
D AUGPILIS 178, 276, 285, 320, 324, 327,
329,33 1,332,348

81MONA
I, K., VIDIŠKIŲ APYL 155

DAUJĖNAI, MSTI„ 16, 20, 25, 93, 296, 297

81RJAGALA,
K., ROZALIMOAPYL.128, 129

D EBEIKIAI, MSTL.158, 165, 166

BIRŠTO
NAS,MST.23, 207

D EGtSIAI, K., U2.PALIŲ APYL.321-323

B1R2.AI,
MST.20, 25, 27, 93, 149, 296- 298,

0 EGSNE
Lt, K., GREIČIAUSIAI pAKALNIŲ APYL.
(MA21AUllKtTINA-DAUGAILIŲ APYL.)175

341

H ELSJNKIS291

0 ARS0NIŠK
IS, K., VU.ONŲ APYL. 75

8DLNIČKIAI*, K. 333,334

DEGUČIAI, K., OBELIŲ APYL.311-313

BRADF.5AI,
VS.,SUDEIKIŲ APYL.323

D ELTUVA,MSTI...27,158,337,338

8RESTAS
274

DI DVI EČIAI, K., BABRUNGOAPYL.344

BučlšKIAI, K., ALANTOSAPYL.162

DID ŽIOJIBRITANIJA279,280,284,285,

f ERMA,K., RAGUVOSAPYL.134
Flf,IPINAI 289
FLANDRIJA275

I GNALINA,MST.195
IGNO'TIŠKIS,
K., OBELIŲ APYL.310
YLAKAIČIAI, K., YLAKIŲ APYL.115

G AIDELIAI, K., TAURAGNŲ APYL.180
GAIGAUAI, K., LJ2PALIŲ APYL.323

Y LAKIAI, MSTI...21, 114-11 6, 121, 123,
124, 300 , 30 1

GAILAIČIAI, K., KLYKOLIŲ APYL.112

h..CAŠILIS,
MŠK.,DuSETŲ GIRJNlNKJJA
183

GAl:210NAI, K., 0UMSIŲ APYL.20, 88--90

I MBRADAS,
K., fMllRAOOAPYL. 178

GALINIAI, K., UžPALIŲ APYL.322,323

INKETRIAI,K., L UOKESOS
APYL. 162

GARDINAS191

IRANAS29 2

GARG2DAI,MST. 96, 97

I SLANDIJA278, 280

GARLIAVA,MST.T. G. 35, 54 , 75

ISPANIJA284, 285

GARNELIAI,K., VYWONŲ APYL.174, 175

lšLAUŽAS,M.šK.,BALĖNŲ GIRININKIJA123

GASIAI, K., ŽUKLIŠKIŲ APYL.186

!TALIJA280, 285 , 293 , 344

GAUDKALNIS,K., VARNIŲ APYL. 150
CAURYLIAI,K., TIRKŠLIŲ APYL.123
GDANSKAS
283

JAČIONYS, K., LJKMERG(;sAPYL.337

GEDGAUDŽIAI,K., IMBARl:SAPYL.98, 100

J AKšTAIČJAI, K., G ROŠLAUKl,S
APYL. 100

D YVIUŠKJA
I, K., LAZDIJŲ APYL.241

GEDIMINAS,K., MOCKtNŲ APYL.175

JANAPOLĖ, MSTL. 149

BUKONYS,
K., BUKONIŲ APYL.337,3 38

D ošKONYS,K., DAUGŲ APYL.210

GELDĖi"IAI, K., BARSTYČIŲ APYL. 113

JANASLAVAS,
K., L AWIN APYL.241

BUKOVlNA
278

D arNUVA, MST.94

GELEŽIAI, MSTI...21, 127, 128

JAPOi':IJA 278, 286, 292

BULGARIJA
11

D RUSKIN
INKAI, MST.23, 201, 211- 213

GELEŽINIAI,K., P ADOVINlOAPYL. 108

BURBIŠKIAJ,
VS.,U:1:VENČIO APYL.150

JAV -

D UBNAS278

GENIAI, K., Duarnų APYL 233

JIEZNAS, MST. 23, 208,2 14 , 226

BORIŠKl:S,
K., pAPILl:S
APYL.315

D UKSTYNA,K., VIDIŠKIŲ APYL.154

GIEDRAIČIAI, MSTL.27,3 29,33 0

BUTKELIAI
, K., ŽUKUSKIŲ APYL.186

j OK0BAVAS,K., ŽALGIRIOAPYL.96

D usirros, MST.8, 22, 27, 28, 177- 181,

GUrtNAI, K., K REKENAVOS
APYL.303,3 05,
306

JONAVA, MST.20, 27 , 81, 88--90 , 154 , 273,

DVARVIEČIAI, K., VARNIŲ APYL.150

GORJ<JS
- ŽR. N1:1:N1J
NOVGORODAS

j ONELlšK
tS, K., p AKALNIŲ APYL.175

D VINSKAS
- ŽR. DA UGPILIS

GORODECAS
298,30 0, 307-309, 319,
320

JONIŠKĖLIS, MST.298

BUDRIAI,
K., ŽALGIRIO
APYL.97

29 1,292

BUGIEDA,
K., l<APČIAM!E5Č.IO APYL. 249

DI KMONIAI, K., ŽUKLIŠKJŲ APYL.186

BUKNAI ČIAI, K., REIVYČJŲ APYL.117

BlJTKONAI,
K.,LuKšTų APYL.313
BUTRIMONYS,
MSTL.23,208,209, 231,
232,234,236

183- 185, 187,327 ,3 28

GRANADA285
C HOLMAS
292

E 1Gu uA1, K., KARMtLA vos APYL 71
fažBIETINA, VS., LA ZDIN APYL.241

ČERVEN1s 279

Čl:SNAVlšKIS,K.,ŽUl<UšKIŲ APYL.186, 187
368

ERKšvA,K., YLAKIŲ APYL. 116
ERL!oNAI
, K., l MBARJ,5APYL.98, 100
ESTIJA292

GRĄšėlAI, K., PITRIŠK[Ų APYL. 305

GRIBŽJNIAI,K., GARGŽDŲ APYL.97
GruC10NA1
, K., DAuGų APYL 237
GRJšKAB
ODIS,MS!l.. 335
GRUNDIŠK
IS, K., K ARSAKIŠKIO
APYL.l2 7

