
, 

' 
i 

ALBINAS GRAŽIŪNAS 

LIETUVA 
DVIEJŲ OKUPACIJŲ 

• 

REPLESE 

-



r 
ALBINAS GRAŽIŪNAS 

LIETUVA 
DVIEJŲ OKUPACIJŲ 

REPLĖSE 

1940-
1944 

VILNIUS 1996 



UDK 947. 45. 082 
Gr-183 ' J 

Mokslinis redaktorius habiL dr. 

r [ Kb-e:)s .... 
l t~ Jau~imo (. '. 
, , l v 
· viw::, ) _ 
į ISBrį99 6-9031-7-3 

Kazys Ėringis 

© Gražiūnas, Albinas, 1996 

ŽODIS SKAITYTOJUI 

Skaitytojui pateikiama knyga ''Lietuva dv~jų oku~acijų re~~se. 1?40-
1944" yra nevystantis vainikas ant knygos autoriaus Albino Gr~no, įžv~
gaus sociologo ir žurnalisto, mirusio prie§ ketvirtį amžiaus Jungtznese Ameri· 
kos Valstijose, kapo. Pačiame kūrybiniųjėgųžydėjime autorius pergyveno tuos 
kraupius lietuvių tautos pavergimo, valstybės sunaikinimo i~ kar~ '!1e~. ~~ 
i§vakarėse A. Gražiūnas nešiojosi vis pilnesnio Tėvynės išszskleulimo ĮVaizdb 
matė, kaip priespaudos nefėjai sutrypė, išgrobė visa, kas buvo suku~a, .ir dėl 
to kentėjo. Vzską įsidėmėjo, surankiojo iš §altinių to meto Kaune u vzsame 
krolte. Pasiek{s 1950 (?) metais JAV, para§ė §į priešmirtinį testamentą būsi
moms kartoms ir dėl staigios mirties jo lyg §iek tiek neišbaigė, nepara§ė api
bendrinančios dalies ir įvado. 

A. Gražiūnas skaitytojui pateikiamoje knygoje pamatuotai nušviečia 
1940-1941 metų sovietinę ir 1941-1944 m. vokiečių okupaciją. Sovietų 
Sąjungos per vienerius okupacijos metus Lietuvoje padaryti nusikaltimai 
čia aptarti analiti§kai ir objektyviai. Papildant tik primintina i§ankstinė ir 
pati klastingiausia Sovietų Sąjungos to meto niekšybė, kuri nutylima: ta
da, 1939 m. spalio 10 d., dvilypė ''Vilniaus grąžinimo-perdavimo Lietu
vai ir Lietuvos-SSRS tarpusavio pagalbos sutartis" numatė, kad "susita
riančios pusės sieks plėtoti 1920 m. liepos 12 d. taikos sutartimi nustatytus 
draugi§kus santykius, pagrįstus nepriklausomo valstybingumo ir nesikiši
mo į antrosios falies vidaus reikalus". Septintas sutarties straipsnis skelbė, 
kad "§ios sutarties įgyvendinimas jokiu būdu neturi paliesti susitariančių 
falių suverenių teisių, ypač jų valstybinės santvarkos, ekonominės ir politi
nės sistemos, karinių priemonių, ir apskritai turi laikytis nesikišimo į vi
daus reikalus principo". Tai Maskva garantavo ir sutartį su Lietuva suda
rė, nors jau prie§ dvylika dienų buvo susitarusi nacių Vokietijos ir SSRS 
vyriausybių (L. Ribentropo ir V. Molotovo) slaptą protokolą, pasira§ytą 
1939 m. rugpjūčio 23 d., pakeisti taip, kad Lietuvos valstybės teritorija 
patektų i SSRS įtakos sferą ... ir Maskvos būtų okupuota. 

Tai įsidėmėtinas Stalino ypač nedoros politikos klodas, atsiradęs Bal
tijos valstybių užpuolimo i§vakarėse ir i§ry§kėjęs tik po karo. Tačiau nie
kinga nacių Vokietijos politika taip pat pasiekė neeilini laimėjimą, nu
kreipdama Baltijos tautų neapykantą pagrindiniam okupantui, įsibrovu
siam i§ Rytų. Šitas dalykas neužmir§tinas todė~ kad kitos generacijos, il 
ėjus llf įvykių liu~(ninka~s įAnapilb tiksliau ~voktų tada Sovietų Sąjun
gos uzpul~ ~alti~os fahų. dau~mos gyv~n!,OJŲ pasaulėjautą. Akivaizdu, 
kad agres11a1 pasifovęs uzpuohkas yra duižiausias prie§as - taip buvo ir 
bus. Todėl Baltij?s §alių tautom_s !~vietinė Maskva buvo pagrindinis prie
§as. Tą suprato ir supranta blamaz mąstantys dori rusai. O Lenkija~ Jd. 
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toms Vidurio ir Vakarų Europos šalims, nuožmiausiu priešu tapo jų už
puolikė nacistinė Vokietija. 

Prieš ll pasaulinį karą kiekvienas susipratęs lietuvis turėjo kitokių ar
gumentų dėl pagrindinio potencialaus priešo sąvokos. Tačiau kai Sovietų 
Sąjunga, Lietuvai neturėdama teritorinių pretenzijų, 1941 metais ją okupa
vo, kiekvieno Tėvynę mylinčio lietuvio sieloje kilo nesulaikomas noras pasi
priešinti pavergėjui. Jis ryžosi visomis galiomis priešintis okupanto užma
čioms ir ieškojo būdų, kaip bent kuo nors padėti niekinamai Tėvynei. Žmo
nfų bū~en~ ypač vaiz~ nus_akytų tokia .kasdienybė: gausioje neturtingų 
tevų !ezmo1e augęs, atlikęs kannę tarnybą ir pramokęs mūryti krosnis, jau
nuolis pas mus tą nelemtą 1940 m. vasarą ir ankstyvą rudenį mūrijo krosnis. 
Žinoma, nustebinti atėjūno plečiamo smurto kartkartėmis ''politikavome". 
Ir tas krosnininkas, darbuodamasis šeimos klegesy, sau vienas tai su šypse
na, tai susimąstęs vis kartojo - "nu bolševikai gaus, nu ir gaus, nu už tas 
niekšybes gaus ... " Ir taip arba panašiai balsu, "nieko nebijodami'~ tada atvi
raširdiškai mąstė žmonės. Tzk žmoneliai nežinojo, ką ir kaip reikia daryti. 

Tad įtva!gaus sociologo ir skvarbios minties žurnalisto A . Graži,ūno 
knygos pradžioje ir aptariama įvairių Lietuvos visuomenės sluoksnių lai
kysena pirmosios sovietų okupacijos metais. Būtent tuomet ir kilo gaiva
liškas bei padrikas priešinimasis atėjūnui iš Rytų. Tze veiksmai dažnai 
būdavo neatsargūs, pavojingi, tik jaunatviškai motyvuoti. Patriotai smer
kė vietinius parsidavėlius, kurie uoliai tarnavo sovietiniam okupantui ir 
priešinosi įsibrovėlio pastangoms įsiskverbti į valstybės struktūras. 

Nušviesdamas šiuos reiškinius, knygos autorius pateikia daug už
mirštų arba visuomenei visiškai neži,nomų faktų. 

Sielvartavimus ir chaotiškus protestus dėl Tėvynės pavergimo netru
kus pakeitė sąmoninga pogrindinė veikla. Naujam reiškiniui knygoje skirta 
daug vietos. Areštų ir kankinimų siautulyje pabėgimas per sovietų grieitai 
saugomą sieną į Vokietiją buvo vienintelis būdas išsigelbėti. Berlyne ir be 
bėglių telkėsi nemaža grupė lietuvių. Vienas iš jų - Lietuvos kariuomenės 
kūrėjas ir savanoris, Lietuvos įgaliotasis ministras Vokietijai pulkininkas 
Kazys Škirpa. Lietuvos diplomatinėms tarnyboms gavus nurodymus imtis 
Lietuvos gelbėjimo akciĮų, šiai veiklai visas jėgas skyrė ir geleži,nės valios 
žmogus pulkininkas K. Skirpa. Nors sąlygos jam veikti Berlyne buvo labai 
nepalankios (padėtis pasidarė dar keblesnė karo su Maskva išvakarėse), 
tačiau šis žmogus rankų nenuleido. Jau 1940 m. liepos 2 d., kaip nurodo 
savo knygoje A. Gražiūnas K.Škirpa ėmėsi žygių sudaryti Lietuvos tautinį 
komitetą. Be to, pik. K.'lkirpos iniciatyva ir jam vadovaujant 1940 m. 
lapkričio 17 d. Berlyne įkuriamas Lietuvių aktyvistų frontas (LAF): rezis
tencinės kovos sambūris, savo veiklą perkėlęs į sovietų okupuotą Lietuvą. 
LAF'as, Vokietijos armijoms pajudėjus per sovietų apgultą Lietuvos sie
ną, pradėjo ir sėkmingai įvykdė 1941 metų Birželio sukilimą ir dar prieš 
vokiečiams įžengiant į Kauną suformavo Laikinąją Lietuvos vyriausybę 
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bei visoje šalyje paėmė valdžią į savo rankas. Apie tuos įvykius ir tą laik
metį sovietinis okupantas 45 metus skleidė tik šmeižtą, naikino ir perse
kiojo sukilimo dalyvius. Maskva pasauliui tvirtino, kad esą sukilimo daly
viai buvę vokiečių parankiniai. Taip sovietai darė dar ir todė4 kad Birželio 
sukilimas Maskvai buvo tarsi kaulas gerklėje ir neigė kalbas apie jos atlieka
mą tautų "išlaisvinimo" misiją Europoje. 

Šis stambus A. Gražiūno veikalas yra svarbus nušviečiant pasiruošimą 
Birželio sukilimui ir tas didingas lietuvių kovos už savo laisvę dienas. 

Karo išvakarėse (Vokietijos laikysena Lietuvos atžvilgiu tuomet dar bu
vo neaiški), kaip bebūtų keista, lietuviai laukė rusų ir nacių susikirtimo, nes 
tai buvo vienintelė galimybė išsigelbėti iš sovietų priespaudos, sustabdyti tero
rą, žudynes, išvengti įkalinimo ir tremties iš Tėvynės. Tokios kone visų lietuvių 
nuotaikos yra suprantamos: Vokietija užpuolė ir pasiglemžė ne Lietuvą, o 
kito okupanto užvaldytą grobį. Tai esminis skirtumas, nors pagal, slaptus suo
kalbius aukščiausiu lygmeniu vienas okupantas buvo vertas kito. 

Knygos autorius savo darbe plačiai nušviečia vokiečių okupaciją. Tai 
nuosekli sociologinė studija apie daugialypę padėtį to meto Lietuvoje ir bene 
pirmasis lietuviškai parašytas darbas, kuriame taip nuosekliai ir remiantis 
dokumentais apibūdintas vokiečių okupacijos laikotarpis Lietuvoje. Šian
dien tiek daug medžiagos pateikti pagal, karo meto vokiečių šaltinius būtų 
gana sudėtinga ir brangu. A.Gražiūnas sėkmingai pasinaudojo vokietmečio 
lietuvių pogrindine ir viešąja spauda, kurioje skelbti iš vokiečių kalbos gana 
neblogai išversti į lietuvių kal,bą svarbūs vokiečių civilinės okupacinės val
džios dokumentai. Sovietmetis tuos šaltinius laikė niekiniais, nors tie doku
mentai yra neįkainojami laikmečio liudininkai. Ir dar: sovietai tuos šal,tinius 
stropiai slėpė, kad studentai, mokslininkai ir šiaip tuo laikotarpiu besidomin
tys negautų žinių apie lietuvių siekius tuomet atkurti valstybinę Lietuvos ne
priklausomybę bei apie buvusią galimybę okupacijos sąlygomis rašyti apie 
tuos troškimus. 

Vokiečiai, sukilusią Lietuvą užėmę per kelias dienas, suprato, kad so
vietinis režimas nuverstas, valdžią Lietuvoje paėmė nepriklausomybės siekian
tys piliečiai, Laikinoji vyriausybė sudaryta ir ji eina savo pareigas. Kai kurie 
vermachto vadai tokią padėtį vertino palankiai. Kiti laikė, kad valdiios klau
simas ne jų reikalas, ir vokiečių armijos daliniai, vengdami veltis į nacių su
planuotas žydų egzekucijas, žygiavo pirmyn. Paskui vermachtą į Lietuvą įžy
giavusios tam tikros vokiečių dalys tuojau ėmėsi žudyti žydus. Tačiau masi
nis šių Lietuvos piliečių naikinimas prasidėjo tik atvykus ypatingos paskirties 
žudikų daliniams (Einsatzgruppen). Šie šiurpūs nusikal,timai Lietuvos žmo
nėms sukėlė siaubą. 

Laikinoji vyriausybė greit sumetė, kad Hitleris neketina Lietuvai su
teikti valstybinės nepriklausomybės. Vokiečių civilinė okupacinė valdžia, 
atvykusi liepos mėn. pradiioje, po pakartotinių derybų 1941 m. rugpjūčio 
5 d. Lietuvos laikinąją vyriausybę privertė atsistatydinti. A. Gražiūnas savo 
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knygoje išsamiai nušviečia tolesnius įvykius. Lietuvi~ vi~o"!:nė_ir dabar 
miglotai nutuokia apie tuos dalykus. M~kvos veą?o~m~i p~lzn_kai t~rnau. 
jantys ideologai nuo lietuvių visuomenes, mokslo szef:iančio ;a_ummo 45 
metus slėpė faktą, kad Birželio sukilimo su~ary!a Lietu~os laikinoji vy. 
riausybė ir jos ministrai vokiečiams buvo tarsi kržslas aky;~. 130 qoo suki.. 
lėlių, teisingiau gyventojų daugum?s ~~du sudaryto~ vyna~5?1bes, vokie
čiai areštuoti nesiryžo, nes, kaip liudi;a dokumentai, naciai valstybinio 
suverenumo siekius bandė "nustumti į šalį akių nebadančiu būdu ". Todėl 
vokiečiai iš Laikinosios ryriau.sybės ministrų sudarė generalinių tarėjų tary. 
bą, kurios pirmininku paskyrė okupantui pal.ankų generolą P. Kubiliūną ir 
kitus. Tačiau minėti vokiečių paskirti lietuviai aklai nevykdė visų nacių įsaky
mų, kaip kad Maskvos instrukcijų beatodairiškai laikėsi A. Sniečkus su savo 
sėbrais. Be to, kai kurie Laikinosios vyriausybės ministrai nesutiko būti tarėjais, 
pai,yzdžiu~ prof B. Vitkus atsisakė būti generaliniu žemės ūkio tarėju. 

Vokiečių civilinės valdžios pareigūnai, sudarę Lietuvos generalinių 
tarėjų tarybą, jos veiklą slopino. Jungtinių pasėdžių, pirmininkaujant tarė
jų vadovui gen. Kubiliūnu~ beveik nebūdavo. Tarėjų įstaigos veikė au
tonomiškai, tačiau lygia greta darbavosi ir lietuvių administracijos valdy
bos. Atsirado dvivaldystė, kuri buvo būdinga tik Lietuvai, nes šito dalyko 
neaptiksime nei Latvijoje, nei Estijoje. Vokiečiai vengė pabrėžti kokį nors 
Lietuvos savarankiškumą ir daugiau remdavosi Kauno bei kitų Lietuvos 
miestų kariniais komendantais, apskričių viršininkais, valsčių viršaičiais. 
Vokiečių šaltiniuose yra nuorodų, kad Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje daug 
ryškiau negu Sovietų Sąjungos srityse "buvo numatyta vokiška okupacinė 
civilinė vadovybė tiktai priežiūrai, kai pati administracija buvo palikta vie
tinių sluoksnių rankose". O tie Maskvos prakeiktieji, pavyzdžiui, net gene
ralinis tarėjas gen. P.Kubiliūnas, tikėjęs vokiečių galybe, žiauraus karome
to sąlygomis sprendžiant principinius reikalus anaiptol nebuvo aklas vo
kiečių parankinis. Šioje A. Gražiūno knygoje pateikiami ypatingos reikš
mės faktai liudija, kad vokiečių okupacijos metais net generalinių tarėjų 
įstaiga~ (vaupibos), ~idusios vokiečių interesus atitinkančius potvarkius, 
~a1 _nepaisydavo/!~ s~lbiamų reikalavimų. Šia proga dar prisimi~
kime visą kraštą pasiekiančią pogrindinę spaudą. Kai vokiečiai Lietuvo1e 
g~dydavo ~ o~es ~bams į Vokietiją, tai net vidaus reikalų valdyboje 
būda~o s~pzami žmones (generalinis tarėjas gen. P.Kubiliūnas apie šią slėp
tuvę žin~JO ~-1r_kada no:s karo ir pokario metais šitaip elgėsi A.Sniečkus? 
Gal todėl vzetzmų pakalikų skatinama sovietų žvalgyba taip įnirtingai ieš· 
kojo gen. P.Kubiliūno ir jį Vokietijoje suradusi sunaikino. 

lJ_oifau~ darbo jėgos teikėjas vokiečiams darbo ir socialinių reikalų 
generalinis t~Jas_ dr. JPaukštys, naciams įnirtingai gaudant Lietuvos žmo
nes ~ l Re,chq, bu~ net išleidęs aplinkraštį nutraukti mokslą Lietu· 
vos.~kštoszo~.'!'°kyk!°_se zr studentus išsiųsti i Vokietiją. Tačiau generalinis 
tare1as P. KubillUllas ŠE vzenvaldiškai dr. J. Paukščio paruoštą dokumentą pa· 
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skelbė niekiniu ir Paukščio veiklą suspendavo. Deja, vokiečių generalinis ko
misaras Paukščio iš pareigų neatleido. Šituos faktus naudinga žinoti tyrinė-
jantiems visokių kolaborantų veiklą. . 

Vokiečiai, net karinė jų valdžia, vykdydama dar 1939 m. gegužes 23 
d. konferencijos, kuriai pirmininkavo Adolfas Hitleris, nutarimą, jau 1941 
08 15 ėmėsi žygių Lietuvos darbo jėgą išnaudoti Reicho reikalams. Pagal 
tą nutarimą, kilus karui Rytuose, nevokiškų sričių gyventojai turėjo būti 
panaudoti kaip darbo jėga. Konferencijoje dalyvavo aštuoni ginklo rūšių 
ir armijų vadai bei šeši aukštieji karininkai, matyt, ir represinių tarnybų 
vadovai. Iš tos konferencijos nutarimų paaiškėja, kad iš pradžių naciai 
ketino laikytis Hagos konvencijos. Tačiau kai vokiečių puolimas įstrigo, 
nacių vyriausybė visokiausiomis vilionėmis bei apgaulėmis griebėsi kita
taučius "savanorius" telkti į įvairios paskirties karinius dalinius. Vokiečiai 
pakeitė ir Lietuvos apsaugos dalinių tikslus bei, tas karines dalis pavadinę 
įvairios paskirties batalionais, išsiuntė juos už Lietuvos ribų kovoti su so
vietų kariniais diversantais, partizanais ar net į frontą. Tik keli tokie dali
niai veikė Rytų Lietuvoje. 

Nuostabą kelia vokiečių civilinės valdžios pedantiškumas ir 
nuoimios nuostatos užimtų kraštų gyventojams. Tačiau nacių kietaširdišku
mą tramdė net keturių lygmenų valdžia - vokiečių civilinė, generalinių tarėjų 
institucija, Lietuvos savivalda ir pogrindžio spaudos opinija. Kaip liudi.ja į 
JAV nacionalinį archyvą patekęs Reicho užimtųjų Rytų kraštų ministerijos 
72 puslapių memorandumas-projektas, tuome~ vokiečiams iš Lietuvos trau
kiantis, naciai buvo suplanavę dar sykį užimsimų sričių gyventojams pasibai
sėtinus dalykus: planuota persekioti ir naikinti nepriklausomybės siekusius 
sluoksnius, ką ir padarė sovietai, antrą kartą okupavę Lietuvą. 

Į akis krenta ir kiti sovietų-nacių elgsenos panašumai, išsamiai pa
teikiami A. Gražiūno knygoje. Naciai, panašiai kaip ir sovietiniai marksis
tai, trukdė rastis lietuvių prekybininkų luomui, nes verslininko jau nepa
versi darbo gyvuliu. Vokiečiai, suėmę ir išžudę žydus, sunaikino kone visus 
Lietuvos prekybininkus ir amatininkus. Susidarius tokiai padėčiai, vokie
čių civilinė valdžia lietuviams leido ruošti įvairių specialybių amatininkus, 
tačiau nieku gyvu nesutiko, kad būtų rengiami prekybininkai. Panašiai 
elgėsi ir sovietai, nes jie prekybos monopolį suteikė valstybei, o kooperaci
ją griežtai apribojo. Anot sovietinio marksizmo, nieko negaminantis pre
kybininkas - visuomenės parazitas. Todėl sovietmečio prekybininkas buvo 
viso labo tik valstybės tarnautojas. 