t R. JLNGTIN(;sA'-'IER.IKOSVA LSTIJOS

274,277 ,3 26

JONIŠKIS, MST.24 , 25, 195, 251,
253-26 1
)OVAIŠAI, K., ŠĖTOS APYL.337
JUKNĖNAI, K., DAUGAILIŲ APYL.168

JUUJANAVA (D. K AUNOMST.DALIS)75

J UNGTINĖS AM ERIKOSV ALSTIJOS
7, 278280,284 , 286, 288,29 1,2 92

369

281 - 286, 290, 29 1, 294,

)UOCIŠK~,K., JURGE
LIO, IŲ APYI.. 236

325-330,3

) UODKALNl)A
284

3 l 3, 32 1, 322,

33,33 6,34 3,3 47

) UODLAUKIS
, K., LIOLIŲ APYI..150

KA UNAT AVA, K., UPY NOS APYI.. 149

)UODUPĖ, MST.T. C.304,311

KA UŠAI, K., l .A IČIŲ APYI.. 155

j UOZ/\l'AVA, VS.,VYŽUONŲ APYL. 174

K AVARSKAS,MST. 133

)URACIAI,K., GARLIAVOSAPYL.75

KAZANĖ 285 , 286

JURBARKAS
11, 12

K ,\ ZIMIElv\V A, K., L UOK~<;QSAPYL. 162

L ELIONYS, K., DAI.IS 0oMANTONIŲ, DALIS
jURGELIONIŲ APYL. 233

KRUMPIAI, K., ROZALIMO APYL. 12 9

KA ZOKAI, K ., PEllllŠKIŲ APYL. 94

KĖDAINIAI, MST. 20, 27, 93, 94, 266, 291,
336 - 338,341

KAIRIONYS,K., L UOKESOS
APYL.160

L EIPALINGIS, MSll... 205

K RYŽELIAI, K., Mcx::KcNŲ APYL. 175
Kl (OSNA, MSTL. 24 1

KAZLŲ R ODA, MSr. 2 1 , 101 - 103, 107

K\ČERCINĖ, MST.T. G. 75

KRI l 1715,K., R AGUVOSAPYL. 132 , 134

L ELIONAI, MSTL. 157 , 158 , 165

i.R.SANKT PETERBURGAS

KRUONIS, MSrL. 75, 329

LEts~NGRADAS-

K RUOl'AI NIAI, K., UžVENČIO APYL. 150

L ENKALIAI, K., DALIS V ARNIŲ, DALIS
J ANAPOLĖS 1\ PYL. 150

KR UOPIAI, MSll •. 26, 113 , 317
KRUSTPELIS299

L ENKIJA 205 , 212,278

KRUŽIŪNAI, K., PUNIOS APYL. 231, 232,

L YDUVllNA I, GELEZ. ST. 46
LI EPAGIRIAI, K., SV€DASŲ APYL. 14 2

235,236
K UDIRKOS NA UMIESTIS, MST. 22, 145

LI EPOJA1 18, 119, 2 74
LI ETIJVOSBRASTA-i.11..8RESTAS

K AL~IAOORYS,
MST.194

K ELMANONYS, K., Dum,NŲ APYL. 233

K UITENIAI, K., ANTALIEPTĖS APYL. 179

K ALES
ININKAI, K., 00MANTONIŲ APYL.206

KELMĖ, MST. 149 - 151

KUKLIA I, K., LAZDIJŲ APYL. 241

LII NAI-IAMARJ 291

K,\LFSNINKŲ MŠK.,KALESNINKŲ

K ERVIAI, K., /\t. EKSANDRIIOS APYL. 11 5

K UKONIAI* 130

L INELIAJ, K., ROZALIMO APYL. 128

K ETONAI, K., SEDOSAPYL. 121 , 122

KUKTIŠKĖS, MSTL. 171

LI NKSMAKALNIS, K., G ARLIAVOS APYL. 35

KAU Nl;s:GRADAS
283

KIA UKLIAI, K., ZIBALŲ APYL. 318,319

K ULIAI, MSrL. 345

L INKUVt LE (D. KA UNO MST. DALIS) 265-

K ALTANti'IAI, MSll... 195

KI JEVAS266 , 280, 284, 286,292,295

K OLUPcNAI, K., KOLUPtNŲ APYL. 100

KALTINĖNAI, MSll... 149

KIMĖNAI, K., M OCKi,NŲ APYL. 15, 164

K UMŽ/\IČIAI, K., KULIŲ APYL. 345

LIOLI AI, MSTL. 149

i(;\ LVARIJ
A (TOKIO V1ETOVARD2J
O M A:i:EIKIŲ

KI NKIAI, K., P APILĖS A l'YL. 3 15

KUODŽIŲ MŠK., Ruzcų GIRININKIJA 118

LiOZNAS287

KIROVSKAS 275

KUREIŠIŠKĖS, K., UŽPALIŲ APYL. 322

LIUBIŠIŠKIAI, K., UžVENČIO APYL. 15 0

K1šINIOVAS 286,290

K URKLIAI, MSll... 27, 337, 339

L IUDVINAVAS, MSll... 21, 107

KLAIPf:OA 346

K ušN IERJONAI, K., UŽPALIŲ APYL. 322

L ONDONAS 9, 279, 284, 288, 290 , 294

KLEBON IŠKIAI -1/R . KL1,BONIŠKIS

KUTNAS275

L OPIŠKIAI, K., R UDAMINOS APYL. 244

K LEBONIŠKIS(D. KA UNO MST. DALIS)56, 71

KvcDARNA, MSTL. 139

GIRJNlNKIIA235

R. NĖRA) 114

K ALVIAI,K., KArčlAMIE5Čl0 APYL. 249
K 11N
IOKAI,K., 0oMA'.'ITONIŲ APYL.206
KA:s;TCKA
I, K., LUKSNĖNŲ APYL.233
KArėlAMIESTIS, MSll... 24, 247-249

K APVERDO
SALOS279

KL YKOLIAI, K., KL YKOLIŲ APYL. 298, 299

KARALIAUČIUS - ŽR. KAUN INGRADAS

KLOVA INIAI, MSTI.. 130

°KARJ<AZAI,
K., GARLIAVOSAPYL.36

KOP ENHAGA 295

KARKLĖN,\l, K., DALISKuuų, DALIS

KOROSTAI 294

ŽUKLIŠKIŲ APYL. 186

KARKLĖNAI, MSll...149

KRAŠTAI, K.,

K ,\RUUI , K., RUDAMINOSAPYL.244

K RAŽIAI, MS11.. 14 7

K AUNAS,MST.7,

10, 11, 14,

15, 18-20,

25,27 ,3 2-34,40-44,46,49,5
55-58,60,61,63-73,77

1,52,

- 86,89,92,

96, 97, 101, 105, 106, 109 , 115, 122,

K REKENAVA, MSTL. 17, 26, 94 , 95, 30 2305, 307
KRETINGA, MST.

96, 99,

125 , 14 7,287,

341-3 4 3,345

RODAIČIŲ APYL. 97

158,160,18 1, 189- 191,202,22

KR IAUNA I, K., YLAKIŲ Al'YL. 115
KRIA UNOS, K.,

LOšĖ, GELEŽ. ST. 21,

L vOVAS 274 , 276

L APIŠKIAI, K., U2VENČIO APYL. ~50
LATVALIAI , K., KLYKOLIŲ APYL. 116, 11 7
L ATVIJA 9, 11 , 98, 112, 116, 119, 14 1,
1,298,299

,3 02,304,

309,3 10 ,327,329,340
LAU KUVA, MSrL. 139, 14 0, 149

K RETINGOSODIS,K.,

2,223,

L UOKE, MSll... 147 - 15 0, 344,345

L ANKELIŠKIAI, BARTNINKŲ APYL. 277

278,284 ,287,29

128, 132, 137- 139, 141-143, 149 , 154,

243-245 , 252,265-270,272-276,279,

IMBARĖS APYL. 100

LAIŽU VA, MSTL. 21, 11 6,117 , 299

l 18 , 124 , 30 1

L APtS, MSll... 75

KRAŠTAI, K., SVĖDASŲ APYL. 141

AUSODZIO
APYL.345

L uCJ<As27 5, 278,290
L UKšlAI, MSTL. 144

L AIVIAI, K.,

K LOvtNIAI, K., MCX::IO,NŲ APYL.174, 175,324

KARELIJA290

268,270

KRIAUNŲ Al'YL.

LA ZDIJAI, MSr. 24 , 239, 240 , 242 - 247 , 291
LA ZDYNELIAI, K., PimusKIŲ APYL. 305 , 306

~

RJŠKIAI,K., KREKENAVOS APYL. 303 ,
306

MA IŠIAGALA, MSrL. 194
M ANTVYDAI, K., REtVYČIŲ APYL. 118
M .\RCINKONYS, K., M ARCINKONIŲ APYL. 23,
201,209 , 215,221
M ARIJAMPOLE, MST. 21 , 101 , 103-105,
266,291