Būdinga, kad ir naciai, ir sovietiniai marksistai akordinio darbo ap
imtis, arba sovietinio plano lygmenl vis didino ir didino, o atlyginimas už 
atliktą darbą iš esmės nekito, todėl žmogus tapdavo darbo veą?U. Ir vieni, 
ir kiti vasaros darbams nesivaržydami naudojo moksleivius ir studentus. 
Pažymėtina, kad darbo tarnyba Vokietijoje idėjiškai buvo patrauklesnė ne
gu sovietinės darbo akcijos bei talkos ar stachanovietiškas judėjimas. 
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Vokiečių karinės valdžios veiksmai armijoms sparčiai veržiantis pir
myn žymių pėdsakų nepaliko. Vermachtas net stengėsi neįsivelti į žydų 
žudynes; tačiau ir jis nebuvo visagalis. Vokiečiai traukdamiesi naikino Lie
tuvos turtą. Buvo sudeginta daug miestų ir miestelių centrų. Nuo karo 
veiksmų labai nukentėjo Vilnius, kiti miestai, buvo sugriauti Lietuvos ge
ležinkeliai, daug tiltų. Pavyzdžiui, prie Panevėžio (Berčiūnuose ir Nauja
miestyje) buvo susprogdinti didžiuliai karinių medžiagų sandėliai. Žmo
nėms slegiantį įspūdį paliko Panevėžyje susprogdinti septyni našūs ir mo
dernūs malūna~ sudeginti ūkininkų pasiata~ kariuomenei be kautynių trau
kiantis iš Panevėžio. 

Lietuvos žmonių prisiminimai apie karinę vaklžią per trejus vokiečių 
okupacijos metus liko daug šviesesni nei iš 1914-1918 metų karo. 1941 m. 
Birželio sukilimo ir karo metu vokiečių pirmuoju karo lauko komendantu 
Kaune ir 821 komendantūros plote (Marijampolėje, Vilkaviškyje, Jonavoje, 
Ukmergėje, Utenoje ir Panevėžyje) buvo palankus lietuviams austras gen. mjr. 
von Pohlis. Deja, birželio 25 d. ( trečiadienį) jis Laikinosios Lietuvos vyriausybės 
delegacijai pasakė, kad negalįs kalbėtis su jais, kaip vyriausybės atstovais, nes 
karinei valdži.ai yra pavesti tik karo ir su juo susiję dalykai. Vilniuje buvo 7 49 
karo lauko komendantūra, kuriai vadovavo von Ostman ir kuri dar kontroliavo 
Alytų, Švenčionis, Gardiną, Lydą ir kitas Pietryčių vietoves. Bet sustambinus 
komendantūras, vyriausiuoju vokiečių karo komendantu Lietuvoje (1942-
1944) buvo generolas maj. Emilis Justas, kuris, nors lietuviškai nebemokėjo, 
taciau buvo kilęs iš Rytprūsių lietuvių ir savo lietuviškos kilmės neslėpė. Ge- 1 

nerolas gerai suprato tikrąsias lietuvių {ljpiracijas ir kiek sugebėjo žiauriomis 
karo sqlygomis jas rėmė, brangino teatro meną, buvo Operos ir baleto teatro 
operetės tmpės globėjas, kuo galėdamas jai padėjo. 1942 m. birželio 27 d. 
laidojant muu.si visus metus ligoninėje išgulėjusį partizaną K Savicką vokiečių 
karo komendantas gen. Justas savo kalboje viešai pripažino, jog lietuviai 
partizanai buvo pirmieji vokiečių ginklo talkininkai kovoje prieš sovietinį 
bolsevizmq. Vokiečių okupacijos pabaigoje generolas pateko nacių nemalo
nėn, buvo atleistas ir išsiųstas į Kuršo frontą. Prie Bauskės pateko sovietų 
nelaisvėn. Niumbergo procese ir Rygos susidorojime kaip liudytojas palan
kiai liudijo Lietuvai. Pagaliau, pagal ne visiškai patikrintą versiją, sovietų 
~karinio tribunolo~ buvo nuteistas ir Rygoje šalia Operos ir baleto teatro už 
kanalo esanciame skvere pakartas. Lietuvos dalinių karia~ buvę pavaldūs 
karo komendantui gen. JUjtui, brangina jo atminimą. Kovose su sovietų di
versantais Rytų Lietuvoje jis brangino kiekvieno lietuvio kario gyvy};ę, pate
kusiems į pasalas žaibiškai. atJiųsdavo šarvuočių paramą, net šarvuotą trau
kinb Tai įnašas lietuvių pastangoms apsaugot didžiąją dalį Lietuvos nuo 
Maskvos diversantų sverbimosi. 

HahiL dr. KAZYS ĖRINGIS 
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LIETUVIAI LAUKIA KARO 

. Sovietinė okupacija ir teroras 

Lietuviai nuo seno giedojo giesmę "Šventas Dieve", kurioje mel 
dė: ''Nuo bado, maro, ugnies ir karo gelbėk mus, Viešpatie!" Tačiau kai 
šovietinė Rusija 1940 m. birželio mėn. 15 d. okupavo tėvynę, jie pradė
jo laukti karo. Kuo ilgiau truko okupacija, tuo labiau lietuviai laukė 
karo . Ne todėl, kad nesuprastų, ką karas - ypač šių dienų - rei škia. 
Atrodė, tik karas gali duoti progą nusikratyti sovietinės okupacijos ir 
atgauti Laisvę bei Nepriklausomybę arba bent sustabdyti okupanto pra 
dėtą lietuvių tautos masinį naikinimą. Per vienerius metus į sovietiniu s 
kalėjimus buvo sugrūsta apie 12 000 Lietuvos eiliečių,:1 Vien tik Kaune 
jų buvo kalinama apie 3700, Vilniuje - 3200, Siauliuose - 800, Mari
jampolėje - 750, nemaža Panevėžio, Rokiškio, Pravieniškių, Zarasų bei 
kituose kalėjimuose. Prieš didesnes akcijas ar žymesnius įvykius oku 
pantai plačiu mastu vykdė ir lietuvių areštus , kad pavergtieji nepasi
priešintų ir nepareikštų protesto . Prieš vadinamojo liaudies seimo rin 
kimus, 1940 m. liepos 11-osios naktį jie areštavo ir uždarė į kalėjimus 
apie 2000 žymesnių inteligentų ir kitų veiklesnių žmonių. Tų pačių me
tų lapkričio 5-6 dienomis, prie š sovietinės revoliucijos Rusijoje šventę, 
areštuota ir sukišta į kalėjimus daugiau kaip 600. Didžiausią siaubą 
lietuviams sukėlė 1941 m. birželio 14 d. pradėtas neįsivaizduojamos 
apimties masinis lietuvių vežimas į Rusiją. Vien iš Kauno birželio 15 d. 
išėjęs traukinys su 59, o rytojaus dieną kitas - su 54 tremtinių prikimš
tais vagonais. 

Iš Alytaus išėjo 63 vagonų tremtinių ešelonas, iš Vilkaviškio - 81. 
Prie jų Kaune prikabinti dar 8 tremtinių pilni vagonai... Iš viso buvo 
suskaičiuota 871 tremtinius vežęs vagonas. 

Ką tuo metu lietuviai jautė, laikraščio "[ laisvę" 1941 m. Nr.8 vaiz
džiai pasakoja "Studentės" slapyvardžiu pasirašiusi autorė straipsnelyje 
"Paskutinis pasimatymas prie užkaltų vagonų". Ten rašoma: "Tai buvo 
gražią saulėtą dieną, kai Lietuvos margaspalvėse pievose dūzgė bitės, o 
lietuvio širdyje slėpėsi didžiulis skausmas. Važiuojame traukiniu iš Vilniaus 
į Naująją Vilnią. Žmonių veiduose nevilties šešėliai. Girdėjau dūsaujant. 
Akys neramiai žvilgčioja pro vagono langus. Pravažiuojam pirmą stotį -
Pavilnį; antroji buvo Naujoji Vilnia. Netenka ilgai laukti. Visi skuba į pe
roną. Dairomės. Tuoj prieš mūsų akis stoja visas miškas gyvulinių vagonų. 
Vos keletą žingsnių žengę, atsiduriame prie tų nelaimingųjų laisvės ir tėvy
nės netekusių lietuvių, kurie smurtu vežami į Kazachstaną, Sibirą, Kam-
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čiatką. Visi vagonai uždaryti, tik aukštai pro mažutį, aptvertą prekinio va
gono langelį ir kai kur pro praviras duris matyti galvos. Nė vieno veide 
nesimato "buržujo", bet visuose labai lengva išskaityti liūdesį dėl pamintos 
žmogaus teisės laisvai gyventi, galvoti ir veikti. Kiekvieno akyse matyti žo
džiais nenusakomas skausmas, o lūpose - išreikštas skundas. Pirmasis 
ešelonas, gal apie 50 vagonų, negailestingai prikimštas žemaičių. Klausia
me, iš kur esą. Beveik visi pro virbus atsako: "Iš Tauragės, iš Tauragės". 
Šitokio atsakymo susilaukėme iš visos eilės vagonų. Kiek toliau rainiškiai. 
Vargšai žemaičiai... Mūsų akyse pasirodo ašaros, tačiau jie neverkia: ir 
kentėdamas žemaitis moka tylėti dantis sukandęs. Tik vienas graudus vaiz
das mus prislegia besibaigiant ešelonui: gyvenimo naštos palaužta senutė, 
žila kaip obelis, rankas laužydama rauda. Didelės ašaros rieda per raukš
lių iJvagotą veidą. Šitaip jos skausmas išsiliejo pamačius stovintį prieš va
goną sūnų, kuris neturi teisės nei rankos paspausti iJvežamai motinai, nei 
stiklo vandens paduoti. Einame toliau. Klausiame, iš kur. "IJ Marijampo
lės': - atsako. Klausiame, ar turi ko valgyti. "Taip. Kol kas turime". Vis 
mat suvalkiečiai su ambicija. Kiti net bando juokauti: "Dabar iJvežami 
mes laimingesni už jus. Štai bent jūs atvykstate mūsų palydėti. O kai jus 
veš, gal nė tos paguodos neturėsite, nes nebus kam išlydėti." Daugiau kal
bėti negalime, nes raudonarmietis su durtuvu surinka pasifalinti. Vėl ei
name. Vėl kalbiname, raminame savo seses ir brolius. Randame vagonus 
iš Šiaulių. Kiti jau iJvažiavę toliau į nežinią. Pamatę mus, išvežamieji su
sigrūda prie langelių, prie truputį pravertų durų ir visu nuoširdumu nori 
mums patarnauti, klausia, ko ieškome. Viename vagone matome jauną 
moteriškę su mažu vaikučiu ant rankų. Girdime jo prašymą: "Mama, duo
nos". O ji pro ašaras pažvelgia į mus. Suprantame jos skausmą. Su savimi 
mes turime pasiėmę barankučių, tik nežinome, kaip jas paduoti. Moteriš
kė nuleidžia virvutę. Vos baigiame verti ant jos barankutes, girdime vėl 
šaukiantį raudonarmietį. Nepaisome. Moteriškė iš langelio prislėgtu balsu 
klausia; •~ dar neprasidėjo karas?" Iš kito vagono kaunietis klausia pasku
tinių naujienų. Teiraujasi apie draugus ir pažįstamus. Bet jam rūpi svarbiau
sias dalykas: ''Ar galima ko tikėtis iš Vakarų?" Suraminame. O jie ir mažiau
sia viltimi patenkinti - širdimi ir lūpom džiaugiasi. Mums beieškant iJvežtų ir 
pažįstamų, pasigirsta du šūviai. Vienas lietuvis norėjo pabėgti. Raudonar
mietis iššovė, sugavo, surišo rankas ir nusivedė į dar "saugesnę" vietą. Pri
kimšti vagonai dar labiau saugomi. Neprikidžia nė vieno žmogaus. Iš tolo 
pro langelių virbus dar matome iJvargusius, suprakaitavusius veidus, dar 
girdime mažųjų verksmus, tačiau nebegalime su jais pasikeisti vienu ldtu 
žodeliu. Pavaikščioję ir apverkę jų nedalią, skaudančia širdimi grįžtame į 
sostinę, savyje klausdami, kada bus mūsų eilė. Dėkui Dievui, to mes nesu
laukėme. Ratas ėmė suktis į kitą pusę". 

. . '-:7ytautas Rimk~s savo atsiminimų knygelėje "Lietuvių sukilimas 
V1lnmJe 1941 m." apte tuos tremtinių vagonus Naujojoje Vilnioje pa-
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sakoja labai panašiai. Jis rašo: "Nelaimingi suimtieji, iškart nesuspėti iš
vežti, dieną ldtą būdavo laikomi netoli Vilniaus esančioje didelėje geležin
kelių susikirtimo vietovėje Naujojoje Vilnioje. Į ten daug dar nesugaudytų 
važiuodavo pasižiūrėti, įsitildnti savo aldmis ir nuvežti nelaimingiesiems 
bent mažų dovanėlių. Ir aš susirinkau savo kuklių studentiškų sutaupų 
daiktelius-maisto, vaistų, pieštukų, popieriaus. Įsidėjau maldaknygę, mažų 
lietuviškų knygučių. Su pilnu portfeliu ir mažu ryšulėliu išskubėjau į Nau
jąją Vilnią. Taip, tenai stovėjo šimtai vagonų su "išlaisvinto jų", "išvaduo
tojų" (taip save mėgino tituluoti okupantai - rusų bolševikai) sugaudytais, 
nužmogintais žmonėmis iš visos Lietuvos. Vyrai, moterys, vaikai, seneliai, 
kūdikiai, ligoniai - visi sugrūsti į dvokiančius, rusiškus, gyvuliams vežti 
skirtus vagonus, visi pakeliui į pražūtb į baisųjį rusiško naikinimo katilą 
kažin kur Rusijos toliuose. Vagonai užrakinti. Jų tarpduriuose palikti tik 
siauri plyšeliai orui įeiti, pro juos blizgėjo baimingos nelaimingųjų akys, 
girdėjosi tykūs prašymai vandens, maisto ar kitko, matėsi iškištos nosys, 
pirštai, delnai, kai kur buvo spraga net visai rankai iškišti. Tai mano bro
liai ir sesės lietuviai! .. Kaip silkės statinėse sugrūsti. Bolševikiniai enkavėdis
tai ir rusų kariuomenės kariai sargybiniai, su parengtais šauti šautuvais ir 
durtuvais ant jų, kai kurie su automatais, piktai vijo atvykusius atsisvei
kinti, aplankyti minią nelaimingųjų. Tie sargybiniai stovėjo viena ar abiem 
rankom įsikabinę į vagonų kampus, laiptus. Kiti vaikščiojo keikdami ir 
šautuvų buožėmis grūmodami, ne vienam ir šerdami kur pakliuvo. Kurį 
laiką stovėjau kiek nuošaliau ir iš pasibaisėjimo vos begalėjau alsuoti. Nie
kad savo gyvenime nebuvau matęs taip žiauriai besielgiančių lietuvių ūki
ninkų, bernų, čigonų, žydų ar kurių ldtų net su skerdimui ar pardavimui 
skirtais gyvulėliais. Net bekonus, sudėtus į vežimą, ir pakeliui į "Maisto" 
pirkimo vietas ar skerdyklas Lietuvoje gyvenantieji dar pakasydavo, net 
pagailos žodį pasakydavo. Ir taip su visų rūšių gyvuliais, paukščiais, skir
tais žmonėms maitintis ar dirbti. O čia... taip elgiasi su nieku.o nekaltais 
žmonėmis! Vos besuvaldžiau ašaras. Nepaisydamas l>olševikų ginkluotų sar
gybinių, pribėgau prie vagonų ir dalijau nelaimingiesiems atsivežtąsias smul
kmenas. Po kelių vagonų, toliau esantieji rusai sargai, nušokę nuo vagonų, 
užtvėrė rankomis keliq, kad toliau nebegalėčiau bėgti, o jei taip, tai į jų ran
kas. Apsisukęs !dek atgal, įsimaišiau išlydinčiųjų minioje. Kiek paėjęs, prišo
kau prie kitų vagonų ir baigiau dalyti atsivežtas smulkmenas". ( O.e. 9-11 p.). 

Vėliau surinktomis žiniomis tų dėportacijų metu iš Lietuvos buvo / 
išvežta 34260 asmenų. Tarp išvežtųjų buvo 1089 mokytojai ir profeso
riai, 3389 ūkininkai, 168 gydytojai, 113 tėisininkų, 879 darbininkai, 1591 
valdininkas, 416 studentų, 6378 moksleiviai, 1865 šeimininkės ir kt. 622 
lietuviai kariai - pradedant generolais ir baigiant eiliniais bei civiliais, 
kariuomenės tarnautojais - buvo išvežti į Rusiją, prisidengus tariam~ 
siuntimu į kursus. , 

Tos akcijos buvo baisios dar ir tuo, kad buvo deportuojami ne t~ 
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suaugę sveiki asmenys, bet ir vaikai, pradedant neseniai gimusiais kūdi
kiais, bei nukaršę seneliai. Tarp deportuotųjų buvo iki l metų amžiaus_ 
211 vaikų, iki 4 metų -1415, iki 10 metų - 2165. Asmenų iki 70 metų_ 
609, iki 80 metų-313, iki 90 metų-104 ir 100 metų sulaukusių -10. 

Rusų-vokiečių karo nuojauta 

Kalbėdami apie karą, lietuviai turėjo galvoje rusų-vokiečių karą. 
Vokietija tuo metu buvo vienintelė Europos valstybė, pajėgi kariauti 
su sovietine Rusija ir, anuometiniu lietuvių įsitikinimu, į tokį karą spar
čiai artėjanti, nors oficialūs sovietų ir nacių santykiai tokio karo greitai 
nepranašavo. Iš paviršiaus jų santykiai atrodė net geri. Jau 1939 m. 
buvo pasirašyta Vokietijos ir Sovietų Sąjungos nepuolimo sutartis, o 
1940 m. vasario mėnesį - ir ekonominė, pagal kurią SSRS Vokietijai 
dideliais kiekiais tiekė karui reikalingų medžiagų. Pagaliau, tarsi atsi
sakydami paskutinių savo interesų Lietuvoje, naciai repatrijavo ir Lie
tuvoje gyvenusius vokiečius. O dar mažiau bū tų buvę panašu į artimą 
karą, jei lietuviai anuo metu būtų žinoję apie vokiečių ir sovietų kartu 
su minėta nepuolimo sutartimi pasirašytus slaptus protokolus. 1939 
m. rugsėjo 28 d. pasirašytu slaptu protokolu Vokietija sutiko, kad SSRS 
okupuotų Lietuvą . Tik Sūduva turėjo atitekti Vokietijai. O kai 1940 m. 
okupuodami Lietuvą sovietai užėmė ir numatytą vokiečiams palikti 
Sūduvą, naciai sutiko ją sovietams parduoti. Tuo reikalu buvo pasira
šytas šis protokolas: 

"Vokietijos ambasadorius grafas von Schulenburg, Vokietijos Reicho 
vyriausybės įgaliotas, iš vienos pusės ir SSRS Liaudies Komisarų Tarybos 
Pirmininkas V.M.Molotovas, SSRS vyriausybės įgaliotas, iš antros pusės su
sitarė taip: 

l . Vokietijos Reicho vyriausybė atsisako savo pretenzijos į Lietuvos te
ritorijos juostą, minimą 1939 m. rugsėjo 28 d. papildomame slaptame proto
kole ir pažymėtą žemėlapyje, pridėtame prie protokolo; 

2. SSRS vyriausybė yra pasirengusi kompensuoti Vokietijos Reicho vy
riausybei ui teritoriją, minimą šio protokolo pirmame punkte, mokėdama 
Vokietijai 7 500 000 aukso dolerių arba 31 500 000 reichsmarkių. 

SSRS vyriausybė 31,5 milijono reichsmarkių sumokės šiuo būdu: vie
ną aštuntąją dalį, t.y. 3 937 500 reichsmarkių, ne geležies metalo tiekimais 
per tris mėnesius nuo šio protokolo pasirašymo dienos, o likusias septynias 
aštuntąsias dalis, arba 27 562 500 reichsm:ukių, auksu, atsiskaitant iš vo
kiečių aukso mokėjimų, kuriuos Vokietija turi sumokėti 1941 m. vasario 11 
d. pagal laiškus, pasikeistus tarp Vokietijos ekonominės delegacijos pinni
ninko Dr. Schu"e ir SSRS užs. prekybos liaudies komisaro pono A.J.Miko
jano, ryšium su 1941 m. sausio 10 d. susitarimu dėl tarpusavio tiekimų su
tarties antrojo periodo metu pagal ekonominį susitarimą, 1940 m. vasario 
mėn.pasirašytą tarp Vokietijos Reicho ir SSRS. 