LEBENIŠKIAI, K., VABA LNINKO 1\l 'YL. 128

MARK lJf lŠKIAI, K., M ARJ<UTIŠKIŲ APYL. 326

L ECKAVA, M5TL. 21, 11 7, 118

M ARTYNIŠKIAI, K., TARUŠKŲ APYL. 133

309,3 12

371

370

MARTYNI ŠKIAI, K., ŽAGARils APYL. 316

M URMANSKAS 275, 278

MA SKVA 44, 4 5, 175, 178, 266, 275 -2 77,

N

280,281,284-286,288
297,298,30

327,3 29,3 35,337,3

PAKALNIŲ APYL.175

NAUJAMI ES11S
, MSTI„ 303,3 06

- 290,292,294,

NAUJ]KA I, K., UPYNOS APYL.344

0 -3 02, 30 4-3 07,309,310,

3 12 ,3 13 ,325-

ARKONAI, K.,

41,

NAVIKAI,

K.,

ŽUKUŠKIŲ APYL.186, 187

NEDING!o, K., NEDINGĖS APYL.217

3 4 7,3 4 8

N EGIRBIAI, K., UžVENČ:10 APYL.150

MATAUČ:IZNA, K., OBELIŲ APYL. 3 12

MAžAIČ:I AI, K., ŠERKŠNĖNŲ APYL. 124
M AŽEIKI AI, MST. 14, 21, 26, 109-114,
119 , 121,12

NEMAT ONAI, K., LAZDIJŲ Al'YL. 241
11 7-

3, 125 , 126,2 98-30 2, 317

NEMEIKŠČIAI, K., MocKcNŲ APYL.157, 175
NEMENČI NI!, MST. 194

MĖčlONAI, K., KAPČ:IAMIESČIOAPYL. 249

N EMUNA ITIS, MSTL. 206

M EDIŠKIAI, K., VARNIŲ APYL. 150

N ERAVAI, K., RUDAMINOSAPYL. 241

MENCIŠKĖ, K., DALIS ABARAUSKŲ, DALIS

NEVAR !oNAI, MSlL. 148

KAPČIAMIESČIO APYL. 249

NEwYORK - ŽR. N1uJORKAS

PAGOJIS(TOKIO VlETOVARDŽIOTEl.ŠIŲ R.

NĖRA)l50

P ERTAKAS,K., KAPČIAMIESčIO APYL. 249
PETERBURGAS- ZR. SANKT PETERBURGAS

PA JIESYS,K., GARLIAVOS APYL. 34--36

P ETRAPILIS-ŽR. SANKT PETERBURGAS

PAJUOS'IlS,K., V ELŽIOAPYL. 132

P E1SAMO- ŽR. PEčENGA

PAJORIS, MSTL. 139

PIAULĖS, K., PELAIČIŲ APYL. 138 , 140

PA KALNIŠKIAI, K., KRUOPIŲ APYL. 11 3

PJEVAGALIA I, K., P UNIOS APYL. 2 35, 236

PAKALNIŠKIAl,K., UŽVENČIOAPYL. 150, 15 1

P1EVĖNAI, K., TIRKŠLIŲ APYL. 21 , 120 , 122 ,

PA KAMANIAI, K., KLYKOLIŲ APYL. 299

123

PAKIRSNIAI, K., ŠEŠTOKŲ APYL. 244

PIKELIAI, MSTL. 119

PAKRIAUNlAI, K., OBELIŲ APYL. 309,310 ,3 13

PLATELIAI, MSTL. 98-100

PAKRUOJIS,MST. 130

PLUNGĖ,MST. 21,26,27, 138, 139 ,3 07 ,

pAKRUONIS*75

308,318,342

PAKUNIGĖ, K., DEGUČIŲ APYL. 17 9

- 346

POLOCl<AS286 , 292

PALIEPIAI, K., PUNIOS APYL. 232

PORTUGALIJA285

MERKINĖ, MSTL. 23 , 202 , 216 ,2 17

NI UJORKAS284,288

POTERONYS,K., ALOV!oS APYL. 20 6

M ETELIAI, K., ŽAGARIŲ APYL. 222

PAUNKl.f%, K., PETRJšKIŲ APYL. 304

N 1žN IJ N ovGORODAS 298,317

PALTRJŠKĖS-ŽR. BALTRJŠKĖS

PRANCOZJJA 11 , 274 , 28 0, 285

M ICKONA I, MSTI„ 194

NoREJKišKė;, K., NOREIKIŠKIŲ APYL.20, 82

PA NEMUNIS, MSlL . 3 12

PRAVDINSKAS307

MIEGUČ:IAI, K., ALIONIŲ APYL. 319

NORVEG IJA 291

PANEVĖ2YS, MST. 14, 21 , 26, 27 , 127 , 128,

PRAVlENIŠKĖS, K., RUMŠIŠKIŲ APYL. 2 0, 83-

MIK ALO JONAI* 179

130, 131,133,

MIKLUSĖNAI, K., LUKSN!oNŲ APYL. 229

3 07 ,336,337,339,34

MIK ONYS, K., OBELIŲ APYL. 3 13
MI KSODIS, K., V Al~IŲ APYL. 150

O sEUAI, MST. 26, 27 , 182 , 183, 306--313,
336,337,339,341,342

134 , 279 , 282 , 297 ,3 02 1

85,273
P RIEKULE,MST. 118

PAPALAZDIJAI, K., LAZDIJŲ APYL. 241

PRIENAI, MST. 85, 205

PAPILĖ, MSTL. 26, 314-318,

PuSB!oDIS,VS., SUDEIKIŲ APYL. 32 2

341

M IKUTIŠKIAI, K., DUB!oNŲ APYL. 237

0DESA288

p APIŠKIAI, K., KUKTIŠKIŲ APYL. 175

PušALOTAS,~ISTL. 21, 130, 131

M ll , VYDIŠKI AI, K., DALIS VARNIŲ, DALIS

O NUŠKIS, MSll... 154, 194

PAPLEKSNlAI, K., KRAŽIŲ APYL. 14 7

PunušKIAI , K., R AGUVOSAPYL. 132, 133

JANAPOLils APYL. 150

pAREŠKETIS,K., VARNIŲ APYL. .l

49 , 151

~Č:ALIAJ, K., ŽIDIKŲ APYL. 125

M ILVYDŽIAI, K., YLAKIŲ APYL. 116

p AALANTIS, K., KULIŲ APYL. 345

M 1NSKAS91, 266, 267, 2 73, 275, 276,

P ABIRŽULIS, K., VARNIŲ APYL. 150, 151

p ARYŽIUS287, 292
p ASPRODI!, VS., VARNIŲ APYL. 150

P ABRADt , MST. 195

PASUBATĖ, K., OBELIŲ APYL. 310

RADVILIŠKIS,MST. 122

pAVADAKŠČIAI, K., KLYKOLIŲ APYL. 299

R AGUVA,MSTL.21,

PAVANDENĖ,MSll...22, 148 , 150, 152,344,

RAGUVl:LĖ, K., MIEŽIŠKIŲ APYL. 132, 133

278, 281, 288
MI NTAUJA 274 , 316
MI ROSLAVAS,K ., MIR OSLAVO APYL. 23, 24,
218, 2 19, 238
MI ŠKIŠKIAI, K., L UOKESOSAPYL. 162
M 1šNIONA I, K.,

ŠEšuouų APYL. 319

M1 UNSTERIS280

,3 19,320,

p ADUM BLIAI, K., KAPČIAMIESČIO APYL.249
PADUSTIS, K., ANTALIEP'IBSAPYL, 179,324
P ADVARIŠKIAI, K., P UNIOSAPYL.230,232

M OLITA I,M ST. 16,22 , 26 , 27 , 157 , 160162,170

p A DEGIM Ė, K., BARSl-YČ:IŲ APYL. 113
p ADIŠČ:EVKA * 333
p ADOVINYS, K., pADOVINIO APYL.107
, 108

3 2 9-33 1

MOLODEČNAS 191

p A ELENAVAS* 249
P AEŽERtLIAI, K. (TOKIOVIETOVARDŽIO

p ANEVtŽ IO R. Nf:RA) 305

M ON IONA I, K., R OZALIMO APYL. 129

p AEŽERIS,VS., RAMYGALOSAPYL-305

M OSĖDIS, MSTL. 98

P AGILUPYS,K., T RUSKAVOSAPYL
, 138

RADVlLIŠKIAJ, K., PETRJšKIŲ APYL. 306

132 -1 35

RAINIAI, K. V1EšVĖNŲ APYL. 17, 27,342,

345

p A VERMENYS,K., TRUSKAVOSAPYL. 137
PAVYŽINTYS,K., MOCKĖNŲ APYL. 175

343
R AKALIŠKIS,K., Oswų APYL. 309, 310

p AŽl!RAI, K., VEIVERIŲ APYL. 75

RAMYGALA, MST. 27, 305, 306, 336

PAžlEGĖ, K., PAKALNIŠKIŲ APYL. 181

R AMOŠKI,NAI* 175

PEč:ENGA 291

RASEINIAI, MST. 28 7

PEMPils, K.,

ŽUKLIŠKIŲ APYL. 22, 23, 184 ,

186 , 18 7
PERKONKAIMIS* 98, 100

R.AUDONDVARIS,K., RAUDONDVARIO APYL.
20 ,86-88
REKSČIAI, K., VARNIŲ APYL. 15 0

373
372

, 218
RE\11\I, K,, LUKSNĖNŲ APYL
'Ė
K
/\VI2IENIŲ
APYL.
194
!ES·,
'l
R
RIETAVAS,MST
, 138-140
RYGA11, 275,280, 284, 289,291,3 16
RYLIŠK
IAI,K.,RAITININKŲ APYL.
217

SILGIONYS,
K., PUNIOS
Al'YL. 231
SIMNAS,MST.24, 202, 223
SIRIJ
A 280, 281, 284, 293

RITINĖ,

K.,PI KELIŲ APYL.
RIZG
ONYS,
K.,DALIS
M ARKUllŠKIŲ, DALIS

SKIEMO
NYS,~ISTI. 158, 166, 167
SKUD
UTI!* 179

VEPRIŲ APYL.
155
ROKIŠKIS,
~IST. 21, 26, 27, 141-143, 177,
183,304,3 07-3 13,337, 341, 342

SKUD
UTIŠ
KIS,K.,SKUDUllšKIO
AP\1...164,
165
SKUODAS,MST.
119, 150
Su\BADA,K.,OBELIŲ APYL.313
Slt\BADĖLĖ, K., KREKENAVOS
APYL.
307
SMILGIAI, K., DAUJĖNŲ Al'YI„ 93,296,297
SMOLENSKAS
275, 286, 290, 292-295
Sov1ETŲ SĄJUNGA - ZR.TARYBŲ SĄJUNGA
SP1mĖNAI, K., Sr1TR1:NŲ APYL.22, 165,
176, 177