3. Šio protokolo surašyta po du originalius egzempliorius vokiečių ir 
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rusų kalbomis; protokolas įsigalioja jį pasirašius. 

Maskva, 1941 m. sausio 10 d. 

Už Vokietijos Reicho vyriausybę 
SCHULENBURG 

SSRS vyriausybės įgaliojimu 
V.MOLOTOV 
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Jei lietuviai ir būtų žinoję apie tokio protokolo buvimą,jų nuomonė, 
jog karas tarp bolševikų ir nacių neišvengiamas, greičiau nebūtų pakitusi, 
nors okupantai ir stengėsi ją pakeisti. Per savo agentus surinkę žinias, kad 
lietuviai laukia vokiečių ir sovietų karo, okupantai spaudoje kaltino an
glus, kurie, esą, provokaciniais tikslais skleidžią gandus apie galimą karą. 
Tačiau tai nė vieno lietuvio neįtikino. Lietuviai manė, jog tokios dvi siste
mos, kaip bolševikų ir nacių, negali ilgai viena kitos pakęsti, nes tai iš 
esmės nesutaikomi priešai, siekią nesuderinamų tikslų - bolševikai suko
munistinti ne tik Europą, bet ir pasaulį, o naciai - įsigalėti Rytų Europos 
erdvėje, ką galėjo padaryti tik sunaikinę sovietus. Jų sutartis ir viešas kal
bas apie gerus santykius lietuviai laikė - ir iš tikrųjų nė kiek neklydo - tik 
abiejų pusių manevrais, kuriais ir vieni, ir kiti susirėmimą bandė nustumti 
iki tinkamo momento. Ir tą jų pažiūrą patvirtino daugelis dalykų. Patys 
okupantų pareigūnai ne kartą ir lietuviams prasitardavo, jog visokie susi
tarimai su vokiečiais esą tik taktikos dalykas -kapitalistai, tarp savęs ko
vodami, nusilptų ir susidarytų sąlygos pasaulio proletariato pergalei. Ne 
vienas jų net girdavosi,jog netrukus būsiąs Berlyne. Karininkų ir politinių 
vadovų susirinkimuose, kur turėjo dalyvauti ir lietuviai karininkai, ilgai
niui komisarai pradėjo atvirai kartoti, kad artėjąs karas, kad jis esąs neiš
vengiamas, kad teksią kariauti su pikčiausiu SSRS priešu - nacių Vokieti
ja. Repatrijuojant vokiečiams, kartu repatrijavo ir nemažai norinčių iš 
sovietų rankų ištrūkti vokiečiais apsimetusių lietuvių. Iš tų repatrijantų 
pagal susitarimą gauti laiškai taip pat teigė, jog karas nebetoli. Lietuviai 
manė, jog vokiečiai savo tautiečius iš Lietuvos iškėlė tik tam, kad karo 
atveju sovietai jų neišžudytų. Užsienio radijas, kurio uoliai tuomet klau
sėsi kiekvienas, kas tik galėjo, taip pat skelbė laukiamą karą pranašaujan
čias žinias. O kai okupantas pradėjo statyti aerodromus bei įtvirtinimus ir 
kasti apkasus, niekam netiko abejonių, kad karas nebetoli. Jau vien 88 
naujų aerodromų statyba, be 8 buvusių Lietuvoje, pakankamai iškalbin
gai bylojo, kas artėja. 

Kuriasi antisovietinis pogrindis 

Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, kiekvieno susipratusio lietu
vio sieloje kilo pasipriešinimo jausmas. Kiekvienas jautė, kad reikia 
kur galima ir kiek galima nuo okupanto užmačių gintis, nors ir sunku 
buvo nuspręsti, ko griebtis. Vyko slapti pasitarimai, kuriuose buvo ieš
koma pasipriešinimo būdų. Buvo net bandoma to siekti dirbant oku
panto sudarytame valdžios aparate . Apie tos rūšies bandymą 1953 m. 
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"Varpe" Nr. l M. Mackevičius taip rašo: "Prisimenu pirmas bolševikų 
okupacijos dienas, kada lietuvių visuomenėje dar nebuvo visai išblėsusi 
viltis bent kai ką išgelbėti ir palenkti įvykius sau naudingesne linkme. Bu
vusios pozicijos žmonės prašė jų anksčiau persekiotus opozicionierius gel
bėti kas galima, užimti įstaigose atitinkamus postus ir t.t. Visus prispaudu
si nelaimė suvedė visų patriotinių grupių atstovus bendram pasitarimui, 
kuris įvyko "Lietuvos žinių" patalpose. Ten buvo vienbalsiai nutarta mė
ginti steigti vieną bendrą Lietuvių organizaciją, kuri turėjo sujungti miesto 
ir kaimo lietuviškąjį elementą bent tautiniais ir kultūriniais reikalais. Ten 
pat buvo nutarta pasiųsti žmogų pas "liaudies vyriausybės" vidaus reikalų 
ministerj M Gedvilą pasiteirauti, ar bus duotas leidimas tokiai organiza
cijai. Šių eilučių autoriui teko būti tuo pasiuntiniu ir išdėstyti Gedvilui 
desperacinį sumanymą. Jis tai padarė ir pilną atsakymą gavo, deja, ne 
logikos argumentais, Kauno sunkiųjų darbų kalėjime iš ruso enkavėdisto. 
Minėtame susirinkime jaunesnieji žmonės buvo raginami eiti į įstaigas dirb
ti, galvojant, kad lietuviai, būdami administracijos aparate, galės daugiau 
pagelbėti lietuviškajam reikalui. Prisimenu jaunus asmenis, kurie buvo pa
stūmėti eiti tuo keliu. Jų beveik jau nėra tarp gyvųjų. Juos pražudė slaptas 
noras ir pasiryžimas padėti kryžiuojamai Lietuvai". (O.e. 30-31 p.). 

Tokių pasitarimų bei mėginimų buvo ne vienas. Tačiau netruko 
paaiškėti, jog tuo keliu beveik nieko neįmanoma pasiekti. Ne vienas 
bandžiusiųjų netrukus atsidūrė sovietiniame kalėjime. Kersteno1 ko
mitetui liudijęs J. Bildušas, paklaustas, kodėl jis priėmė jam sovietinių 
okupantų pasiūlytas Tauragės apskrities viršininko pareigas, taip pa
aiškino: "Kai komunistai okupavo Lietuvą, Lietuvos politinių partijų va
dai, laikydami komunistų viešpatavimą tik laikina karo meto padėtimi ir 
stengdamiesi išsaugoti lietuvių tautai tai, ką galima išsaugoti, ragino val
džios tarnautojus likti savo darbe ir imti naują valdinį darbą, jei jis pasiū
lomas". Tačiau jau tų pačių 1940 m. rugsėjo 10 d. buvo sovietiniame 
kalėjime dėl to, kas negalėjo dirbti bendrai su okupantais dėl jų žiauru
mų ir dar dėl to, kad okupantai kiekvieną lietuvį laikė savo priešu (Bal
tic States Investigation. Part I, 437-447 p.).1 

Patyrę, kad viešai ir legaliai nuo okupanto kėslų gintis nėra jokios 
galimybės, lietuviai buvo priversti jungtis prie pogrindinės veiklos. Ne
organizuotas antisovietinis lietuvių pogrindis pradėjo reikštis beveik nuo 
pat pirmųjų sovietinės okupacijos dienų. Karti okupacijos patirtis grei
tai visus lietuvių patriotus nuvedė į pogrindį. . 

· Pirmą kartą antisovietinis pogrindis Lietuvoje stipriau pasireiške 
paskelbus tariamus vadinamojo Liaudies seimo rinkimus. Ta proga su 

1 JAV Atstovų Rūmų 1953 07 27 jsteigtas Pa,balt_ijo valstybių okupacijai tirti 
komitetas - Select Committee to Investigate tlle Incorporation of the Baltic States 
into tbe USSR. 
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savo atsišaukimais, raginančiais lietuvius tuos rinkimus boikotuoti, 
pasirodė ~em~žai pogrindži~ gil!'pių:_ Li~tuvos neprik_lau_somybt:s ly~a 
1940 rugpjūtyje Kaune, Kupiškyje, Siaulmose, Panevežyje, Rokiškyje, 
Lietuvos gynimo rinktinė, Lietuvos atstatymo frontas, Salantų kovos 
būrys (iš tikro taip pasivadinęs tik okupantui klaidinti) ir kitos. Vieną 
pirmųjų atsišaukimų 1940 m. liepos 8 d. paskelbė Lietuvos gynimo rink
tinė. Jame rašoma: 

"Pavergtos Tėvynės sūnau! Šiądien Tau išmušė valanda pasirodyti, kad 
esi Lietuvis. Tikras Lietuvis sutiks geriau mirti, negu ties ranką balsuoti už 
Lietuvos išdavikus. Neik į rinkimų salę, nes ten prievarta turėsi išduoti savo 
brolių laisvę ir tikybą. Šalin, Lietuvos išdavikai! Jums tėvynė-Maskva". (Lie
tuva tironų pančiuose, 105 p.) 

Po pirmųjų pogrindžio pasireiškimų netrukus tokių slaptų antiso
vietinių sambūrių pridygo visame krašte. Jie niekada nebuvo tiksliai sure
gistruoti, kiti net ir vardo neturėjo ar nebuvo įgiję pastovios organizacijos 
formų. Tačiau ir žinomieji, veikę įvairiose krašto vietovėse, gerai parodo, 
kad antisovietinis pogrindis krašte išplito labai greitai. 

· Žemaičių krašte žinomos šios lietuvių pogrindžio organizacijos: 
Geležinis vilkas ir Lietuvos apsaugos gvardija Tauragės mieste ir ap
skrity, Šilalės gimnazijos moksleivių sambūris, veikęs apskrityje ir va
dinęsis Lietuvos fašistų baudžiamuoju būriu, turbūt norint priešui su-

t._{\ kelti daugiau rūpesčio. Raseinių apskrityje veikė Lietuvai išlaisvinti są
l .( \ junga, Kelmės - Lietuvos išlaisvinimo vanagai, Telšių - Laisvės žvalgai, 
~ Džiugas, Telšių ir Luokės - Saigūnas, o toje pačioje apskrityje, Žarė'7 nuose ir Luokėje - Lietuvos patriotai. 
, Užnemunėj, Šakių mieste ir apskrity, veikė Geležinis vilkas ir Ko-

T7m itetas Nr.27. Marijampolės apskrity- Gelbėti Lietuvai būrelis. Seinuo
se, Lazdijuose -Laisvės mylėtojai ir Lietuvos mylėtojų sąjunga, o Kapčia
miesty - Laisvės mylėtojai. Alytaus apskrityje ir pačiame Alytuje veikė 
Krašto mylėtojai, gimnazijos moksleiviai buvo suorganizavę Mirties bata
lioną, vėliau-Lietuvos apsaugos gvardiją. Miroslave veikė Tėvynės mylė
tojai, Simne, Meteliuose ir Krokialaukyje-Tėvynės mylėtojų sąjunga, o 
tos pat apskrities tytinėje dalyje, Vilniaus pusėje, Merkinėj ir Stakliškėse 
- Lietuvos mylėtojų sąjunga. 

Ypač aktyviai antisovietinis pogrindis reiškėsi buvusioje laikino
joje sostinėje Kaune, kur buvo daug valdinių bei kitokių įstaigų, įmonių 
ir mokyklų . Ten veikė Laisvosios Lietuvos s~unga, nuo 1940 rugpjūčio 
-Lietuvos nepriklausomybės lyga (skyriai-Siauliuose, Panevėžyje, Ro
kiškyje), kuri turėjo savo padalinius ir Vilniaus, Ukmergės bei kitose 
gi_mnazir· · ~,~vo~ i~l.ais>:iniino .ly~a,_ ~ietuvos p~rtizanai aktyvi~t~i, 
L1etuvo lats~.e~. k_f vcbtd,pt~ arbe1 kttt sambūna1. Kauno apskntyJe 
d~r vei~ Į : V~ijor· -Jhltnf~ ~LaĮ~vinimo lyga, Veliuonoj - Geležinis 
VIikas, ~žne~n · e esančiame Pakuony1·e - Lietuvos gynimo ratelis. 

1 v1m'.'.> s'1 
: - .. •.- -----... . . ..__ .... 
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emažai pogrindžio sambūrių veikė Vidurio Lietuvoje. Ukmergės mies
te ir apskrityje - Lietuvos partizanai aktyvistai, gimnazijos moksleiviai 
priklausė jau minėtos Lietuvos nepriklausomybės lygos padaliniui. Šiau
liuose ir jų apylinkėse - Lietuvos laisvės armija (padaliniai Panevėžio, 
Birtų, Rokiškio, Zarasų, Utenos apskrityse), Partizanų lyga (Šimony
se, Panevėžyje) , Žalgiriečiai (Kupiškyje, Panevėžyje), Utenio vyrai. Bir
žų apylinkėje - Žaliųjų partizanų štabas. 

Vilniuje svarbiausia lietuvių pogrindžio organizacija buvo Lietu
vai išlaisvinti komitetas. Pažymėtina, jog Vilniuje ir Vilniaus krašte ša
lia lietuvių plačiai reiškėsi ir lenkų bei žydų antisovietinis pogrindis. Iš 
kitų Rytų Lietuvoje veikusių lietuvių pogrindžio organizacijų paminėti
nas Rokiškyje veikę Laisvės kovotojai Lietuvai ginti komitetas, Rokiš
kio apskrityje, Kamajuose, - Laisvės sargai, Kriaunose - vanagai, Pa
nemunio valsčiuje -Partizano sambūris, Utenos apskrityje, Tauragnuo
se, - Lietuvos partizanų aktyvistų sąjunga, Molėtuose - Parazitų nai
kintojų vardu pasivadinęs sambūris; Zarasų apskrityje, Salake - Vil
kas; Kaišiadorių apskrityje, Darsūniškyje - Lietuvos gynimo ratelis, o 
Aukštadvaryje ir Trakuose - Lietuvai ginti komitetas. 

Ne visos ir čia paminėtos grupės buvo stiprios bei pastoviai veiku
sios. Kai kurios buvo tik trumpalaikis lietuvių patriotų susibūrimas at
skiram sumanymui įvykdyti - paraginti tautiečius nedalyvauti sovieti
niuose rinkimuose, nemokėti mokesčių ar nepilti pyliavų. Kai kur pa
vieniai asmenys leido atsišaukimus ar ėmėsi kokio kito pogrindinio žy
gio, kartais panaudodami tariamos organizacijos vardą, kad jų veiks
mai atrodytų svaresni. Tačiau žymi tų sambūrių dalis veikė nuolat, gana 
plačiai ir buvo rimta pogrindinės kovos jėga. Pvz., Vilniaus Lietuvai 
išlaisvinti komitetas turėjo lemiamos reikšmės ruošiantis 1941 m. suki
limui. 1940 m. gruodžio 26 d. įsikūrusi Lietuvos laisvės kovotojų sąjun
ga ir veikė kaip vienas iš VLIK'o kovos sąjūdžių. 

Lietuvių antisovietinis pogrindis pradėjo veikti kaip pasyvus pasi
priešinimas - ragino nedalyvauti sovietų paskelbtuose tariamuose rin
kimuose, neiti į okupantų organizuojamus mitingus, nemokėti mokes
čių, nepilti pyliavų ir t.t Buvo raginama likti ištikimiems savo tautai, 
stengiamasi padrąsinti artėjančiu sovietų-vokiečių karu, taip pat kelia
mos Lietuvai ir lietuvių tautai sovietų daromos skriaudos ir sovietinės 
santvarkos ydos. ]l m reikalui buvo naudojama vienintelė įmanoma prie
monė- pogrindžio spauda. Pogrindžio grupės ar pavieniai asmenys ra-~ 
~ė ranka ir mašinėle, naudojo net žaislines, o dažnai tekstus dėliodavo 
iš senų laikraščių ar kitų spaudinių prisikarpytų raidžių . Pagamintus _ 
t~~~~ pada_u~ndav~ šapirografais ar rotatoriais ir platindavo. Netu
rmt1e11 da_ugm1m_o pnemonių_ atsišaukimus perrašinėdavo ranka . Kad 
o~upan_ta1 ~e~al~tų rankraščio susekti, paprastai buvo rašoma spaus
dmtomIS ra1dem1s . 
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Pradžioje buvo gaminami tik atsišaukimai, o 1940 m. ~od _žio 
mėnesį pasirodė ir pogrindinis laikraštis "Laisvoji Lietuva", kuą leido ( 
Laisvosios Lietuvos sąjunga. Vėliau pasirodė "Aktyvistas", o Kauno • 
gimnazijose - "Dr~udži?IDos _mintys". (Plungėje moksleivia~ išleido "La~- · 
vės varpą".) Buvo išplatmtas iš Berlyno pargabentas Aktyvistų fronto lei
dinys "Iš lx>lševikinės vergijos į naują Lietuvą". . . .: · 

Pogrindyje pagaminti atsišaukimai plito visame krašte . Tai ItudiJa 
po raudonųjų išvijimo 1941 m. rasti du vietinių saugumo organų prane
šimai Maskvai apie pogrindinės spaudos Lietuvoje plitimą nuo okupa
cijos pradžios iki 1941 m. gegužės mėnesio. Kadangi antrasis praneši
mas dar buvo nebaigtas rašyti, trūksta išsamesnių žinių apie Šiaulių, 
Zarasų, Panevėžio, Kretingos ir Mažeikių apskritis. Tačiau ir iš esamų 
duomenų matyti, kaip plačiai iki 1941 m. pavasario Lietuvoje paplito 
pogrindinė spauda. 

Žemaičių krašto dalis įėjo į pasienio zoną, kur judėjimas buvo labai 
suvaržytas ir gyventojai sekami. Tačiau net pasienio zonoje Tauragėje bu
vo rasta ant tvorų iškabinėtų antisovietinių atsišaukimų. 

Pogrindžio spaudos buvo rasta ir Laukuvoje, Kvėdarnoje, Kalti
nėnuose. Raseinių apskrityje tokios spaudos buvo išplatinta pačiuose 
Raseiniuose, Kražiuose, Pašvinčio kaime, Girkalnyje, Juodaičiuose, Vi
duklėje ir jos apylinkėje, Kelmėje ir jos apylinkėje, Raudonėje, Pami
tuvio kaime, Aliejų kaime, Betygaloje ir jos apylinkėje bei Jurbarke . 
Telšių apskrityje- pačiuose Telšiuose, Žarėnuose ir Telšių-Žarėnų vieš
kelyje, Rietave, Luokės apylinkėje, Užėnų ir Beržuvėnų kaimuose, Var
nių valsčiaus Pavandenio dvare ir Žemaičių Kalvarijoje, Mažeikių ap
skrityje - Mažeikiuose ir Tirkšliuose. Minima, kad pogrindžio atsišau
kimų rasta Kretingoje. 

Į pasienio zoną įėjo žymi Užnemunės dalis. Vakariniu jos pakraš
čiu ėjo Lietuvos-Vokietijos siena ir buvusi demarkacijos linija su Len
kija, kuri, vokiečiams okupavus Lenkiją, buvo pasidariusi taip pat sie
na su Vokietija. Čia plačiai buvo skleidžiama pogrindžio spauda, neiš
skiriant nė pasienio ruožo. Pasienyje, buvusioje Šakių_ apskrityje, po
grindžio spaudos buvo rasta Šakiuose, Lukšiuose bei Sakių-Lukšių ir 
kituose vieškeliuose, Paežerėliuose ir šio valsčiaus Kriukų kaime, Gel
gaudiškio apylinkėje, Barzduose, Žvirgždaičiuose, Jankuose, Griška
būdyje ir Lekėčiuose. Vilkaviškio apskrityje - pačiame Vilkaviškyje, 
Keturvalakiuose ir Keturvalakių-Gižų vieškelyje, Pilviškių apylinkėje, 
Gižų apylinkėje, Kybartuose, Bartninkų valsčiaus Mažučių kaime ir Pa
jevonyje. Marijampolės apskrityje pogrindžio spauda sovietų saugumo 
agentams į rankas pateko jau 1940 m. ru~ėjo mėnesį. Iki minėto pra
nešimo Maskvai dienos pogrindžio spaudos rasta Marijampolėje ir Bal
supių kaime, Sasnavoje, Krosnoje, Liudvinave, Suvalkų Kalvarijoje, 
Prienuose ir Veiveriuose. Seinų apskrityje pogrindžio spaudos buvo rasta 
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Veisiejų, Leipalingio apylinkėse,_ Š~e?teže~, š!avant~ose ir net~li jų 
buvusiame Mikyčių kaime. Alytuje Ir JO apyhnkese soVIetų agentai bu. 
vo labai budrūs ir akyli, nes čia buvo didelė jų karinė bazė, tačiau po
grindžio literatūros buvo rasta daugelyj~ vi~tų -: ~ači~me Alytuj~ ir ši? 
valsčiaus Kiaunių kaime, Miroslavo apylmkes Z12enų Ir D apkuškių kai
muose Simne ir šios apylinkės Varnagirių, Giluičių, Kavalčiukų bei Ve
rebiejų kaimuose, Meteliuose, Santaikoj, ~okiala~Jcy, ~ei~ijų apy!!?· 
kėje ir Liškiavoje, o rytinėje Alytaus apsknt1es dalyje, V1lmaus puseJe 
- Stakliškėse, Merkinės apylinkės Samūniškių, Ryliškių ir Vaismūnų 
kaimuose, Druskininkuose bei Daugų valsčiuje. 