Ro~1A293
ROZALIMAS,
MSTL.
21, 128-130
RUBIK,\l, K., ŠERJ<ŠNĖNŲ APYL.
121
RUDA
MINA,K.,RUDAMIN03
APYL.
194
RUDA~IINA, MSTL.24, 244, 249-251
RODISKES,
MST
. T. G.153, 194
RUDNIA
, K.,KANIAVOS
APYL
. 24,2 01,202,
220
RUKI.A283
RU~l~IŠKtS
, MSTL.
20, 84, 85, 271
RUMUNIJA
11,278
RUS
IJA17, 94, 108,123, 127, 128, 138,
143, 160,178,180,181,202,203,207,
209,214,217,219,221, 222,224, 225,
234, 265, 266,269,274,286, 294
ROS
TEIKIAI,
K.,KLYKOLIŲ APYL.117
RUTKA,
K., LUKSNĖNŲ APYL.
231

SABALIŠKJŲ MŠK.,ANIŠKJO
GIRININKJJA
233
SALANTAI,
MST.
8, 20, 98-100
SALOUllš
KJS, MSTL.195
SANKIPmR BURGAS
269, 271, 278,284,
286, 292
SEBE2AS
326,327
SEDA,MST.
21, 114,121,300,301
SEINAI24, 239, 240,242- 245, 247, 249,

251
SEIRIJAI,
MSTL
. 24, 202, 205, 222
SEMELIŠKtS,
MSTL.
194

SKAR
UI !AI, K., DUMSIŲ Al'YI . 20, 88, 89,
277,279

SPRA
UDIS,K., PELAIČIŲ APYL.140
SPRUDĖ* 151
SSSR- /R. TARYBŲ S,\)UNGA
STAIDARAI,
K., TEIZŲ APYL.244
STAKLIŠKĖS, K., STAKLIŠKI Ų APYL.24,225,
226
STANAiėIAI, K., GARLIAVOSAPYL.
75

STIRNIAI, K.,GREIČIAUSIAI MINDŪNŲ APY
L.
(MA2AITIKĖTINA - ČIULl!NŲ APYL.)171,

172
STUMBRI
ŠKIS,K.,KARSAKJŠKJ
OAPYL.128
SUBAČIUS, MSfL.127, 309, 340, 342
SUBATĖ 307,3 10,34 0,342
SUDEIKJA
I, MSTL.168
SODUPĖ* 122
SUGINČIAI, K.,SUGINČIŲ Al'YL.166
SUOMIJA286, 290, 291
SURVIUŠKJ
S,MSTL.20,93-95,306
SUVAIMŠK
IS, MSTL
. 141
SVĖDASAI, MSTL.21, 141- 143
SVEROLOVSKAS
275
SVJATOG
ORAJ*319

Š AKIAI,MST. 22, [43, 144, 291, 335
ŠALČININKAI, MST.194
ŠAIINPNAI,K., J:lAlflll) APYL.180
ŠAPURA
I, K.,ABARAUSKŲ APYL.249
ŠATEIKIAI,
K.,ŠATEIKIŲ APYL.98
Š,IUKAVA
, K.,DALIS( ,AIČI Ų, DALISVI DIŠKIŲ
Al'YL. 155
ŠEDUVA
, MSL21, 129, 130, 135- 137
ŠEIMYNIŠKJAI,
K., U2PALIŲ APYL.321, 322
ŠEšUOLIAI,MSTL.26, 318, 319
ŠĖTA, MSTL.27, 336-338
ŠIAUDINI!,K., KAIRIŠKJŲ APYL.314,3 15
ŠIAULIAI,MST.9, 14, 24, 26, 27, 81, 109,
115, 148, 149,251, 253, 261, 271, 275,
282,290,305,3 14,34 1,34 5,346
ŠILAI,MSTL.134
ŠIi.ALĖ, K., MOSĖD210 APYL
. 98
ŠILALĖ, MST.149
ŠILUVA,MSTL.12, 149
ŠJRVINTOS,
MST.327
ŠKIROTOVAS
289
ŠOKAINIAI, K., VARNIŲ APYL.150
ŠUKJONIA
I, K.,T RUSKAVOS
APYL
. 137, 138
ŠU~~KAS,MSTL
. 194
ŠVEICAR
IJA279
ŠVĖKšNA, MSTL
. 139
ŠVENČIONĖIJAI, MST.158, 194, 195
ŠVENČIONYS, MST.194, 195
ŠVENČIULIŠKIAI, K., PETillSK!Ų APYL.305,
306

TAKNIŠKIAI,K., DOMANTONIŲ APYL. 232,
235,236
TAUNAS294
TAPSAS292

TARYBŲ SĄ[UNGA 5, 8, 13, 16, 20, 81, 96,
141, 145, 155, 186, 194,234,250,27 4,
275,278,280,283,284 , 291, 292,3 00,

304,30 7,309,310, 313,3 19,323,325,
334,3 35,339,341 ,3 43
T ARTU294
T ARVAIN
I AI,GELF.2.
ST., PAUKŠTAKJ Ų J\PYL.
308
T AUČIONYS, K., PuNrOSJ\PYL
. 230
TAURAG!':,MST.
22, 145, 146, 149, 341
TAURAGNAI,
MSTL.157, 158, 167
TEL.š
rAr, MST
. 17, 22, 27, 96, 126, 138140, 147-151, 280, 308,341-346
TFRESPOUS
, K., GUDŽIONŲ APYL.340
T rL2t 47
T 1RJ<šUA
f, MSTL.21, 120, 122, 123
TYfl.lVĖNAJ, ~ITT. 149
T RAKA[,MST.22, 153, 154, 194, 195,329
T RAUPIS,
MSTL. 132-134
TRYŠK
IAI, MSTL.126, 147, 149, 343
TRUSKAVA,
MSTL.21, 137, 138
TSRS- žR. TARYBŲ SĄJUNGA
TURGE
LIAr,K.,TURGELIŲ APYL.194
TVERA
r, MSTL
. 149, 345