Kaune ranka rašyti ir dauginti atsiša~~im~i nu?lat ~atvės~ ir~~
kyklose buvo platinami nuo 1940_ m. rugseJo mene~10. Cia pas1~ode ~r 
pirmasis pogrindžio laikraštis. Kitur Kauno apsknty pognndž10 atsi
šaukimų buvo rasta Vilkijoje, Veliuonoje, Seredžiuje, Petrašiūnuose ir 
Pažaislyje, o šios apskrities Sūduvos dalyje - Garliavoje ir Pakruonyje. 
Pogrindžio spauda buvo plačiai paskleista ir visoje Vidurio Lietuvoje. 
Ukmergės apskrityje jos buvo rasta pačioje Ukmergėje, Želvoje, Ly
duokiuose, Vepriuose, Šateliuose, Šešuoliuose, Žemaitkiemy, Taujė
nų valsčiaus Užulėnio kaime, Pagirio valsčiaus Gaigalų kaime, Kavars
ko valsčiaus Svirnų kaime ir šios apylinkės keliuose - Deltuvos-Šėtos, 
Repšėnų-Kavarsko, Taujėnų-Kavarsko ir Ukmergės-Kavarsko. Kėdai
nių apskrityje pogrindžio atsišaukimai pasirodė jau 1940 m. liepos mė
nesį. Jų buvo rasta Kėdainiuose, Krakėse, Ariogaloj ir jos apylinkės 
Vabalių kaime, Pašušvyje ir Pernaravos apylinkėje. Šiaulių apskri!Jje -
pačiuose Šiauliuose, Lygumuose, Gruzdžiuose, Meškuičiuose, Žag~
rėje ir Radviliškyje, Panevėžio apskrityje - Vidžiuose, Tirkšliuose, S1-
monyse ir Ramygaloj. Biržų apskrityje nelegali spauda pasirodė jau 
nuo pat okupacijos pradžios ir buvo paskleista visoje apskrityje - vals
čių miesteliuose, pieninėse ir keliuose. Iš atskirų vietovių, kur tos spau
dos buvo rasta, buvo paminėta Papilė ir Pasvalys. 

Rytų Lietuvoje ypač daug pogrindinės spaudos buvo pasklidę Vil
niuje, nes čia veikė ir savo atsišaukimus bei kitus pogrindinius leidinius 
skleidė trijų tautų pogrindis - lietuvių, lenkų ir žydų. Rokiškio apskrity
je pogrindžio atsišaukimų buvo rasta Rokiškio geležinkelio stotyje, gim
nazijos patalpose bei Rokiškio-Juozapavo vieškelyje, Skapiškyje, Svė
dasų ir Obelių apylinkėse, Juodupės apylinkės Patilčių ir Didsodės kai
muose bei Panemunio apylinkės Paliepių kaime. Iš viso Rokiškio ap
skrityje enkavėdistai buvo užregistravę keturiolika tokių vietų. Utenos 
apskrityje - net dvidešimt, tarp jų : pačioje Utenoje, Debeikiuose ir šio 
valsčiaus Trumbatiškio geležinkelio stotyje; Anykščiuose, Tauragnuo
se, Skiemonyse ir Molėtuose. Kai kuriose vietose tų atsišaukimų buvo 
rasta du kartus daugiau. Kaišiadorių apskrity- Darsūniškyje, Aukštad
varyje ir Onuškio valsčiaus Gryžninkų kaime. Trakų apskrityje - pa-
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čiuose Trakuose, Valkininkuose ir Lentvaryje. . 
Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad čia suminėtos tik tos vietoves, 

kur pogrindinė spauda pateko į sovietų agentų rankas. _Bu"'.o dar daug 
daugiau vietovių, kur toji spauda buvo išplatinta, ta~iau Į_ okupa_nttt 
agentų rankas nepateko, nes gyventojai slėJ?ė_rad~ a~1~auk1mų: V1em 
todėl, kad okupantai tų atsišaukimų nesuna1kmtų _1rve_hau daugiau gĮ_
ventojų gautų juos pasiskaityti. Kiti -kad nebūtų Įtarti paty~ t~os :3ts1-
šaukimus gaminę ar platinę ir nepakliūtų į kalėj~mą: ~~avedis_ta1 ~e
tikėdavo, jog atsišaukimą esi atsitiktinai radęs 1r apie JO gammtOjUS 
bei platintojus nieko nežinai. . . . 

Į pogrindinę veiklą jungėsi daugiausia jaunimas, yp~č buvusių _1v~1-
rių patriotinių organizacijų nariai - šauliai, at~it~~~~1, pa:asanm~
kai, jaunalietuviai, Jaunųjų ūkininkų ratelių nana1 1r k1t1.1:"ač1au n_etru
ko ir subrendusio amžiaus įvairių profesijų bei visuomenes grupių at
stovų - atsargos ir net aktyvios tarnybos karininkų, mokytoj~, val~ini~
kų bei tarnautojų ir pagaliau ūkininkų bei darbininkų. Toje ve_1k~o~~ 
dalyvavo net kai kurie į pačias aukščiausias vietas okupanto pask1rtlej1, 
pavyzdžiui, miškų pramonės kom_isaras J. G!~ša~k_as. •. . .. . 

Pogrindžio spauda buvo plaunama labai Įvama1. Daugeliu ~tvejų jl) 
buvo paskleidžiama tiesiog gatvėse ar lipdoma ant tvorų, namų sienų ar 
telegrafo stulpų. Buvo naudojami ir kiti platinimo būdai, ypač norint , kad 
ta spauda pasiektų numatytus asmenis- buvo įme~ma į įstai~ p~tall?as 
ar ten paliekama, siuntinėjama paštu, kartais naudojant net valdžios ĮStatgų 
vokus ar spaudus, dėliojama į pašto įstaigos, įvairių valdžios įstaigų bei 
asmenų pašto dėžutes, kaišiojama į įstaigų, teatrų bei kitų susibūrimo vie
tų drabužinėse pakabintų drabužių kišenes ir net metama rinkimų metu į 
balsavimo urnas. Kai po balsavimo buvo atidaromos balsavimo dėžutės~ 
pogrindžio atsišaukimų buvo randama nemaža. 

Tačiau vien pasyviu pasipriešinimu lietuvių antisovietinis pogrindis 
neapsiribojo. Netrukus sovietinės okupacijos sukurtos sąlygos ir pasaulio 
įvykių raida iškėlė nemažai aktualių klausimų bei reikalų. Tuos klausimus 
spręsti bei tais reikalais rūpintis, nelikus jokios legalios ir viešos veiklos 
galimybių, turėjo pogrindžio veikėjai. 

Sovietams okupavus Lietuvą, nemažam skaičiui lietuvių teko slaps
tytis ir bėgti į užsienį. Pačioje pradžioje siena su Vokietija, į kurią lietu
viai beveik išskirtinai bėgo, nebuvo labai stipriai saugoma, ir ją pereiti 
nebuvo ypatingai sunku. Tačiau ilgainiui tos sienos apsauga buvo labai 
sustiprinta, ir ją pereiti pasidarė sunku bei pavojinga. Tam reikėjo vis 
didesnės pagalbos. Juo labiau, kad okupantai užverbavo kai kuriuos 
pasienio gyventojus arba atgabeno savo agentų, kurie norinčius pabėg
ti turėjo susekti ir išduoti. Tie okupanto agentai norinčius patekti į Vo
kietiją pasižadėdavo pervesti per sieną, tačiau nuvesdavo pas pasienio 
sargybinius. Tuo ypač pagarsėjo Kretinga. Kadangi ji buvo netoli sie-
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nos, daugelis bandė pro ją pasiekti Vokietiją. Deja, dauge~is kaip _tik čia 
ir įkliuvo enkavėdistams į rankas. Tokių agentų buvo ne tik ~etmgoje 
ir jos apylinkėse, bet visame pasienyje. Buvo sunku n~s~ręsti, kuo gali
ma pasitikėti ir kuo negalima, n~~ išduod_avo ?.et art1m~ asmeny~. T~ip 
kapit. A. švarplaitį išdavė pažadejęs per sieną JĮ pervesti pusb~ohs_. Šios 
sąlygos skatino pogrindžio veikėjus teikti bes_is!apsta~t1~~s 1f bėgan
tiems per sieną visą įmanomą pagalbą. Pradžioje pavierna1 asmenys, o 
vėliau organizuoti sambūriai bėgančiuosius slapstė, dažnia~iai ~iekvieną 
naktį perkeldavo nakvoti į kitą vietą, kol s~ida':Yd.?vo g?h.mybė_P~1:esti 
juos per sieną. Bėgimas nuo sovietų teroro Į Vokiet:Iją tęse~~ beve_ik ~ pat 
karo pradžios. Kai kurie bėgusieji per sieną buvo pervest:I Į Vokietiją net 
1941 m. birželio 17 d. -nebelikus nė savaitės iki karo pradžios. 

Pervesti per sieną buvo sunkus ir rizikingas darbas, reikalavęs di
delės drąsos ir ryžto. Tai gerai gali pailiustruoti S. J akubicko yasakoji
mas, kaip jam pereiti per sieną į Vokietiją padėjo kapit.O. Zadvydas, 
iki suėmimo vadovavęs Kretingos mieste ir apskrityje veikusiai Geleži
nio vilko pogrindžio grupei. Apie tai 1967 m. "Kario" Nr.5 S.Jakubic
kas rašo: "1940 m. rugsėjo pabaigoje vokiečių pasienis jau buvo aptvertas 
aukšta spygliuotų vielų tvora ir padalytas į dvi zonas: draudžiamąją, į ku
rią buvo galima eiti tik su specialiais okupanto išduotais leidimais, ir mir
ties zoną, į kurią niekas negalėjo įeiti. Aš, asmeniškai persekiojamas rusiš
kųjų okupantų ir savųjų išdavikų, buvau priverstas pasitraukti į Vokietiją. 
Kritišku momentu neradau nieko kito, tik savo mielą bičiulį Osvaldą, jis, 
sukeldamas pavojų savo paties gyvybei, ryžosi mano gyvybę gelbėti. Apsi
vilkęs karininko uniformą su rusiškais ženklais, dienos metu motociklu 
privežė mane prie mirties zonos ties Jokubava. Tiesa, važiuojant pro Joku
bavą, buvome raudonarmiečių sargybinizt sulaikyti ir pareikalauta paro
dyti dokumentus, nes tai jau buvo draudžiamoji zona. Cia kapit. Žadvydo 
apsulaumas ir geras rusų kalbos mokėjimas įtikino rusų sargybinius, kad 
vykstame labai svarbiais reikalais ir todėl nespėjome dokumentų pasiimti. 
Vienintelis dokumentas buvo mano šaulio knygutė, kurią sargybiniai pa
vartę grąžino man ir numojo ranka, kad galime važiuoti. Privažiavę mir
ties zoną, motociklą palikome pamiškėje, o patys pėsti nuėjome pas gerai 
pažįstamą, pačiame pasienyje, jau mirties zonoje, gyvenusį vieno šaulių 
dalinio vadą Stasį Daknevičių. Su juo trumpai pasitarę ir jo padedami per 
krūmokšniais apaugusią vietovę priartėjome prie vokiečių pasienio maž
daug 200 metrų atstumu. Čia trumpam sustoję atsisveikinome ir skyrėmės 
į priešingas kryptis. Aš ryžausi bėgti tuos krūmais apaugusius 200 metrų ir 
pasiekti Vokietiją, o Žadvydas su Daknevičium grįžo atgal kur juos oku
pantas galėjo kiekvienu momentu nubausti kankinių mirtimi. Mus lydėjo 
laimė ir visi pasiekėme savo tikslą sėkmingai, nors tai buvo dienos metas ir 
labai rizikingas žygis" (O.e. 152 p.). Bet čia reikia pridurti, kad šioje veik
loje dalyvaudami Daknevičius ir Žadvydas ne visų pavojų išvengė-prieš 
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1941 m. karo pradžią buvo sovietų suimti, S. Daknevičius (kartu suki
tais Telšių kalėjimo kaliniais Rainių miškelyje) buvo nukankintas, o Žad
vydas tik laimės dėka išliko gyvas - per garsiąsias červenės žudynes 
nenušautas pateko po kitų kalinių lavonais. . . 

Tu.o metu, kai vieni bėgo nuo sovietų teroro į užs_ienį, _tūkstančiai 
kitų jau buvo sovietiniuose kalėjimuose. Kaliniams gahmyb1ų ku? no~s 
padėti nebuvo. Galima buvo pasirūpinti_suimtųjų_šeimomis, ne VI~na _iš 
jų atsidūrė sunkiose sąlyg~se. ~~ l~n~au b~vo ~r ?kul:'anto_atle_1stųJų 
iš darbo šeimoms, kadangi atleistieji, kaip tanam1 liaudies pn~ša1, d~r
bo sovietams valdant negalėjo tikėtis. Todėl jau 1940 .!11· rude~Į prade ta 
slapta .rinkti aukas. Kai kur jas rinko asmenyš dažniausiai savo apyli°:
. kės ar artimai pažįstamų suimtųjų arba atleistųjų iš darh? šeimoms_šelpt1. 
Buvo susidariusių ir b?re!ių, kurių nari~i šiam_ reikalu~ nuolat s~1rdav? 
tam tikrą sumą. SelptmŲJų problemą L1etuv~Je ~vel~mo ta aĘ>l~nkybė, 
kad šviesuomenė kurios atstovus okupantas p1rm1ausia persek10Jo, daž
niausiai buvo kil~si iš kaimo. Tad į medžiaginius sunkumus patekusieji 
dažniausiai prisiglausdavo pas savo ~rtimuosi~s k~imuo~~ ar be?\b1:1v? 
jų šelpiami. Tačiau ne visi paramos 1š savo arhmŲJų galeJo gauti, 1r Jais 
kažkas turėjo pasirūpinti. 

Kaip ir kituose kraštuose, taip ir Liet:uvoje, kraštą <;>k~p~~~ sve
timiesiems atsirado vietos gyventojų, kad 1f nedaug, kune 1vama1s su
metimais pradėjo pataikauti okupan~i ir uoliai jam tarn_a_uti. ~ie ve~tė 
ir kitus tarnauti okupantui, net skunde JUOS už tanamą antiha_udmę ~eik
lą šiuo metu ar prieš okupaciją. Iškilo re~alas ~okius_ ~s~ems_ nu? 1šd~
vikiškos veiklos sulaikyti, o ypač kenksmmgus tr nes1hau1ančms 1šdaV1-
kiškai elgtis - nubausti. Tad okupantui nuėję tarnauti asmenys pradėjo 
gauti pogrindžio įspėjimų bei grasinimų, ka_i k~rie b~vo kur ?or~ ~el~j~ 
ar naktį namuose nežinomų asme?ų s~ušti . V1~~ą _kitą_pogrt~dis e~~st 
žygių ir sunaikinti. Kaip pavyzdĮ galima pammetl Pnenų gimnazijos 
moksleivių bandymą likviduoti jiems įkyrėjusį komjaunuolį Tamkevi
čių, kurį pasikėsintojams pavyko tik sužeisti. Buvo atvejų, kur tokie ak
tyvistai buvo rasti negyvi arba dingo be žinios. 

Artėjančio rusų-vokiečių karo ir su juo siejamos Lietuvos nepri- \ 
klausomybės perspektyva bemaž nuo okupacijos pradžios skatino Jie- f 
tuvius tam atvejui ruoštis. Kaip tasai išsilaisvinimas bus pasiektas, pla- l 
no nebuvo. Dauguma linko manyti, kad laisvė bus atgauta kaip 1918- l 
1919 metais, ir iš anksto pradėjo rūpintis ginklais. Sovietams tik okupa-

1 
vus Lietuvą, 1940 m. birželio mėnesio pabaigoje, pik. K. Škirpa iš Ber- ! 
lyno atvykęs į Kauną paragino tėvynainius pradėti rūpintis ginklais. Apie l 
tai jis pats rašo: " ... 1940 m. birželio gale, prisidengdamas tarnybos reika- l) 
Jais, buvau surizikavęs nuvykti į Kauną asmeniškai aptarti padėtį su man 
geriau pažįstamais visuomenės veikėjais bei kokiu nors būdu patirti sovie- Į 
tinių įsibrovėllų tolesnius planus Lietuvos atžvilgiu. Ta proga kreipėsi i mane ) 
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kai kurie karininkai (kovos draugai iš 1918-1920 m. kovų už Lietuvos 
nepriklausomybę), šaulių ir jaunuomenės atstovai, kad nurodyčiau, ką tu
rėtų daryti ir kaip jiems laikytis akivaizdoje įvykdytos sovietų agresijos prieš 
Lietuvą. Patariau, kad vengtų okupantą erzinančių veiksmų ir per anksty
vų aukų, o vieton to pasistengtų suslėpti galimai daugiau ginklų, kol dar buvo 
praktiškai įmanoma tai padaryti, ir kad imtųsi tylių pastangų palengva nu
tiesti pogrindžio organizacijos tinklą susidrausminimui ir planingam pasi
ruošimui kovai, kada tam bus pribrendęs laikas ir ateis tinkama proga"( [L, 
1961-27/64, 2-3 p.). 

Tai buvo nelengvas ir rizikingas dalykas , nes okupantai buvo įsa
kę gyventojams visus turimus ginklus atiduoti . Už ginklų laikymą grėsė 
labai didelės bausmės . Kova už savo laisvę reikalavo rizikos . Ginklai 
buvo kaupiami . Visų pirma daugelis okupanto įsakymo atiduoti turi
mus ginklus nepaklausė ir ju os paslėpė. Buvo paslėpta bent dalis Šau
lių sąjungos ginklų, patekusių Lietuvon internuojant lenkų karinius dali
nius 1939 m. rudenį, net dalis Lietuvos kariuomenės arsenalo . Tačiau jų 
didesnio masto kariniams veiksmams dar nepakako . 

Lietuvių antisovietini o pogrindžio uždavini ai augo, o veiklos sąly
gos sunkėjo. NKVD plėtė, tankin o savo tinklą labiau negu lietuviai bu
vo tikėjęsi. Daug kur buvo sušaukti ir pri evartaujami pranešinėti apie 
taria mus liaudies priešus kontrolasistentai, p ienininkai ir agronomai. 
Verčiami būti sovietinio saugum o agentais kalviai , batsiuviai , siuvėjai, 
malūnų tarnautojai, zakr istijonai ir kai kur vargoninink ai, visi tie, kurie 
dirbo su žmonėmis. 

Pastango s suvienyti pogrindžio sąjūdį 

Antisovietinio lietuvių pogrindžio darbo prad žioje buvo daug ryž
to. Ilgainiui, susidarius daugiau pogrindžio grupių ir pradėjus joms pla
čiau veikti bei iškilus gana sunkių ir sudėtingų uždavinių, netruko išryš
kėti ir sąjūdžio trūkumai. 

Jas. 
Visų pirma nebuvo tiksliai suformulu otas pogrindinės veiklos tiks-

e vienu atveju pogrindžio veiksmai atrodė tik kaip noras neapken
čiamam okupantui neduoti ramybės: tautinių vėliavų kabinimas, demonst
ratyvus rinkimasis Karo muziejuje ar Vėlinių dieną kapinėse, antisovieti
rrių lapelių su šūkiais bei komunistų vadų karikatūromis skleidimas ir kiti 
panašūs dalykai. Tad kilo klausimas, ar tai pateisina pavojus ir net aukas. 
Tokiai veiklai pogrindžio programoje taip pat buvo vietos, tačiau tuo apsi
riboti net ir atskiroms grupėms būtų buvę netikslinga. 