ŪDRIJA,K., KROKIALAUKJO APYL.205, 229
UKMERG!':,
MST.22, 26, 27, 133, 134, 154,
155, 157-1 59, 161,3 18,326 ,3 27,3 29,
330,3 32,333 , 336-339
UKRAINA278, 280, 291, 293-295
ULYTĖLt, K., RAGELIŲ APYL.313
UPYTĖ, K.,UPYl'ĖS APYL.306
UTENA,~. 15,22 , 25-27,89 , 156-158 ,
163, 164, 174-177, 182, 183,262 , 263,
278,320--322,32 4,3 25,32 7,3 28,333,
335,339,347
U2CLUDIS,
K., U:ZVENČ:10 APYL.150
U2PALIAI,MSTL.26, 168, 169, 183,
321-3 23
UZUNEVĖŽJAI, K., RAGUVOS
APYL.132, 134
Uzure, K.,SURVILIŠKIO
Al'YL.94

374
375

L

-l

V ABALIAI,MšK.,DušNroNrų GIRININKJJA

VIRBALI
S, MST.l 01

236
V ABOLIAI,
K., LUKŠ11,J
APYL.313

VmšILAI, K., ALEKSANDRJJOS
AP
.
Yl. 116
VYrAUTIŠKlls,K., OUBcNŲ APYL.

V AINIUODc
119
V AISOD2IAI,
K.,PUNIOS
APYL.232, 234,

VITEBSKAS
284, 285, 287, 292,
330
Ym NA1, K., DoMEIK,wosAPYL.
75
VYŽUONOS,
MSTI
•. 172

238
V Al.ENTAI,
K., DALISABARAUSKŲ, DALIS
KAPČIAMIE5ČIO APYL.249
VALKININKAI, MSTL.154
VARĖNA, MST.153, 202, 209
VARNAŠILIS,NEVc2IOG
IRININKIJA
133
VARNIAI,MSTL.139, 148, 149, 152,344,
345
V ARNUPIA
I, K.,p AOOVINJO
APYL.107, 108
V AZGtLIAI•l 75
VEGERIA
I, K., VEGERIŲ APYL.112, 299, 300
V EISIEJAI,
MST.205, 248
VEJ\IERIAI,
MSTL.
75
VENCAVAI, K.,ŽUKLIŠKJŲ APYL.180
VENCIŪNAI, K.,O0MANTONIŲ APYL.206
VENGRIJAl l
VENGRIŠKIAI•
334
VENIAI, K.,DALISVARNIŲ, DALISU2VENČIO
APYL.150
VEPRIAI,
MSTL.22, 155, 156
VERBŪNAI, K.,SPITRcNŲ ARBA
VYŽUONŲ

APYL.175
VIDENIŠK
IAI,K., VIDENJŠKIŲ APYL.173,
174,320
VIEKšN
IAI, MST.T. G. 21, 112, 120, 125,
126,299,300, 317
VIEVIS,MST.194
VIGARAI,
K.,OBELIŲ APYL.310
VILKA \IIŠKJS,
MST.119, 125, 291
VILKIJ
A, MST.75, 86
VILNIUS,
MST.5, 6, 9, 10, 12, 13, 16, 18,
20, 23, 30, 44, 47, 81, 90, 99, 149, 153,
l57, 189- 195, 277,290,327,330

SAN l HUM POS
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inž. - in?ini crius

V OKIEllJA5, 9, 12, 13 16 20 44

' ' ' , 45 65
81, 96, 97, 107, 108, 115, 138,139, '

141, 147, 155, 179, 181, 184, 186 ;98
250, 265, 266, 273, 275, 278-280,284,
285, 288, 289, 295, 301, 305,343' '
V ORONE2AS
335

agr . - ag rono mas

j. - jaune s nysis

nl. - n lėja
am ž. _ am žius

J. E. -

apy!. _ apylinkė
apkomns (r us • o6nacm1101iKo1t1umem)
apsk rities komitetas

k. - kaimas
k . a. - kaip antai

nps . _ apskri tis
art ._ artilerijos
asm . - asmuo
ats . - atsargos
bažnytk . _ bažny tkaimis

Z AMOTIŠKIS,
K., SPITRf:NŲ APYL
. 175
ZARASAI,MST.14, 22, 25, 27, 158,177,

bn . - batali onas

178, 182, 185, 263,264,287 , 31l, 322,
324- 329,334,347 , 348
Z IZcNAI,K., SANTAIKOS
APYL.238
ZOKORIA
I, K., BAISIŲ APYL.180

bt. - bu tas
buv . - buvęs
b - vė - bendrovė
CK - Centro komitetas
ČEKA (rus. lfpe38bl'IOŪll(1Jl KOA
fUCCUJI) Ypatingoji komisija