Buvo aišku, kad reikia tobulesnio organizavimo. Paprastas gru
pės asmenų susitelkimas kovai su komunistiniu okupantu netiko . Ka
dangi i pogrindinę veiklą metėsi daugjaunimo , trūko patirties. Tai kliu
dė ne tik sėkmingai dirbti, bet turėjo ir tragiškų pasekmių . Nemažai 
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pogrindžio spaudos ga~int~j_ų i~ plati?t?j~ labai ~e~t~i pat~½? į sovie
' tinio saugumo rankas 1r tureJo 1škentet1 VIsas soVIetimo kale11mo kan-
1 čias . Ne vienas ir gyvybės neteko . Už antisovietinių atsišaukimų plati

nimą Kaune buvo suimti studentai ir aukštesniųjų mokyklų moksleiviai 
H. Bliumentalis, V. Svilas, R. Bartkevičius, Z. Kaulakis, E. Bokas, 

1 E. Mociejūnas, J. Bandžius ir A. Gintautas . Pradėjus leisti pogrindžio 
laikraštį "Laisvoji Lietuva", redakcinis kolektyvas buvo suim~ru: spaus-

' dinant vos ketvirtąjį numerį. Buvo areštuoti ELTOS tarnautoJaI P. Ma
linauskas ir J.Jablonskis, taip pat "Žaibo" spaustuvėje dirbusieji buvę 
pavasarininkai ir V. Telksnys. Buvo susekti ir suimti Kauno gimnazijo~e 
platinto laikraštėlio "Draudžiamos mintys" leidėjai: laivų bendroves 
"Nemunas" tarnautojas S. Leonas , teisininkas A. Kanclyvis,studentė E . 
Rutelionytė, "Maisto" tarnautojas F. Povilaitis ir geležinkelietis 
M. Kaminskas. Vilkijoje į enkavėdistų rankas pateko moksleivis V. Liepa 

, ir darbininkas Venckus, platinę pogrindžio atsišaukimus. Darsūniškyje už 
tai buvo suimti atsargos karininkas A Lapinskas ir ūkininko sūnus P. Vad
vilavičius. Ypač daug už pogrindinės spaudos platinimą buvo suimtų 
Žemaičių krašte. Tauragėje suimti gimnazijos moksleiviai A Juoza 
paitis, P. Kinderis ir A Brunevičius, o netolimoje Šilalėje - septyni 
gimnazijos moksleiviai, iš kurių žinomos Tallat-Kelpšos, 
V. Raudžiaus ir P. Dargio pavardės. Telšiuose ir Telšių apskrityje už tai 
areštuota dešimt asmenų : Telšių pradžios mokyklos mokytojas 
A. Čiurinskas, tarnautojai H. Glazauskas, V. Lileikis ir P. Gužauskas, 
šoferis L. Malakauskas ir moksleiviai A Čiužas, K. Puškorius, H. Žvirz 
dynas , A. Rakas ir Z . Tarvainis . Plungės gimnazijos moksleivis K. Su
dargas buvo gaudomas. Turėjo slapstytis ir Ž .Kalvarijos pieninės tar
nautojas V. Pabarčius. Visi suimtieji buvo kalinami Telšių kalėjime ir 
rusų-vokiečių karo pradžioje nukankinti Rainių miškelyje. Raseinių ap
skrityje enkavėdistai susekė tris pogrindinės spaudos platintojų grupes 
ir suėmė šešiolika asmenų. Jurbarke buvo suimti buvęs teisėjas Mac 
kus, ūkininko sūnus S. Pučiliauskas, moksleiviai E. Mockevičius, S. Vait
kevičius, V. Poršcalis ir V. Pocius, Kelmėje - gimnazijos karinio rengi
mo mokytojas J. Rusas , pradžios mokyklos mokytojas E . Moslialskis ir ' 
moksleiviai E . Merkis, V. Butkus, E . Jakubauskas ir L. Karpis, Rasei
nių mieste - ūkininkų sūnūs P. Kmitas, P. Možintis, P. Čiužas ir S. Po
cius. Be to, naudodamiesi tardymų duomenimis, enkavėdistai suėmė 
dar Kelmės gimnazijos mokinį P. Klikną. Jo tėvas P. Klikna, buvęs poli
cininkas ir šaulių būrio vadas, suėmimo metu pabėgo ir buvo gaudo
mas . Sūduvoje už pogrindžio spaudos platinimą gana daug suimtų bu
vo Marijampolės apskrityje. Marijampolės valsčiaus Balsupių kaime 
buvo suimti trys broliai Veliuoniškiai - ūkininkas Stasys, kooperatyvo 
buhalteris Vytautas ir gimnazijos moksleivis Juozas. Savo tėviškėje bu
vo areštuotas Marijampolės amatų mokyklos mokinys V. Eidukevičius. 
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Kalvarijoje broliai Albinas ir Vincas Balita~~ Šaraiš~pi~ kaime _ 
ūkininkas K. Karnauskas. Buvo gaudomas ManJampoles gimnazijos 
mokinys V. Brizgys, kuriam buvo pavykę nuo atvykusių jį suimti 
enkavėdistų pabėgti, ir tardomas buvęs Prienų "Žiburio" gimnazijos 
kapelionas kun. J. Luckus. Enkavėdistų agentas "Dirteve" buvo prane. 
šęs, kad gavo iš kunigo pogrindžio atsišaukimų ir kad kun. J.Luckus 
jam sakė davęs tokių pat atsišaukimų platinti gimnazijos moksleiviams. 
Vilkaviškio apskrityje buvo suimti ūkininkai V. Biskis, P. Kulbokas ir 
J. Balčiūnas, taip pat tardomas pogrindžio spaudos gaminimu kaltina
mas buvęs Vilkaviškio kunigų seminarijos profesorius kun .dr.J . Dabri-
la. Seinų apskrityje, Veisiejuose ir jų apylinkėje buvo suimti Kalvių kai
mo mokytojas A Rudzikas, veterinarijos technikas P. Zulonas, eigulys , 
S. Sekmanas, miško darbų prižiūrėtojas J. Stabingis, miško darbininkai 
D. Mituzas ir J. Valenta bei siuvėjas S. Palietis. Alytaus apskrityje _ 
Metelių apylinkės ūkininkų sūnūs J. Laibinis ir J . Toluba, taip pat Pu
nios vargonininkas Tamošiūnas. Vidurio Lietuvoje, Kėdainiuose, buvo 
suimti moksleiviai A Dalbakis ir V. Jakimavičius, ūkininkai J. Mačens
kis ir J. Kareckas bei šaltkalviai P. Gaučas ir A Docka, o Ukmergėje -
dešimt gimnazijos mokinių, kurių keli - 14-16 metų, - įspėjus buvo 
perduoti tėvų priežiūrai. Rytų Lietuvoje už pogrindžio spaudos gami
nimą bei platinimą daugiausia buvo suimtų Rokiškio ir Utenos apskri
tyse. Rokiškio apskrityje - buvęs Lietuvos kariuomenės savanoris ir 
Paliepės dvaro savininkas M. Kostilkovskis, Aleksandravėlės vargani- , 
ninkas V. Merkis, ūkininkai f Kostėnas ir J. Šimėnas, buvęs pasienio 
policininkas A Šimėnas, buvęs jaunalietuvis V. Stalenis bei moksleiviai 
K. č:ernis, V. Strumskis ir R. Stalenis. Utenos apskrityje - ūkininkai 

J. ~ arulis bei jo sūnūs Jonas ir Juazas, P. Rasčius ir P. Šukys, Anykščių 
gimnazijos mokinys V. Sližys ir Debeikių klebonas kun. K Mikelinskas 
bei jo vikaras kun. P. Ragažinskas. Trakų apskrityje, Valkininkuose, buvo 
suimtas studentas S. Jankauskas. 

Šis gana gausus suimtųjų už pogrindžio spaudos gaminimą ir pla
tinimą sąrašas dar nepilnas, nes - kaip buvo minėta - rastuose rapor
tuose dar trūko žinių apie keletą Lietuvos apskričių. Be to, čia suminėti 
tik kaltintieji lietuviškosios pogrindžio spaudos gaminimu ar platini
mu. Lietuvos teritorijoje už pogrindžio spaudą buvo suimta nemaža 
lenkų, taip pat fydų. Iki 1941 m. balandžio 14 d . Vilniaus mieste 
enkav~dis~ ~v o areštavę 5_3 an~vietinius atsišaukimus platinusius 
asmerus. Čia nera duomenų Ir apie vadinamojo 29 teritorinio korpuso 
lietuvi~ _karius, suimtus už_ spa~dos platinimą, nes juos sekė ir areštE:
vo kanne kon~algyba . Lie_~VIŲ karių buvo suimta taip pat nemažai: 
Ju°: be~d~damJ, o~ pa~tai Ir ~~kleidė, kad Vilniuje veikia sukiiimut 
besl.f1.l~~~u slapta IietuV!ų k~nn~ organizacija. . 

VJSI šie asmenys už pognndžio spaudos gaminimą ar platinimą l 
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' sovietinio saugumo rankas pateko tik per pusmetį - nuo okupacijos pra- ~ 
džios 1940 m. birželio mėnesį iki 1941 m. sausio 15 d. Tiesa, kai kurie iš jų 
su spaudos platinimu turėjo mažai ką ar net nieko bendra. Pvz., abejotina, 
ar Debeikių klebonas kun. K. Mikelinskas arba kun. drJ . Dabrila, turint 
galvoje Bažnyčios ir dvasininkų padėtj sovietinio režimo sąlygomis, po
grindžio literatūrą gamino ir platino, nors tam darbui neabejotinai prita
rė. Tariamas pogrindžio spaudos gaminimas ar platinimas enkavėdistams 
buvo tiktai priežastis pradėti juos tardyti ar suimti. Vilkaviškio apskrityje 
minėti asmenys pateko į kalėjimą tik todėl, kad pogrindžio atsišaukimą 
davė vienas kitam paskaityti, o vienas iš jų su tuo atsišaukimu kišenėje 
pateko enkavėdistams į rankas. Tačiau dauguma kitų buvo sugauti gami
nant ar platinant pogrindžio spaudą. Tuks suimtųjų skaičius liudijo, kad 
yra didelių pogrindžio organizavimo trūkumų. 

Kad antisovietinį lietuvių pogrindį reikia geriau organizuoti, įžval
gesnieji bei daugiau patirties ir nusimanymo turintieji lietuviai patriotai 
pastebėjo gana anksti. Pirmasis tuo susirūpino Vilniaus Lietuvai išlaisvin-
ti komitetas. Tasai sambūris susidarė 1940 m. apie spalio mėnesio vidurį. ) 

· Jį sudarė jaunesnės kartos inteligentijos atstovai - karininkai, universite- .' 
to dėstytojai bei kitų profesijų asmenys. Jau pati sambūrio sudėtis nulėmė 
antisovietinės rezistencijos uždavinių platesnį supratimą. 

Šiai grupei visų pirma rūpėjo ne tiek sielvartauti bei protestuoti 
dėl krašto okupacijos, kiek palaikyti tautos išsilaisvinimo viltj. Ta vilti
mi turėjo būti pagrįsta visa tautos laikysena ir veikla. Antra, ji norėjo 
lietuvių visuomenę kiek įmanoma išsamiau ir tiksliau informuoti, kas 
vyksta Lietuvoje ir pasaulyje, nes spaudą, radiją ir visas kitas informa
vimo priemones okupantui paėmus į savo rankas, gyventojai buvo blo
gai informuojami. Kartu su šia informacija turėjo būti duodama ir nu
rodymų, kaip gyventojai turi elgtis. Taip pat ši grupė buvo pasiryžusi 
įspėti tuos, kurie vienais ar kitais sumetimais pradėjo tarnauti okupan
tui ir kenkti savo tautiečiams. Kiek vėliau prie šių užsimojimų prisidėjo 
dar vienas - pasiruošimas sukilti. Sukilimas turėjo įvykti prasidėjus ru
sų-vokiečių karui, kuris, atrodė, neišvengiamai artėjo. 

Tai nebuvo visai nauja lietuvių antisovietinio pogrindžio programa. 
Kiekvienas jos punktas buvo jei ne daugumos, tai bent dalies pogrindžio 
grupių veiklos programoje, tačiau joje buvo išryškinti esminiai viso lietu
vių antisovietinio pogrindžio tikslai. Lietuvai išlaisvinti komitetas buvo už. 
simojęs veikti viso krašto mastu ir sujungti naujai kuriamus bei jau vei
kiančius sambūrius į vieningą lietuvių kovos su okupantais sąjūdį. 

Komitetas turėjo du skyrius - politinį ir karinį. Politinis skyrius 
buvo užsimojęs sekti politinę pasaulio raidą, iš surinktų duomenų tau
tai rūpimais k1ausirnais daryti išvadas ir teikti politinius patarimus ka
riniam skyriui. Apie tai, kaip Lietuvai išlaisvinti komiteto politinis sky
rius dirbo, Kersteno komitetui P. Padalis taip paliudijo: ''.Aš buvau kari-
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( 

nio štabo politinis patarėjas. Tai buvo mano darbas. Aš rinkau politines 
informacijas naudodamasis BBC radijo pranešimais, taip pat ir vokiečių. 
Tada susisiekiau su dar neareštuotais buvusiais mūsų valstybininkais. Aš 

1 pasiteiravau jų nuomonės ir tuomet savąjį padėties vertinimą perdaviau 
kariniam štabui". (Baltic States lnvestigation. Part l, 335-336 p.) Politi-

1 nis skyrius, ruošdamasis numatomam karui, jau 1941 m. balandžio mė
nesį suformavo Laikinąją Lietuvos vyriausybę, kuri turėjo būti paskelbta 

\ karui prasidėjus . Tam pačiam P.Padaliui teko tartis su numatytaisiais į 
Laikinąją vyriausybę. 

Karinis skyrius, remdamasis politinio skyriaus jam teikiamais politi
nės raidos vertinimais, ėmėsi karinių žygių. Vadovaudamasis prielaida, 
jog karas įvyks netolimoje ateityje, šis skyrius pradėjo visame krašte or
ganizuoti mažus karinius dalinius. Buvo susirūpinta ginklais. Jie buvo ren
kami iš tų, kurie turėjo jų paslėpę, perkami ir net išvagiami iš paties oku
panto ginklų sandėlių. Vilniuje iš vietinės milicijos sandėlio lietuvių po
grindis 1941 m. pradžioje išnešė 500 rankinių granatų ir dvi dėžes granatų 
kapsulių, tai sukėlė didelį saugumiečių triukšmą ir įniršį. Granatos buvo 
išvogtos gerokai anksčiau, bet tai buvo pastebėta tik balandžio 5 d. Dėl to, 
kad 500 granatų dingimas buvo pastebėtas taip vėlai, rusai enkavėdistai 
įtarė tarp milicininkų esant pogrindžio bendradarbių. Buvo suimti aštuo
ni lietuviai milicininkai. Turimomis žiniomis, už tariamą apsileidimą ir ben
dradarbiavimą su pogrindžiu keletas jų buvo sušaudyta. Iš sovietinių gin
klų sandėlių buvo pavogta ir kitų ginklų. 

Vienokiu ar kitokiu būdu įgyti ginklai buvo paskirstomi pogrin
džio kovos daliniams. Tai buvo ypač sunkus uždavinys, nes vadinamųjų 
kontrrevoliucinių elementų sekimas buvo labai išplėtotas. Kaip šis dar
bas buvo dirbamas, yra pasakojęs B. Dagys 1966 m. "Tėviškės žibu
riuose" savo rašinyje "Gabenom ginklus partizanams": "Keliavome pėsti 
paskui vežimus ir pasiruošę kautis. Sargybos veikė gerai, ryšininkai prane
šinėjo laisvą kelią. Aplenkėme miškais Salaką ir šiai nakčiai jau gana. 
Nakvoti ir dienoti likome miške, o mūsų krūviai - šakose. Sargyboje liko 
du pėsti vyrai. Antra naktis - dar daugiau nuovargio. Vėl vežė, nešė ir 
laiveliais gabeno. Nepatogiausias buvo Bmo kulkosvaidis. Su dideliu var
gu persikraustėme per plentą ir miškelyje, šalia Šventosios, likome kitai 
dienai tie patys keturi. Kita naktis keleliais, nes miškų mažai. Liekame 
sustoti dienai į pietus nuo Antalieptės miškelyje. Aplenkėme Šventąjl/J be~ 
keliaujame laukais. Mūsų žvalgyba veikia gerai, nors Antalieptės miška_1 

visą pavasarį labai budriai sekami komjaunuolių. Mano kelio vedėjas_zr 
du palydovai atsisveikina. Mus perima vyrai nuo Užpalių. Kalneliais, miš
keliais pasiekiame Šventąją. Dabar reiks persikelti. Ant Degesių maJano 
tilto kas naktį stovi sargyba. Ant kitų tiltų taip pat. Brautis laukais, aplen· 
kiant Užpalius iš pietų, kelias tolimas ir tiek pat nesaugus, kaip kelti~ per 
Č,n ;,,;,.lr,a • /\ ,..,.._.:.,. ... .,. ... : ... .... ....:L. _____ ! _ --•- __ ,,_ __ TT.. .•• ,,..: n C'l'l'P n,.. 
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ka Degesių kelią, artimesnį į Svėdasus, o ne aplink, kur per Šventąją tektų 
vis tiek kur keltis. Surado laivelį. Persikėlėme ir sunešėme viską į miškelį. 
Vyrai nuvažiavo namo. Likome vėl keturiese, pasiryžę kautis ir bėgti. Įdo
miausias jų buvo Vanagas, žuvęs 1941. VI. Vakare atsirado arkliai. Svėda
sų dar nesiekus dienojo. Jaučiau didžiausią nuovargį. Nosis nuolatos krau
javo. Įtampa didžiausia. Bet šiaip, atrodė, visai ramu, niekas niekur nesi
jaudino. Aplenkę Svėdasus iš pietų, pasiekėme Šimonių apylinkės miškus. 
Dabar atsidusome, nes jautėmės namuose. Deja, po septynių dienų mus 
pastebėjo per Jarą kraustantis. Ir sujudo apylinkės. Tik laimė, kad dalį jau 
buvome nusiuntę Kupiškio-Biržų pusėn. Jie slinko nepastebėti iki galo, 
kur ginldai buvo išskirstyti vyrams. Mus du įniko gaudyti Šimonių girioje, 
bet pavyko nepastebėtiems nusukti į Viešintas" (T.Ž 1966, Nr. 44/875). 

Taip į Aukštaitiją būsimiesiems 1941 m. sukilėliams buvę atgabenta 
trys kulkosvaidžiai ("Maksimas" ir du "Bmo"), apie penkiasdešimt šau
tuvų, per keturiasdešimt pistoletų ir nemažai šovinių. 

Be karinių dalinių organizavimo ir jų ginklavimo Lietuvai išlais
vinti komiteto karinis skyrius vykdė ir kovą su išdavikiška veikla pasi
reiškusiais gaivalais. Kersteno komitetui P. Padalis apie Lietuvai išlais
vinti komiteto kovą su išdavikais taip paliudijo: 

Dr.Padalis: Mes sudarėme trijų narių karinį teismą. Jie nebuvo nie
kieno žinomi, išskiriant karinio štabo viršininką. Aš pats nežinau, kas bu
vo slapto karinio teismo nariai. Tada teismas pasirinko karinius pareigū
nus ir gavo informaciją apie kiekvieną išdaviką, ypatingai kuris buvo lie
tuvis ir persekiojo savo tautiečius lietuvius. Tada teismas rinko visą įrodo
mąją medžiagą, kad dėl jo veiklos lietuviai buvo nužudyti, areštuoti ar iš
vežti, kad jisai juos puolė, kad reiškėsi kaip išdavikas. Tada jis buvo teisia
mas nubausti arba nužudyti. 

Mr.McTigue: Remiantis teismo išvadom? 
Dr.Padalis: Aš sakyčiau, keletui mūsų speciali grupė įvykdė egzeku

ciją. Tai buvo visai maža grupė, suorganizuota įvykdyti įsakymams ir teis
mo sprendimams. 

Mr.McTigue: {vykdyti teismo sprendimams. Aš darau prielaidą, kad 
sprendimai galėjo būti įvykdyti bet kuriuo būdu ir bet kurioj vietoj? 

Dr.Padalis: Taip. Aš taip ir manau. Tyliai ir ramiai, kiek tik galima. 
Sakyčiau, Amerikos indėnų stiliumi. Jie pranykdavo. Niekas nebuvo su
gautas. Kai kuriems asmenims Lietuvos provincijoje buvo įvykdyta egze
kucija, ir slaptoji policija nesusekė, kas tai padarė (Balde States Investiga
tion. Part l, 335 p.). 

Tokio slapto karinio teismo įkūrimas buvo reikšmingas tuo, kad 
bausmės ir egzekucijos nusikaltusiems turėjo būti vykdomos ne pagal 
atskirų ar grupės pogrindžio veikėjų susidarytą nuomonę, bet surinkus 
duomenis ir juos išnagrinėjus. Tai turėjo apsaugoti nuo nepagrįs to smur
to asmenis, kurie nebuvo savo tautos nusikaltėliai, nors vienam kitam 
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kai kurie jų veiksmai ir galėjo atrodyti išda~iš~i. . . . . . 
Antisovietinio lietuvių pogrindžio susiJungtmm Į VIenmgą tautmį 

sąjūdį prieš okupantus didelės reikšmės turėjo Vilniaus_ ir Kaun~ v~d_o
vaujančių pogrindžio veikėjų susitikimas 19~0 m. spaho 9 d. ~limuJe. 
Jame dalyvavo mjr.V. Bulvičius, pik. dr.J. Vebra, dr.A. _Damu~is,_ d~.P. 
Padalis, L. Prapuolenis ir V. Nasevičius. Maždaug tuo la~u, kai Vil?m
je susiorganizavo Lietuvai išlaisvinti komitetas, K~~~e taip pat sus1~ū
rė panašus sambūris. Šių dviejų grupių atsto~ ~usit~i~e buvo _dar _tiks
liau aptarti lietuvių antis~vietinio pogr!n~žio_ tiks_lai bei org~mza~~as 
ir pasidalinta darbu. Vilmaus komitetui pirmiausia bu~o p~l~t_a rupm
tis politiniais ir kariniais reikalais, o Kauno - organ~aci?iais . Bu~o 
užsimota visą kraštą sujungti rezisten~ijos ti_nklu. Į po~mdžio ~ovotoJų 
eiles buvo telkiami visi pasiryžę kovoti už Lietuvos laisvę n~paisant p~
žiūrų ar politinės praeities skirtumų .. Ka~ b~tų kuo m~rnu_ a~ų- ir 

enkavėdistų provokacijų, lietuvių pogrmdži~ VIe~e~as ture Jo buh treJe~ 
tukas arba penketukas, kurio trys arba penki nanai savo ruožtu sudare 
savo trejetuką arba penketuką, o šio nari~i vėl. savo_ treje~us arba 
penketukus ir t.t. Šiame pogrindyje buvo sujungti ne tik ?a~Jai suorg?· 
nizuoti vienetai, bet ir įsikūrusieji anksčiau. Lietuvos laisves ko_votoJų 
sąjunga įsitraukė tik 1941 m. balandžio mėnesį. Daugelis a~sčrnu _s~
sidariusių pogrindžio sambūrių ir toliau veikė tais pat vardais, kuna1s 
veikė ir iki susijungimo. 

Lietuvių aktyvistų fronto įkūrimas 

Tuo laiku, kai Lietuvoje kūrėsi antisovietinis pogrindis, ir vėliau, kai 
buvo dedamos pastangos sukurti vieningą tautinį sąjūdį kovai su okupan
tu, į užsienį patekę Lietuvos patriotai taip pat ėmėsi panašių žygių. 

Pirmasis toks žygis buvo Lietuvos tautinio komiteto sudarymas. 
1940 m. liepos mėn. 2 d. Lietuvos įgaliotasis ministeris Vokietijai plk.~ 
Škirpa pasikvietė pietų žymų vokiečių pareigūną dr.B.P. Kleistą . _T~ va~
šių metu Kleistas plk.K.Škirpą paklausė, kaip lietuviai reaguotų, Jei stai
ga Rytuose prasidėtų karas. Škirpa atsakė, jog tuo atveju lietuviai patys 
nusikratytų okupantų. Kleistas pareiškė, jog tai būtų logiškas žin~nis. 

Šis pasikalbėjimas sustiprino K. Škirpos įsitikinimą, jog staiga g~
li kilti rusų-vokiečių karas, kuris sudarytų progą atkurti Lietuvos nepn· 
klausomybę. Iš to savaime plaukė išvada, jog reikia ruoštis. K.Šk~rpa 
pradėjo planuoti bendro lietuvių fronto ir laikinosios Lietuvos vyna~
sybės sudarymą. Prezidentui A Smetonai tam projektui iš principo pn
tarus, tų pačių metų rugpjūčio pradžioje Romoje įvyko Lietuvos diplo
matų pasitarimas kuriame dalyvavo S. Girdvainis, P. Klimas, S. Lozo
raitis, K. Škirpa, 1:oromskis ir J. Gylys. Pasitarime buvo nutarta sud~
ryti lietuvių tautinį komitetą, kuris, atėjus tinkamam momentui, pasi
darytų laikinąja vyriausybe. Komitetas turėjo būti sudarytas Bedyne, 
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kuriame tuo metu buvo susitelkę nuo sovietinio teroro pasitrauku sieji 
Lietuvos politiniai veikėjai. . . . . 

Remdamasis tuo, kad Lietuvos Respublika yra ĮgahoJUSI savo at
stovybes ginti Lietuvos interesus užsienyje, minis~eris ~ -Skirpa_!uda
rė Lietuvos tautinį komitetą. Jo pirmininku pakviestas Į Vok1et1Ją pa
bėgęs buvęs vadinamosios liaudies 'r?ausy1:ė~ ministe~is E_. Ga lva
nauskas, jo pavaduotoju - S. Lozora1t1s, nana ~s - K.Šk1rp~ ir E.~ 
rauskas. Vėliau antruoju pirmininko pavaduotoju buvo pakviesta~ L1~
tuvos įgaliotasis ministeris Vašingtone P. Žadeikis. I:ietuvo_s pasi~nti
niai Vakarų kraštuose įgaliojo šį komitetą vadovauti atkunant Lietu-
vos nepriklausomybę. . . 

Tačiau jau pradėtas vykdyti _projektas pakibo ore, kai preziden
tas A Smetona, tuo laiku buvęs Sveicarijoje, atsisakė priimti E. Gal
vanausko kandidatūrą į Lietuvos tautinio komit~to pi~min~~u s, ~a
dangi pastarasis buvęs vadinamo~io~ l~audies T1au~ybės mm1stenu : 

Tuomet plk.K.Skirpa ryžosi k1toJ plotmeJ 1r kita forma orgam
zuoti lietuvių patriotų sambūrį, kuris imtųsi reikalingų žygių Lietuvai 
išlaisvinti bei išlaisvinimui pasiruošti. . . . 

Naujas plk. K.Škirpos organizuojamas sai:n?ūns_ buvo L1etuV1Ų 
aktyvistų frontas. Jis buvo įkurtas 194~ m. la~knč10 ~en : 17„d._Berlt 
ne. Apie Lietuvių aktyvistų fronto kūnmo_ ap)mkybes 1_r eigą LietuVIŲ 
dienose" (1955 m. Nr. 6/55 ir 7/56) R. Sk1p1tis pas_akoJa: . . 

"Niekas mūsų neabejojome, kad vokiečiai kanaus su rusais. Iš dip
lomatinių bei karinių sferų gaudavome šiokių tokių žinelių, ~o~ančių jog 
vokiečių-rusų karas tikrai artėja. Taipogi n~ekr:s mqsų neabe)OJO, ka1 vo
kiečiai sumuš bolševikus rusus. Tik buvo wsai neaišku, kas bus su Lietu
va, kai vokiečiai bus per ją persiritę ir žygiuos į Rusiją. Ar Hitleris leis 
Lietuvai būti nepriklausomai nors ir susirišusiai sutartimis, apkarpan
čiomis jos nepriklausomybę? Žinan~ ką Hitle~s pad":ė su "f<!a}P~_dos kraš
tu, Čekoslovakija ir kitais, sunku buvo laukti, kad Lzetuvaz, zšvi1us bolše
vikus, bus palikta nepriklausomybė. 

Tačiau vienas kitas tremtinių ir Lietuvos pasiuntinys p.Škirpa buvo 
kitokios nuomonės. Jie manė, kad hitlerinė Vokietija su Muso/inio Italija 
sudarą tokią galybę, kuriai nugalėti Europoje nebesą jėgos. Rusija - milžinas 
molinėm kojom. Be to, ir mes patys norime, kad bolševikinė Rusija būtų 
sumušta. Prancūzija paklupdyta, Lenkija, Čekoslovakija, Olandija, Belgija, 
Danija ir Norvegija okupuotos. Ispanija, jei ir įstos į karą, tai tik kaip Italijos 
ir Vokietijos sąjungininkė. Švedija, Šveicarija ir Portugalija yra ir bus neutra
lios. O Balkanų valstybės ir Vengrija bus tuoj sumaltos, kai tik prasidės karas 
su Rusija. Lieka viena Anglija. O ką Vokietijai gali padaryti Anglija? Beveik 
nieko. Tiesa, Angliją stipriai remia Amerika ir greičiausiai netrukus atvirai 
stos į karą. Bet būtų daugiau negu naivu manyti, kad Amerika, perplaukusi 
Atlantą, sumuš Vokietiją. (Turiu pastebėti, jog tuomet Japonija dar nebuvo 

\ 
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~\fojusi i karą, ir Vokietija dar visai menkai buvo bombarduojama.) 
O jei Hitlerio viešpatavimas Europoje neišvengiamas, tai mums, lnQ. 

:ai tautai, reikia prie jo taikintis. Gi jei nesitaikinsime, tai mūsų tėrynė bu, 
prijungta prie Vokietijos ir mūsų tauta bus išbraukta iš gyvųjų tautų sąra. 
šo ... 

- Užeikiva valandėlei į kavinę, noriu pasikalbėti svarbiu reikalu, .. 
sako man dr.P. Karvelis, sutikęs mane gatvėj, dar vos keletą dienų tepagy. 
venusį Berlyne. Gražioj, dar tuomet bombardavimų nepaliestoj kavinėj 
"Roma" užsisakėme po puodelį kavos. 

- Noriu kalbėti politikos reikalu. Žinau, kad esi demokratas ir hit/e. 
rinio režimo prieJas. To režimo prieJas esu ir aJ. Bet privalome atvirom;, 
akimis žiūrėti į tikrovę ir būti realūs mūsų tėvynės reikaluose. Konkrečiai 
štai koks reikalas. Škirpa karštai laikosi tos nuomonės, kad mes turime 
derintis prie hitlerinės Vokietijos, jei norime atgauti Lietuvai nepriklauso
mybę. Jis turi gerų ryšių su Vokietijos valdžios sferomis ir taip yra įsigyve 
nęs į hitlerinę ideologiją, kad naciai gali jį laikyti sau artimu žmogum. 
mums reikia turėti artimą nacių sferoms žmogų, nes galbūt netrukus rei
kės su Vokietija derėtis dėl Lietuvos nepriklausomybės atstatymo. Turime 
palaikyti Škirpą, kad jis jaustųsi stipresnis, nors mes tam jo palinkimui į 
nacius ir nepritariame. 

1940 metų lapkričio mėn. (rodos, 17 d.) K.Škirpa susikvietė apie 20 
įvairių politinių pažiūrų žinomesnių lietuvių tremtinių, kuriems paskaitė 
savo ilgoką rašinį mūsų politikos klausimais. Skaitė apie 2 valandas. Kėlė 
mūsų politikos vyrų klaidas ir bandė nustatyti lietuviškos politikos gaires 
artimiausiai ateičiai. Norint siekti geresnių rezultatų kovoje dėl Lietuvos 
išlaisvinimo, kvietė sudaryti vieną sąjūdį, į kurį turėtų dėtis visi Lietuvos 
patriotai, vis tiek kokių politinių pažiūrų jie būtų ir kuriai lietuvių partijai 
priklausytų. 

To sąjūdžio vardas - aktyvistai. 
Nors ne visi K.Škirpos samprotavimai buvo priimtini, bet masinan

tis kvietimas vienybėn ir nebuvimas jokio kito veiklos plano sulaikė nuo 
kėlimo abejonių bei darymo pastabų K.Škirpos samprotavimams. Be to, 
neabejotinai turėjo įtakos ir dr.P. Karvelio anksčiau mano minėti įtikinė
jimai palaikyti K.Škirpą. Gal panašiais sumetimais ir kiti dalyviai nepri
eštaravo. Ti.k vienas dr.Br. Dirmeikis kėlė abejonių, tačiau bendros susi
rinkusiųjų nuotaikos nepakeitė. O toji nuotaika buvo: remti K.Škirpos 
sumanymą. 

K.Škirpos asmens sekretorius dr.Jurkūnas pateikė popieriaus lap~ 
matyti, anksčiau paruoštą, kuriame jau buvo mašinėle įrašyta to susirinki· 
mo data ir trumpas protokolas, jame pažymėta, kad mes iemiau pasira· ' . šiusieji, sudarome aktyvistų sąjūdį ir to sąjūdžio vadu išrenkame pu/kimn· 
ką K.Škirpą, pirmąjį Lietuvos savanorį. Jokių rinkimų nei diskusijų, kq 
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rinkti, nebuvo, bet minėtame lape, kiek atsimenu, visi ar beveik visi pasira
šėme. K.Škirpa turėjo ryšių su aktyvistais, veikiančiais Lietuvos pogrindy." 

R.Skipičio aprašyto susirinkimo protokolas buvo šio turinio: 

L.A.F. 
Steigiamojo susirinkimo, įvykusio 1940 m. lapkričio mėn.17 d. 
Berlyne, Achenbachstr. l 

Protoko/,as 
Susirinkime dalyvavo: p.Min. Škirpa, Galvanauskas, Skipitis, dr. Karvelis, Vi

Liušis, Dirmeikis, kun. Yla, Pyragius Juozas, Pyragius Jonas, inž. Brunius, Danta 
Aleksandras, Našliūnas Jonas, Puodžius Stasys, Dženkaitis Juozas, Dženkaitis 
Jonas, ValiukėnasAntanas, Raila Bronys, MaceinaAntanas, dr. Brakas, Kavolis 
Martynas, pulk. Ambraziejus, kun. Barauskas, Katilius Juozas, dr. Ancevičius ir 
dr. Jurkūnas. 

Susirinkimą atidarė Min.Škirpa ir jam pirmininkauti pakvietė p.Galvanauską. 
Min.Škirpa, trumpai pabrėžęs, kuriam reikalui jis yra atvykusius sukvietęs ir 

pažymėjęs klausimo svarbumą, perskaitė lietuvių aktyvistų pagrindinius progra
minius dėsnius ir būsimojo sąjūdžio tikslus bei siekimus. 

Po savo pranešimo Min.Škirpa kvietė dalyvius pasisakyti dėl programos ir dėl 
būsimo sąjūdžio organizavimo. 

p.ini.Brunius siūlo lAF programoje smulkiau paliesti darbo klausimą. Ypač 
esą reikėtų išsamiai numatyti darbininkų aprūpinimą nuosavybe, darbo avansavi
mo klausimą ir t.t. Jo nuomone, reikėtų į atstatytą Lietuvą ži.ūrėti kaip į socialirut 
valstybę. Toliau p.Brunius iškėlė mintį atkreipti ypatingą dėmesį į atstatytos Lietuvos 
teritorinius klausimus. Jo nuomone, atstatyta Lietuva turėtų sujungti visas lietuvių 
gentis. Jis klausia, ar nevertėtų galvoti apie Baltijos valstybių sąjungą. 

p.Skipitis manytų, kad nereikėtų šiuo metu diskutuoti programines detales, bet 
pirmon galvon steigti organizaciją, o paskui diskutuoti jos pagrindinius klausimus. 

p.Maceina pasisako visai priešingai p.Skipičio tezei. Jo nuomone, visų pirma 
reikėtų iš pagrindų pasisakyti dėl naujos organizacijos programos, išdiskutuoti 
visus jos esminius klausimus, tik paskui imti steigti pačią organizaciją. Jei to da
bar negalima būtų padaryti, jis siūlo tam reikalui sušaukti kitą susirinkimą ar 
kelis susirinkimus. Be to, p.Maceina klausia p.Ministeri, kaip jis esamoje padėtyje 
vaizduojasi maiųjų valstybių padėtį naujosios Europos santvarkoje. Pasak jo, jei 
mažosioms valstybėms nebūtų lemta naujoje Europoje turėti savo nepriklauso
mybę, tai mūsų darbas negalėtų būti naudingas. 

p.Karvelis palaiko p.Skipičio nuomorut ir nebūtų linkęs pritarti p.Maceinos nusi
statymui. Esą dabar ne laikas diskutuoti, kokią mažosios valstybės turės padėtį nau
joje Europoje, o lygiai negalima būtų šiame ar kitame susirinkime smulkiai išdisku
tuoti visus programinius klausimus, bet mes turime dėti pastangų tuojau susiorgani
zuoti ir tuo sudaryti reikiamą bazę mūsų, kaip vieneto, tolesniam veikimui. 

p.Pyragius pritaria p.Karvelio nusistatymui. Esą, jei lwm pateikta p. Min.Škirpos 
aktyvistų platforma būtų diskutuotina, tai tas turėtų padaryti reikiamas išvadas. 

p.Min.Škirpa paaiškina, kad jo pateikta programa dar nėra galutinai apdirb
ta. Duota tik idėja ir pagrindiniai aktyvistų tikslai bei jų uždaviniai. Programą 
galutinai turės paruošti tam reikalui sudaryta speciali komisija. Vokiečiai aktyvis
tų idėjai rodą palankumo. Tad mūsų veikimui yra šioks toks plyšelis, kurį reikia 
išnaudoti. Nors kol kas mes negalime veikti viešai, bet tai dar nereiškia, kad nega-
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lime veikti uidarame ratelyje. Dėl užmačių atstatytoje _n_auj?je Lie~voje stengtis 
turėti sujungtas visas lietuvių ge11tis, arba jau dabar eiti pne tam_ t~kro bloko Sl4 
kitomis Ba/Jijos valstybėmis, p.Ministras manytų, kad dabar bent reikėtų pinniaus;4 
turėti galvoje mūsų pagrindinį tikslą - aiškiai iškelti Lietuvos valstybės atstatymo 
klausimą, o paskui jau spręsti lietuvių giminių sujungimą į vieną šeimą arba b/o. 
kavimosi su kitomis mums giminingomis tautomis. Esą nereikia nuslysti nuo 
savo tradicijų ir nuo to, ką esame turėję. Dėl organizacijos Min.Škirpa pareiškė 
ka~ š~~o. metu jis ma~ytų, kad b~tų_ geriausi~, jei jis galėtų s~da:Jti ~am tikrą 
pahkėtm!ų ~pę,_ kune sutfary~ ~a1ki11ą A~yv1~tų ~ado_vybę. P1m11ausia r_~ikėtų 
patraukti pne musų orgamzacmw darbo ltetuv1us mte/igentus Berlyne. E1lmiais 
uidaviniais reikėtų laikyti studijas vokiečių įvairių gyvenimo sričių ir iš jų pasi
mokyt4 ypač organizacijos. Todėl ilgai nelaukiant aktyvistai turėtų sueiti į kontak
tą su atitinkamais vokiečių sluoksniais bei įstaigomis. Be to, esą labai būtų reika
linga neatidėliojant užmegzti ryšius su savo idėjos draugais Lietuvoje ir eiti pas 
juos su savo propaganda. 

p. Galvanauskas manytų, kad šiuo metu nebūtų nei reikalo, nei galimybės 
išspręsti mūsų programos ldausimą. Esą šianclien mes turime kalbėti tik api'! or
ganizaciją ir siekti atgauti savo valstybės neprildausomybę, o paskui jau kalbėsi
me apie smulkmenas. Todėl, jo nuomone, šianclien reikia, ilgai necliskutavus, su
daryti organizaciją ir reikiamus organus. 

p. Dirmeikis konstatuoja, kad būsimasis Aktyvistų sąjūdis bus politinė orga
nizacija, su tam tikru savo turiniu. Esą iš programos matyti, kad mes glaudiiamės 
prie Vokietijos ir darosi įspūclis, kad mes kovosime už vokiečių režimą ir už Vokie
tijos laimėjimus. Tokiu būdu mūsų organizacijos likimas prildausysiąs nuo to, 
kuo karas baigsis. Jam atrodytų, jei Vokietija karą pralaimėtų, tai aktyvistų orga
nizacija neturėtų idėjinės bazės ir kaipo tokia turėtų išnykti. Turint tai galvoje, 
p.Dirmeikis klausia, ar aktyvistai taps kovotojais dėl Vokietijos ateities, ar ras kitą 
kelią, kuris nepriklausomai nuo bet kurių konjunktūrų vestų prie Neprildauso-
mos Lietuvos atstatymo. i 

Min.Skirpa pabrėiė, kad mes turime savo kovą derinti su Vokietijos kova ir 
tokiu būdu turime su jais bendradarbiauti. Tačiau tai dar nereiškia kad mes su 
~okieč~ais tufi:ne b~ndr~bia uti besąlygiškai. Mes turime užsitikri/m jų paramą 
1r tuo Ilk atveĮU galime siekti savųjų tikslų, prisidedant prie bendrosios kovos kar
tu su vokiečiais. 

E.Galvanaus~ , J?apildydamas Min.Škirpos paaiškinimus, pareiškė, jog, jo 
nuom_o~ mes vokieč~ar_ns praktiškai nieko negalime padėti. Visa tai, prie ko mes 
gla"!im_es, ar su_ kuo eisime, yra nei daugiau, nei mažiau tik priemonė mūsų tiks
lų _siekti, ~et ne 1tfealas arb~_tiks/as. Taigi esą, keisis laikai, gali pasikeisti ir mūsų 
pnemones, bet tikslas pasiliks vis tas pats būtent: nežiūrint kokia kaina išlikti 
gyviem~ ka_ip tauta ir t:tst~~i ~ri~auso,;,,ą Lietuvos valstybę. 
. tas1ba1gu~ pran~zmu~ lf cliskus11oms bei paaiškinimams, Min.Škirpa pakvie

te vzsus daiJ!'zus J?OS1rašyt1 L~etuvjų _Aktyvistų Fronto steigiamąjį aktą. 
Po to_Mm.Škir_pa papr~e.sutzkti ~ū~patikėtiniais šiuos asmenis: p.E.Galva

nauskq,_ 1_nl.-!3rumų, _R.Skiplfb A. Val1ukėnq, A.Maceiną ir KŽalkauską. 
Susmnkimas baigtas tautos himnu". 