Ž AGARc,MST.258,316
ŽAGARIAI,K., ŽAGARIŲ APYL.
222,232,235
ŽALIOJIGIRIA,ŽALIOSIOS
GIRININKIJA
127
ŽARĖNAI, MSTL.149,345
ŽASUAJ,MSTL.194
ŽELVA,MSTL.319
ŽEMALt, K., ŠERKŠNtNŲ APYL.21, 123, 124
ŽEMALĖS MŠK.,RENAVO
GIRININK
IJA123
ŽIDIKAI, MSTL.21, 119, 121, 124,125,
300,301

kand . - kandidatas
kleb . - kleb onas
kp t. - kapitonas
KSD - Kauno sunkiųjų darbų kalėjimas
k-tas - komit etas
kun . - kunigas
lenk - lenki škai
l. e. p._ laikinai einantis pareigas
ltn . - leitenantas
mat. - matininkas
m ., ms t. - miestas

mili c. - milicininkas
min. - ministerija

g. -gatvė

mokyt . - mokytojas

gelež. - geležinkelis
gen . - generolas , generalinis

MOPR 'as (rus . Me:>1<:iJy11apoo11GJ1

gyv. -gyvenan tis, gyvenamas is
11ecKoe
GPU (rus . !'J10e11oe
no11
11m11
ynpaene11u
e)- Vyriausioji politinė
valdyba

376

karnb . - kambarys

d oc. - docentas
dr . - daktaras
dv . - dvaras
DV - darbininkt1 ir valstiečiq
ei L-e ilinis

gyd. - gydytojas
gim. - gimęs
gimn . - gim na zija

ŽIEŽMARJAI,
MST.T.G. 329
ŽlOGĖ, K., VARNIŲ APYL.150
ŽITOMIRAS292
ŽVAINIAI,K., lMBARĖS APYL.100
ŽVJRGŽDŽIAI,
K., VARNIŲ APYL.150

Jo Eksce lencija
JOR - Jaunqjų Dkininkų ratelis

m - Ia - mokykla
min . - milijonas
mok. - moki nys

0f)Z0llll30l(IIJInoM0ll(UpeB0JIIOl(U0HepOA
t)

-

Tarptautinė

pagalbos

revoliucionieriams organizacija
mstl. - miestelis
mšk . - miškas
MTS - mašinų-traktorių stoti s
n arkomata s (ru s. 11apoiJ11blŪ
KoMuccapuam ) - liaudi es komi sa riata s

377

c:tt

_

f.JapoiJHblli KOAIII CCOpU0/11

NKGB(rus.

tocycJapc
mae111t0
1i6e3011ac11oc
m11)
-

Valstybės saug11mo liaudies
komisariatas)
NKVD(rus. HapoiJll blli KOMIICCOpll0/11
ympellllb/X c)efl)_ Vidaus reikalq
611
liaudies komisariatas
nuov. - nuovada
oper. _ operatyvinis
p. - ponas
P· - puslapis
parap. - parapija
part. - partinis
pavad. - pavaduotojas

s-bė - savivaldybė

SD - saugu mo tarn yba
sekr. - sekre torius
sen. -

seniūnija

skyr. - skyrius
spcc. - specia lusis
stud . - stud enta s
š. k. - ša uliq kuopa

IŽANGA. Vnlcnl i11n
s Brm1dišn11
skns 5

DOKUM ENTŲ SJ\RAŠAS 18

š. p. - šauliq pu lkas
ši. - štabas

TDA - Tautinio d arbo apsauga
v. - vadas
vaisi. - valstybin is
v-ba - valdyba
ved. -

ved ėjas

pil. - pilietis
pion.- pionieriq
pirm. -p irmininkas

vet. - vete rinarijos

pl. - plentas

vid. - vidurini s

p-lė - panelė

vyr. - vyresnysis, vyria usias
vis. - valsčius

polit. - politinis
p. p. - po pietq

T uRINYS

v-kas -viršininkas

l skyri us.

POTVAR KIAI DĖL DOKUMENTINĖS MEDŽ IAGOS APIE PARTIZANŲ VEIKLĄ
RINKIMO 28

11skyrius.
SUK ILIMAS IR JO EIGA LIET UVOJE 34

111skyrius.
VI ETINĖS VALD ŽIOS INSTITUCIJŲ STE IG IMAS IS IR VEIKLA PIRM OS IOMIS
KARO SAVAITĖMIS 189

vnk . - vienkiemis

IV skyrius.

pr. - prospektas
pr. - pradžios
prel. - prelatas

vok . -vo kiškai

ARKIVYSKUPO JUOZAPO SKV IR ECKO DIENORAŠTIS

prof.- profesorius
pusk. - puskarininkis
r. - rajonas

VRLK - Vidaus reikalq liaudi es

rus. - rusiškai
s. - sūnu s

va lsčiaus

komit etas

komisariatas

V skyrius .
BUVUS I ŲJ Ų TARYBIN I Ų AKTYVISTŲ P IRM ŲJŲ

P/\S ITRAUKIM O IŠ LIETU VOS APRAŠYMAI 296

vrš. - viršila
vs. -

viensėdija

žm. -žmonės

SUMMARY 349
P/\ V ARDŽI Ų RODYK LĖ 35 0
VIETOVARDŽI Ų RODYKLĖ 367

SANTRUMPOS

-

378

265

vaikomas (ru s. eo11oc
n111oiiKO,ltllmem)-
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