. ~~irinkimo dalyviai pasirašė tokį Lietuvių aktyvistų fronto stei-
giamąJĮ aktą: 
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"Mes, iemiau pasirašę lietuviai, likimo atblokšti į Vokietijos sostinę Berfyną, š.m. 
lapkričio mėn. 17 dieną susirin~ pas p.KŠkirpq, jo bute Achenbachstr.l, ir išldausę 
jo pranešimą apie Neprildausomos Lietuvos ilugimo prieiastis ir galimumus bei 
kelius Lietuvos valstybei vėl aJstatyt~ reiškiame visišką pritarimą sumanymui sutelk
ti visas lietuvių tautos aktyviąsias jėgas į Lietuvių Aktyvistų Frontą kovai už Tėvynės 
Lietuvos išlaisvinimą iš komunistinio sovietinio jungo; 

Įsitikinę, kad atstatytos Lietuvos tvarkymas Aktyvistų Fronto ideologijos pa 
grindais yra tikriausias kelias Lietuvių tautos idealams siekti, mes pirmieji stoja
me į Lietuvių Aktyvistų Frontą ir priimame visas jo nariams uidedamas pareigas 
ir drausmę. 

Tėvynės Lietuvos ir Lietuvių Tautos labui kviečiame K.Škirpą, Pirmąjį Ne
priklausomos Lietuvos Kariuomenės Kūrėją-Savanorį ir Lietuvių Aktyvistų Fronto 
iniciatorių, imtis iygių vykdyti mūsų nusistatymą ir vadovauti Lietuvių Aktyvistų 
Frontui. 

Kovok! 
Tvirtais Engsniais, 
Drąsiai pirmyn -
Už naują, laisvą Lietuvą. 
Berlynas, 1940 metų lapkričio 17 dieną. 
Parašai 
l. Viliušis, E. Galvanauskas, M. Kavolis, St. Puodiius, P. Skurauska s, 

J. Pyragius, J. Našliūnas, J. Jurkūnas, R. Skipitis, Jz. Dienkaitis, K. Brunius, B. 
Raila, A. Valiukėnas, Jn. Dženkaitis, J. Čiuberkis, Jz. Pyragius, M. Kukutis, T. 
Dirmeikis, St. Yla, A. Maceina, dr. P. Karvelis, A. Danta, pulk. Ambraziejus, kun. 
Barauskas, l . Katilius, dr.M. Brakas, dr.Pr. Ancevičius. 

Sutinku: (pas.) K. ŠKIRPA " 

Pulk. K.Škirpa buvo be diskusijų pac;kelbtas Lietuvių aktyvistų fron
to vadu todėl, kad visiems to susirinkimo dalyviams buvo aišku, ką dr .P Kar
velis buvo pasakęs R.Skipičiui prieš susirinkimą -Škirpa ne tik turi dau
giausia ryšių su vokiečių valdžios sluoksniais, bet ir geriausiai jaučia jų 
nuotaikas, todėl ir daugiau negu kas nors kitas gali veikti ir ką nors pa
siekti. Tenka pažymėti,jog tai nebuvo LAFvado klausimo galutinis spren
dimas. Įstatų projekte LAF vado klausimu buvo toks paragrafas: "Str.4. 
Pirmuoju Lietuvių Aktyvistų Fronto Vyriausiuoju Vadu skaitomas mūsų tau
tos sūnus, savo darbu ir asmeniniu pasiaukojimu lemiamai paveikęs Lietu
vos prisikėlimą naujam nepriklausomam valstybiniam gyvenimui. Apie to
kio asmens pasireiškimą sprendžia pirmasis Lietuvių Aktyvistų Fronto Didy
sis Kongresas. Jei toks asmuo neišryškėtų, tai Lietuvių Aktyvistų Fronto Vy
riausiąjį Vadą renka Lietuvių Aktyvistų Fronto Didysis Kongresas balsų dau
guma". Lietuvių aktyvistų fronte vado institucija, be abejo, buvo ir to laiko 
nuotaikų atgarsis, bet sprendimą daugiausia nulėmė, kad tai buvo konspi
ratyvi organizacija su jai privaloma beveik karine drausme. Patsai šio sam
būrio iniciatorius, o po sambūrio susiformavimo jo vadas į jam talkinti 
pasirinktus patikėtinius žiūrėjo kaip į atliekančius štabo karininkų funk
cijas. Dėl šių priežasčių Lietuvių aktyvistų frontas buvo labiau panašus į 
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karinę, o ne civilinę organizaciją. . . . . . . . . . .. 
Lietuvių aktyvistų fronto vadas ir mmet1 pat1ke~1ma1 sudare JŲ va. 

dintą vadovaujamąją grandį ir posėdžiavo kas savaitę, o kartais ir po 
kelis kartus per savaitę, svarstydami ir spręsdami iškylančius klausi
mus. Darbas vyko gana sklandžiai ir sutartinai. Tačiau ilgainiui LAF 
vadovaujamai grandžiai vienai viską atlikti pasidarė neįmanoma. Tad 
buvo sudarytos komisijos. Tokių veikusių ar tik formuojamų komisijų 
buvo dvidešimt. Jų pirmininkais buvo: l. Dr.A Maceina (ideologijos), 2. 
Inž.K. Bronius (organizacijos), 3. E. Galvanauskac_; (finansų), 4. A Danta 1 

(prekybos), 5. Plk. ltn.inž. K. Ambraziejus (pramonės), 6. Dr.P. Karvelis 
(žemės ūkio), 7. Dr.P. Ancevičius ( darbo ir socialinės apsaugos), 8. Dr.M. 
Brakas (teisingumo), 9. K. Žalkauskas (administracijos), 10. R. Skipitis 
(užsienio lietuvių), 11. V. Alantas (kultūros), 12. Kun.S. Yla (doros), 13. 
Inž. J. Augustaitis (susisiekimo), 14. Gen. S. Raštikis (krašto apsaugos), 
15. V. Karvelienė (moterų), 16. T Dirmeikis (politikos), 17. B. Raila (pro
pagandos), 18. J. Jurkūnas Qaunuomenės), 19. Mjr. S. Puodžius (ryšių su 
kraštu), 20. J. Dženkaitis (saugumo). 

Pagal sritis sudarytoms komisijoms buvo pavesta parengti projek
tus, kaip tvarkyti vieną ar kitą sritį Lietuvai išsivadavus iš sovietinės 
okupacijos. Komisijų pirmininkais buvo parinkti atitinkamoje srityje 
labiau kvalifikuoti asmenys ir jiems pavesta į komisijas pasikviesti dau
giau tos srities specialistų. Į LAF darbą buvo įtrauktos beveik visos tuo 
metu Berlyne ir netoli jo buvusios lietuvių inteligentų jėgos. Savo ruož
tu visų komisijų pirmininkai drauge su vadovaujamos grandies nariais 
sudarė provizorinę LAF tarybą. 

Ryšiai su kraštu 

Vienas iš svarbiausių LAF reikalų buvo, kaip minėjo lAF stei
giamajame susirinkime plk.K.Škirpa, "užmegzti ryšius su savo idėjos 
draugais Lietuvoje ir eiti pa~ juos su savo propaganda". 

Sutvirtinti ir plėsti ryšius su antisovietiniu pogrindžiu iš Vokieti
jos į Lietuvą netrukus buvo išsiųsti ryšininkai. lAF buvo konspiratyvi, 
ginkluotam sukilimui besiruošianti organizacija, todėl buvo vengiama 
ją propaguoti per radiją, siuntinėti savo literatūrą, taip pat ir susiraši
nėti su Lietuvos pogrindžio veikėjais. Viskas turėjo būti perduodama 
tik žodžiu. Pirmasis ryšininkas iš Berlyno į Lietuvą atvyko jau 1940 m. 
gruodžio mėnesį. Tai buvo kpt.Br. Michelevičius, kuris su šia misija du 
kartus sėkmingai perėjo sieną ir 1941 m. birželio mėnesį dar pervedė 
kitus du ryšininkus, grįžusius su paskutinėmis prieš karą instrukcijomis 
iš Vokietijos. Tų pačių metų gruodžio mėnesį atvyko ir antrasis ryšinin
kas - kpt.A. Švarplaitis. Vėliau buvo atsiųsti ir kiti ryšininkai. lAF va
dovybei apie padėtį Lietuvoje informuoti ir pasitarti buvo pasiųsta ir 
ryšininkų iš Lietuvos į Vokietiją. 
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Dar prieš LAF Berlyne suorganizavimą į Lietuvą buvo perduotas 
mašinėle perra šytas Lietuvos diplomatų protestų prieš sovietinę 
Lietuvos okupaciją rinkinys. Šis rinkinys vėliau buvo padaugintas 800 
egzempliorių. Tekstą praplėtus ir patobulinus v_ėlia_~ išle!st~s ir_ sp~u~
dintas spaustuvėje rotatoriumi. Kad būtų lengviau JĮ platmt1 ~1 ~l~p_t1, 
Šveicarijoje smulkiu šriftu išspausdinta maža brošiūrėlė. Broš1ūrele iš
leista 5000 egzempliorių tiražu, ji kiekviena pasitaikiusia pro~a . buv~ 
siuntinėjama į Lietuvą. Daugiau į Lietuvą raštu buvo perduoti tik kai 
kurie paaiškinimai bei siūlymai pogrindžio vadovybei LAF tinklo kraš
te sudarymo klausimais. 

Lietuvos pogrindžio vadovybė Lietuvių aktyvistų fronto Berlyne 
suclarymą sutiko palankiai. Pogrindyje Lietuvoje veikiantiesiems buvo 
aišku, jog pusiau viešai veikianti lAF vadovybė, ypač jos p~iekyje ~to
vintis iki Lietuvos atstovybės sovietams perdavimo buvęs Lietuvos Įga
liotasis ministeris Vokietijai pik. Škirpa, turi daug daugiau galimybių 
gauti reikiamos informacijos, su reikiamais asme~imis ~i į~tai~omis 
palaikyti ryšius ir kt. LAF vadovavimas buvo naudmgas 1r re1kahngas. 
Tačiau Berlyne esanti jo vadovybė tenkinosi bendraisiais, visą sąjūdį 
liečiančiais nurodymais, konkrečius, įvykių eigoje iškylančius uždavi
nius palikdama spręsti Lietuvoje esančiai vadovybei. Sujungtas Lietu
vos antisovietinis pogrindis virto Lietuvių aktyvistų frontu , o vadovau
jančios Vilniaus ir Kauno grupės - Vilniaus ir Kauno LAF štabais. Jų 
funkcijos liko tokios, kokios buvo aptartos 1940 m. spalio 9 d. pasitari
me. Saugumo sumetimais liko abu štabai, kad okupantui LAF štabą 
susekus pogrindis neliktų be vadovybės. Vieną susekus vadovavimą tuo
jau pat galėjo perimti antrasis. Atskiros pogrindžio grupės, taip pat sau
gumo sumetimais, dažniausiai veikė tais pat vardais kaip ir iki šiol, nors 
buvo tapusios LAF dalimi. 

Ilgainiui praktikuota ryšininkų su kraštu sistema pasirodė ne vi
sai patikima. Ryšininkai, turėję informaciją perteikti iš atminties po
grindžio vadovybei, ne visuomet ją perte ikdavo tiksliai. Tad buvo pa
ruošta ir turėjo būti perduota Lietuvos pogrindžiui viena bendra in
strukcija "Lietuvai išlaisvinti nurodymai", datuota 1941 m. kovo 24 d . 

Ši instrukcija, apėmusi anksčiau duotus nurodymus ir nemaža nau
jų papildymų, buvo sudaryta iš keleto skyrių. Pirmieji keturi jos skyriai 
buvo apie bendrąją padėtį, Lietuvos atkūrimo kelią, rusų ir vokiečių 
santykius ir Lietuvos situaciją. Esminiai dalykai buvo dėstomi nuo penk
tojo skyriaus. LAF vadovybė Lietuvos pogrindžiui teikė šių nurodymų: 

V. Kaip siekti tikslo 
Laisvės tautoms niekas veltui nesuteikia. Tautos už jas kovoja nesigailėdamos 

jokių aukų. Nors ir ne visados laimi, bet nuo savo idealo neatsisako, nežiūrint, koip 
ta kova bebūtų ilga ir kokių beprisieitų patirti smūgių pakelyje į išlaisvinimą. 

Lietuvių tauta neteko valstybinės laisvės, bet niekos negali nuginčyti jai teisės 
laisvę atgauti ir už jos atgavimą kovoti. Likusioji užsieniuose Lietuvos diplomaJija ir 
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ulsienių lit11J1•ių organuacijos deda ir dės tolinu visų pastangų Lietuvos atstao/tno 
ulėjq nuolat J>!:laikyti ir kelti ~isieniuose ~ r, ~r 61' įmanorr:a._ Bet_diplom~ 
pastangų neužtenka. Pasakytina dar daugiau - JOS /era pagalbines. Jei pati tauta uĮ 
sa~'O laisvę n~ko~·otų, mažai tebūtų jo~ iš viso ":rti,!amos "'!ip ~ealiospastangos 
lam'fl atgauti bei sm'O valstybę ats/atyh. Tad lermančiufaktonu Lietuvai išfaisvuu; 
tenka skaityti kol'Os frontą Tėlynėje. 

Tmp pat biitų klaidinga manyti, kad tegalime atstatyti savo valstybę vien svttj. 
ma p~~elba ir _kad tod~l neb~tų p_rasmė~ au_koti mūsų tautos g~riausius sūnus 
nel),g1o!e ko~·o1e_ su galmge~mu f!nešu._ Š1t?kia galvosena yra ~a/zoninių politikų 
ypatybė, kune mekad negali apsispręsti. Lietuva, atstatyta svetunomis rankomis 
mums nebūtų miela. Be to, jos niekas mums neatstatys, jei patys nesiimsime jo; 
atstatyti. l'_agelba mums, ~ai.ai tm~_ta~_yra reika/ing~ ir būti~. be! tik kaip pagei
ba. Vi~q gi ka1·os ~ašt~ tu_nme p~11mh ant s~vo pečių_. Ju~ pa!egsim_e jos daugiau 
pakelti, tuo daugiau Įgysime si·ono santykyje tarp musų siekiamo liks/o ir pagei
bos. kuria siekiame pasinaudoti. Ta pageiba, dėka susidedančioms Europos Ry
tuose aplinkybėms, ateina mums visai natūralia~ tik mokėkime ją racionaliai 
sa, ·o interesui išnaudoti. Numatomomis sąlygomis ją geriausiai išnaudosime, jei, 
lemiančiam momentui atėjus, patys stversimės ginklo - paimsime krašto valdymą 
patys, bet nelauksime, kad mums kas iš šalies padarytų tokią malonę. 

Tad aktingumas, pasiryžimas nesigailėti jokiu aukų ir stvėrimasis ginklo bei 
aktyii kom su priešu, yra tas kelias, kuriuo tenka pasukti, kad atgavus Lietuvai 
valstybinį savistovumą ir laisvę!.. 

. GinJc!uot~ ~sikirtimas tarp Vokietijos ir Sov.Rusijos, kaip jau buvo nurodyta ll 
skirsnelyje, greztaz bręsta ir darosi neišvengiamas. Yra labai rimtų davinių, kad jis jau 
gali įi,ykti net artimoje atei.tyje. Tai reiškia, kad artėja ir mums nepaprasta proga nuo 
S.Ovietž!"?sios okupacijos pasiliuosuoti. Prie to ruošiasi visos tautos, rusų raudonojo 
lf!lpenahzmopavergt_os~s, pav., ukrainiečia~ ba/tgudžiai, Kaukaz.o tautos ir mūsų 
~kimo drauges - latvių ir estų tautos. Vokietija, kiek yra žinoma, ruošinsi prezentuo
hs Europos R}tuose, kaip sakytų tautų iš/,aisvintoja, t.y. yra užsibrėžusi Sov. Rusiją 
susf'aldyti į eilę valstybių, Vokietijos globojamų. Tautoms, kurios linksta su ja dėtis, 
atsiranda perspektyva sukurti sau geresnę ateitį. Toms gi, kurios priešintųsi, gresia 
vof:ieč_llf kardas. T~~mis sąlygomis visos sakytos tautos nė neturi kito pasirinkimo, 
kaip~ keliu, kuą diktuoja joms momento aplinkybės. 

Lietuvos atstatymo atžvilgiu tenka remtis sekančiais eventualumais: 
. l. Pavy~ta susitarti su Vokietija iš anksto dėl Lietuvos Vyriausybės sudarymo 
zr tuopa~ Lie~vos ~verenumo bent forma/,aus atstatymo; 

2. Del Vynausybe~ 5!'~rymo sus(tarti nepavyksta, bet pavyksta pagrobti f akti· 
~ą krašto valdymą, te1smgia~ pasakius - krašto valdymo aparatą, pasinaudojant 
mte:regnu~o m?menf?, kuns trumpam laikui susidarytų Lietuvoje, kai vokiečių 
kanuor11:ene žygiu~s p1rm1n, o rusų raudonoji armija trauksis; t Lietu_vos vynausybe paskelbiama Lietuvoje revoliuciniu būdu pasekoje įvy· 
kusw sukilimo; 

4. L(etuv~s vyriai:,sy_bė su<1aroma posi factum, susitariant su vokiečiais, kai 
krašt~s 1au butų vokiečių _kan~omenės uiimtas bei nuo bolševikų paliuosuotas. 

Pi"'!am eventualum,u, ~ mums būtų pa/,ankiausias, įvykdyti daroma visa, 
~ hk_ųrzanoma_. _Yra P.~ villia~ kad gal pavyks su vokiečių poiiliką spren· 
diia_nč_zais_ faktonais susuarti. Ko_! kas betgi tai nėra tikras dalykas, nes vokiečiai lai
/«Jsi didelio <:'s~mo: ~ bu~ leista ~ ums sudaryti, kaip norime, savo Vyriausybę iš 
anksto, lalat greičiausiai paazškės hk paskutiniu momentu, t.y. prieš pat vokiečių 

. ... __ .,. 

LIETUVA DVIEJŲ OKUPACIJŲ REPLĖSE. 1940-1944 39 

kariuomenės iygį prieš raudonąją armiją, arba [aktinai jam jau prasidėjus. 
Antrasis eventualumas yra jau paaiškėjęs tiek, jog galima tvirtinti, kad galėsi

me sudaryti krašto valdymo aparatą iš savo žmonių. To pageidauja net patys vo
kiečiai ir nesiruošia daryti kliūčių, kad, pasinaudodami interregnumo momentu, 
patys uiimtume visas įstaigas, įmones ir t.t. 

Tretysis eventualumas kiltų tik tada, jei susitarti su vokiečiais iš anksto dėl 
Vyriausybės sudarymo nepasisektų, arba jei būtume įvykių u1klupti. Paskelbti Vy
riausybės sudarymą revoliuciniu būdu Lietuvoje, pav., Vilniuje, ypatingo pa vo
jaus nebūtų, turint galvoje antrąjį eventualumą, kad vokiečiai sutinka ir pritaria 
mūsų sumanymui pagrobti krašto valdymo aparatą interregnumo metu. Vyriau
sybės paskelbimas minėtu būdu verstų vokiečius skaitytis su įvykusiu f aktu ir tai 
palengvintų tos Vyriausybės legalizavimąsi. 

Ketvirtas eventualumas mums būtų mažiausiai palankus. Vokiečiams uiėmus 
mūsų kraštą, jie jaustųsi jo šeimininkais ir galėtų statyti mums įvairių sąlygų dėl 
pačios Vyriausybės sudarymo, jei iš viso leistų ją mums sudaryti. Be to, jos suda
rymas galėtų užsitęsti ir tuo būtų pakirstas ūpas krašte. Apie Vyriausybės sudary
mą posi /actu.m /«JI kas nesitariama su vokiečiais, nes visos pastangos nukreiptos 
į tikslą susitarti su vokiečiais dėl Vyriausybės sudarymo iš anksto. 

Kaip ten bebūtų su Vyriausybės sudarymu, svarbiausia užduotis, kuri kiltų vo
kiečiams žygiuojant pirmyn, tai būtų krašto valdymo aparato užgrobimas. Šis užgro
bimas būtų pirmas realus žingsnis Lietuvos suveremtmui atgauti. Todėl reikalinga 
dėti visas pastangas Lietuvoje s/,aptai taip susiorganizuoti, kad vokiečių kariuome
nei pajudėjus prieš rusų raudonąją armiją, spontaniškai visame krašte įvyktų visuo
tinas sukilimas. Jo tikslas - paimti visą krašto valdymo aparatą į savo rankas ir 
pastatyti vokiečius prieš įvykusį faktą, su kuriuo jie turės vėliau skaitytis. Be to, ener
gingas veiksmas nesigailini jokių aukų turėtų ne tik /aktinos, bet ir morališkai politi
nės reikšmės: Lietuva tuomi sustiprintų savo teisę reikalauti iš vokiečių, kad jie ne
darytų kliūčių Lietuvos valstybę atstatyti, nelaukiant karo pabaigos. 

Pagaliau, tai turėtų dar ir didelės tarptautinės reikšmės, nes iš to visas pasaulis 
patirtų, jog lietuvių tauta tikrai yra pasiryžusi atgauti laisvę. Tas suteiktų mūsų 
diplomatijai labai stiprų argumentą visur, kur tik įmanoma, suintensyvinti Lietu
vos atstatymo reikalo gynimą. 

VI. Gairės sukilimui ruošti 
Visas pasiruošimas vyksta vardu LietuviųAktyvistų Sąjūdiio, kuris jungia vi

sus mūsų tautos veiklesniuosius elementus, idėjiniai niveliuodamas visas mūsų 
buvusias politines partijas. 

Jo pagrindiniai tiks/,ai: atstatyti nepriklausomą Lietuvos valstybę ir sutvarkyti ją 
naujais pagrindais, kurie patikrintų galimybę iš/,aikyti tautos realią vienybę, stiprinti , 
tautos nacionalinį atsparumą, tobulinti tautos moralinį stiprumą pagal kri.kščioniš- ' 
kosios dorovės principus, išvystyti krašto ūkinį ir kultūrinį progresavimą, visiems 
patikrinti darbą ir laiduoti socialinį teisingumą, išraunant su šaknimis bet kurį apsi
leidimą, korupciją, neteisėtumus, /«Jmunistinį išsigimimą ir žydiškąjį išnaudojimą. 
. Vokiečiai skaitosi su Lietuvių Aktyvistų Sąjūdžiu kaip su politiniu faktoriu ir 

JUO remiasi. Artėjant išlaisvinimo valandai iš sovietiškai- komunistinio teroro, rei
kia visomis įmanomomis priemonėmis suintensyvinti Aktyvistų Sąjūdžio veiki
mą !,,(ef?voj'!, ka~ pribran~nus visą_ lietu_vių tautą ~dėjiniai ir ją parengus organi
zaciniai lemiančiam aktu,, nuo kuno pnklausys Lietuvos likimas. 

!~Įinia~ l~etuvių t~u~o~ p~b~e~dimui reika~in~a ~stip rinti antikomunistinę 
akc11ą zr skleisti besąlygimm minų, Jog rusų-vokiečių ginkluotas susikirtimas tik-
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rai įvyks, kad raudonoji armija bus greitai iš Lietuvos išvyta ir kad Lietuva vė/ 
taps laisva ir nepriklausoma. 

Organizaciniu požiūriu yra reikalingas šis patvarkymas:_Aktyvistų Sąjūdiio 
ribose, kaip lietuvių tautos politinės valios reiškėjo ir vykdytojo'. sudarytina Taufi. 
nio Darbo Apsauga (T.D.A.), kaip to sąjūdiio kovos organas. Ji sudaroma iš visai 
patikimų vyrų, galinčių valdyti ginklą ir pasiryžusių esant reikalui aukoti savo 
gyvybę už Lietuvą ir Aktyvistų Sąjūdii~ ideal~s. . . . 

T.D.A. celės sudarytinos visur, kur hk susiranda tokių ryitzngų vyrų: nacwna
liniame korpuse, įstaigose tarp vak.fininkų, tari?. įm_o~i~ tamaut?jų ir darbininkų, 
tarp studentų, mokyklose, koimo 1aunuomene1e, uk1mnkuose ~r t.t Ypač stengtis 
daugiau užverbuoti ats. korininkų, ats. puskarininkių. buv. kanuomenės kūrėjų
savanorių, buv. šaulių. 

Kadangi bendras gyventojų nusistatymas yra griežtai antikomunistinis ir ka
dangi sovietiškas teroras pats stačiai stumte stumia žmones stvertis ginklo, tai, 
atrodo, nebūtų reikalo, kad kovos padaliniuose prikl.ausytų po daug narių. Pa
grindinis dalykas yra turėti gerą organizacijos tinklą, kuris apjungtų visą mūsų 
kraštą ir kurio šaknys siektų kiekvieną jo kampelį, t.y. ne tik miestus, miestelius, 
bet ir kaimus. Lemiančiu momentu tas tinkl.as, jei jis tik susidės iš tikrai ryžtingų 
ryrų, sugebės spontaniškai patraukti su savim visus kitus veiklesnius mūsų tautos 
elementus, prieš tai į organizaciją neįtrauktus, bet tik numatytus tuojau įtraukti, 
kai tik priartės lemiančioji valanda. 

Tikslu, kad T.DA. organizaciją geriau užmaskavus nuo bolševikų ir mūsų 
tautos išgamų, parsidavusių okupanto agentais, patartina jos padalinius pava
dinti įvairiausiais ir skirtingais vardais, pagal vietinių veikėjų fantaziją. Tuo būdu 
galėtų būti sudarytas įspūdis, jog esama ne vienos organizacijos, bet įvairių ir skir
tingų viena nuo kitos. Be to, tai labai pasunkintų priešui jų slaptą sekimą. 

Kitas būtinas patvarkymas, tai paruošimas sukilimo vadovavimo skeleto. Šis 
reikalas yra labai opus, nes dabartinis skeletas, atrodo, yra nepakankamai pla
ningas ir nesuderintas su eventualia karo įrykių Lietuvoje eiga. 

Kad ~upratus, kas šiuo atžvilgiu yra taisytina, tenka čia išsiaiškinti, kaip galė
tų rys~tls ~~sų. terito~joje rusų-vokiečių karo operacijos. 
. Kiek tai liečia vokiečių pusę, tai, kaip jau buvo minėta, tenka laukti, jog puo

lim?s bus ~kd~mas žaibo feitumu, išmetant pinnyn į priešo užpakalį šarvuotos 
kan~omen_es v1e":~ s,_ kun_ų uždavinys būtų suglamžyti išsyk byle kokį iš rusų 
puses fl~mngą pn~š1_~1mą!1 .°'. metodiš~ l!asitraukimą. Kokiomis kryptimis bu~ 
n~kre1pt! svarb~s~1~11 smug1az, yra vokiečių Karo Vadovybės paslaptis. Apie tai 
č~ tegali_ma_ s~eli_oh teo~eti_niai: Galim_a prileisti, kad smūgiai bus nukreipti šio
"!'s pagnndi~em1~ kryptimis: ~1e~ - iš Suvalkų trikampio, forsuojant Nemuną, 
~~Iu _apsupti ~~maus m~zgą 1š pietų-vakarų pusės; antras -kryptimi Tiliė-Šiau
ltai, tikslu apeiti Kauno 1r Nemuno įtvirtinimus iš šiaurės ir kita šaka siekiant 
~atvijo~. Tarp ši~ l!agrindinių krypčių tenka laukti, jog dar' veiks viena ar keletas 
n~':fimų J:ont?11.a1, pav., kryptimis Kaunas, Alytus. Suglamžius raudonosios ar
m11os ~ mmo~1 s1~te1:1ą K~unas- Vdnius-Gardinas trikampyje, galima manyti, jog 
operac!JO~ toliau ~s1~~lw~: vi~na kryptimi Minsko, kita _ kryptimi Daugapilio .. 

Kai dėl rusų pne~m_1_m_os1, tai atrodo, kad rimtesnio pasipriešinimo tenka laukit 
Duo/s_a-!"emun~s lm1101e, kur ruo~iami įtvirtinimai. Be to, rodos (tai dar reikė~ 
pa~f:nnti), rusai_ n~mat~ dar tarpinę poziciją linijoje Mūša-Lėvuo-Anykščim. 
Spe1am?, k_ad tai ~utų pneda~gos poziciĮa pasitraukimui į Daugu vos liniją. 

Vokiečių puolimo kryptys 1r rusų pasipriešinimo linijos suskaldo Lietuvos te· 
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ritoriją strateginiu požiūriu į sekančias sritis: 
l. [ plotą Nemuno kampe, apimantį mūsų Suvalkiją; 
2. Į plotą tarp Dubysos ir Klaipėdos krašto, apimantį Žemaitiją; 
3. Į plotą šiauriau Dubysos, kurį galima prišlieti prie Žemaitijos, siekiantį iki 

rusų numatomos tarpinės pozicijos; 
4. Į plotą tarp Nemuno ir Nerio, kuriame rusų raudonoji annija, vokiečių 

supama iš pietų ir šiaurės, turėtų padėti ginkl.us; 
5. Į Vilniaus mazgą, jei šis vienu ypu būtų supamas drauge su Nemuno pozi-

cija,/[ plotą Lietuvos šiaurės-rytuose, kaip priedangą Dauguvos pozicijos. 
Pirmąjį ir antrąjį plotą rusai, matomai, nesistengs atkakliau ginti ir iš jų trauk

sis po priedanga sienos apsaugos elementų. Kiek didesnį pasipriešinimą bandys 
išvystyti Dubysos ir Nemuno linijoje. Šią liniją vokiečiams pralaužus ar apėjus, 
išsispręs ir Kauno centro likimas. Raudonosios jėgos trauksis už Mūšos-Anykš
čių tarpinės pozicijos ir Nerio. Vokiečiams greitai perkirtus ir šią liniją, Vilniaus 
mazgas būtų apsupamas, o raudonųjų jėgos, likusios Lietuvos šiaurės-rytuose, 
skubėtų trauktis į Daugu vos liniją. Šis numatomas Lietuvos strateginis suskaldy
mas visai natūraliai verčia priderinti prie jo ir sukilimo vadovavimo skeletą. Atro
do, kad šiuo požiūriu būtų tiksliau vadovavimą padalinti į šiuos elementus: 

Nuo dvigubo tinklo reiktų atsisakyti, nes lemiančiu momentu, kai ryšių palaiky
mas pasidarys nebeįmanomas, tas dvigubumas galėtų pakenkti sukilimo vykdymui. 

Vyriausiuosius sukilimo paruošimo organus, būtent - Vilniaus ir Kauno cen
trus - reiktų vieną kitam subordinuoti, skaitant Vilniaus Centrą aukščiausiuoju. 
Subordinacija turi būti tokia, kad kuriam nors jų nebegalint veikti, jo veiklą galė
tų automatiškai perimti antrasis Centras. 

Kiekvienas sakytų Centrų šiaip savistoviai plečia savo tinkl.ą ir kuria jam sub-
ordinuotus kovos padalinius provincijoje, būtent: 

Vilniaus Centras - Lietuvos rytinėje pusėje; 
Kauno Centras - Suvalkijoje, Žemaitijoje, Aukštaičiuose. 
Kadangi didelė centralizacija vestų prie veikl.os iššifravimo, tai reikalinga ne-

atidėliojant sudaryti dar šiuos tarpinius vadovavimo Centrus provincijoje: 
a. Subordinuotus Kauno centrui 
Kauno rajono Centras - pačiame Kaune, plius Kauno apskritis; 
Suvalkijos Centras, pav., Marijampolėje, kuriam pavesti šias apskritis: Mari

jamp_olės, Alytaus, Seinų, Vilkaviškio ir Šakių; 
"žemaičių Centras, pav., Šiauliuose, kuriam pavesti Šiaulių, Telšių, Maleikių, 

Kretingos, Tauragės ir Raseinių apskritis; 
Aukštaičių Centras, pav., Panevėžyje, su apskritimis Panevėžio, Birių, Rokiš

kio ir Kėdainių. 
b. Subordinuotus Vilniaus Centrui 
Vilniaus rajono Centras- pačiame Vilniuje, kuriam pavesti Vilniaus, Trakų ir 

Ukmergės apskritis; 
Šiaurės rytų Centras, pav., Švenčionyse ar Utenoj, su apskritimis Švenčionių, 

Utenos ir Zarasų, ir 
Lietuvių Nacionalinio Korpuso Centras. 
Tarpinių Centrų sudėtį nustato Vilniaus ir Kauno centrai kiekvienas savo plo

te, maldaug iš 3-5 ryžtingų ryrų, gyvenančių ten, kur Centras sudarytas. Šitaip 
sudarytieji tarpiniai centrai i.~ savo pusės nustato apskričių centrų sudėtį, maž
daug iš 2-3 asmenų. Šie gi pastarieji skiria savo patikėtinius valsčiuose, mieste-
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liuose, mokyklose, įmonėse ir t.t. Tuo būdu susidarys vadovavimo tinklas, ku . 
priduos sukilimo pamošimui daugiau planingumo ir kuriuo bus galima reni,;, 
lemiančiu momentu. 

Centrų nariais ir patikėtiniais periferijose turi būti parenkami asmenys ne tieJc 
atsilvelgiant to, kas kuo seniau yra buvę, kokiai partijai priklausęs ar kokio .Yra 
išsimokslinimo, kiek turi būti žiūrima asmens charakterio: valios tvirtumo ryj 
tingumo daryti sprendimus, iniciatyvos, gabumo kitiems vadovauti ir tinka,,;u,n; 
konspiraciniam darbui. 

Vyriausias šiuo pamošiamuoju momentu uždavinys yra galimai daugiau p,;. 
steigti Lietuvių Aktyvistų Sąjūdiio kovos padalinių. Būtų idealas, jei pavyktų pa. 
siekti to, kad ne tik centmose bei miestuose, kur yra susispietę daugiau mū 
inteligentijos ir patriotinės moksleivijos, bet ir visur provincijoje - miesteliuose{, 
kaimuose-susidarytų tokie padaliniai, vistiek, ar jie turėtų ginklų, ar jų neturėtų, 
nes yra vilties, kad ginklų visiems atsiras. 

Kiekvienam steigiamam padaliniui reikia iJsyk pastatyti konkretišką ir aiškų UŽ· 
davinį, kurį jis turės įvykdyti sukilimo valandai atėjus, pav., užimti elektros ce11traff 
ar _išjt~ngti elektro~ laidus, su~!~ kur nors panikos sp:ogstamos bombos pageiba, 
užimti pašto centnnę, nutraukioti telejono-telegraf o lazdus X može, atsukti geležin
kelio bėgius X rajone, užimti valsčiaus valdybą, paliuosuoti politinius kalinius X 
kalėjime ar areštuotųjų namuose, suimtiX komunistų skyriaus valdybą, nuginkluoti 
X nuovadoje raud. milicininkus, susirinkti ir būti X vado dispozi.cijoje, rezerve ir t.t. 

Kadangi sukilimas turės vykti išnaudojant vokiečių kariuomenės puolimą, 
kurio krypčių ir eilinių tikslų vokiečiai iš anksto mums neatskleis, tai numatyti i§ 
kalno bendrą visai Lietuvai sukilimo planą nėra įmanoma. Todėl kiekvienas pa
da(inys, gavęs uždavinį, pamošia sau atskirą planelį,kaip tą uždavinį geriau įvyk
di1us, kai bus duotas signalas sukilti. Vyriausieji Centrai parnašia sukilimo pla
nus tik svarbesniems tikslams pasiekti. T q pat daro ir tarpiniai centrai kiekvienas 
savo plote, prisilaikydami bendrų nurodymų, duotų iš kalno. Šiaip gi visas pasi
mošimas 1yksta plačios decentralizacijos pagrindais, pasitikint vietinių veikėjų 
iniciatyva ~r suma_n~mu. Čia pažymimi tik patys bendriausieji uidaviniai: 

. !· N_ugzn':}~~tz visame Jo:ašte r~udonąją miliciją ir GPU agentus, juos suimti 
bez lzkviduoti, ;ez kas dar dąstų pnešintis; 

2. Areš~~ti ~isus ko"!isams, f!.Olitmkus i: kitus sovietiškojo režimo ramsčius; 
3. Sunazkintz komumstų pam;os centrą zr skyrius· be to suimti visus veikles-

nius tos partijos ir jos padalinių narius; ' ' 
4. P_ali~osuoti iš kalėjimų politinius kalinius ir daboti, kad jų rusai ar mūsų 

komumstaz nenuiudytų ar neišvežtų į Sov.Rusiją; 
!· Užimt~ svarbiausias įsta~gas ce~tmo!e i~ provincijoje, įmones, geležinkelio 

stotis, paš~o zr_telegr~Jo centralme~, d~desn_1uos1us maisto ir prekių sandėlius ir t.t. 
6. 1 m!zs P'!emo~zų, kad bolševiko~ pasitraukdami iš Lietu vos, nenaikintų turto 

ar ':°! ki~as JO neišgrobtų, ypač numatyti priemonių prieš padegimus ir gaisrų 
ges1mmu1; 

.. 7. Nutrauf<!i įv~iriose vietos~, turinčiose militarinės reikšmės, geležinkelio li· 
m;as, plentus zr kelzus, telefonų zr telegrafų, kaip ir elektros, laidus svarbesniuose 
punktuose, bet nenupjaustant stulpų; 

8. D~ryti _visų įmano"!ų kliūčf ų pasitraukiantiems raud. armijos padaliniams, 
gurguolems zr transportui, stengtis sakytus dalinius nuginkluoti arba pulti juos iJ 
pasalų, partizaniniu būdu; 

9. Jei pajėgų santykis leistų, bandyti Nacionalinio Korpuso pagalba nugin· 
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kluoti raudonosios armijos jėgas, kai jose kils panika; 
JO. Darant kliūtis raudonajai armijai pasitraukti bei rusų transportams, reikia 

vengti didesnių sprogdinimų, ypač nenaikinti svarbesniųjų tiltų. Atbulai, dėti pa
stangų juos ginti, kad jų nesunaikintų raudonieji, nes jie bus labai reikalingi žy
giuojančiai pirmyn vokiečių kariuomenei, ypač jos motorizuotiems padaliniams, 
kad jie neturėtų gaišti laiko upių perėjimui. Ryšius su Lietuvių ~ktyvistų !ro_n~o 
vyriausia vadovybe palaikyti per jos ryšininkus pasienyje. Tuo tzkslu paszemmų 
apskričių centram tuojau pasirūpinti su tais ryšininkais susijungti, nurodant jiems 
ryšininkus iš savo pusės anoje sienos pusėje, kad nebūtų reikalinga siuntinėti agentų_ 
toli į Lietuvos gilumą, kas yra susiję kas kartą su dideliu pavojumi agentui patekt, 
įGPUnagus. 

VII. Sukilimo vykdymas 
Signalu sukilimui reikia skaityti momentą, kai vokiečių kariuomenė žengs per 

sieną ir pradės msus pulti. 
Jei apie tą momentą Aktyvistų Fronto vadovybei pavyktų sužinoti nors /dek iš 

anksto, tai tuojau būtų pasistengta duoti apie tai žinių per slaptus agentus ir ryši
ninkus, dirbančius vienoje ir kitoje sienos pusėje, kad skubiai perduotų toliau per 
tarpinius centms į Kauną ir Vilnių. 

Be to, mošiamasi paskutiniu momentu (išvakarėse• Red.) arba vokiečių puo
limui jau prasidėjus nusodinti Lietuvoje iš lėktuvų parašiutininkus, kurie atneštų 
paskutines instmkcijas. 

Bet, kaip ten bebūtų, tikmoju signalu sukilimui turi būti skaitoma vokiečių 
peržengimas Lietuvos sienos. Kol to nėra įvykę, jokiems kieno nors nurodomiems 
terminams netikėti, kad nepatekus į provokaciją. 

Kadangi vokiečiams skubiai žygiuojant pirmyn, planingas sukilimo vadovavi
mas būtų neįmanomas, nes visi ryšiai tarp Centrų ir periferijos būtų nutrūkę, tai 
negalima tikėtis jokių nurodymų iš viršaus. Sukilimas tokiomis sąlygomis turi 
įvykti automatiškai ir spontaniškai visame krašte. Todėl kiekvienas padalinys turi 
gaudyti radijo žinias ar kaip kitaip sekti, kada vokiečiai pereis sieną. Tokią žinią 
pagavę ir pranešę apie tai savo kaimyniniams padaliniams bei aukštesniam vadui 
ir tuo būdu gautą žinią patikrinę, tuojau imasi paskutinių pasiruošimų. Įsitiki
nus, kad gauta žinia yra tikra, kad ne kieno paleista provokaciniais tikslais, ryita
si vykdyti iš anksto duotą uidavinį. 

Jei pavyks susitarti su vokiečiais iš anksto dėl sudarymo Lietuvos Vyriausybės, 
tai numatoma - tuo metu, kai vokiečių kariuomenė žengs per sieną ir pradės 
puolimą - išplatinti Lietuvoje iš lėktuvų tos vyriausybės viešą atsišaukimą - pla
katą į tautą su parašais visų Ministerių Kabineto narių, raginantį visus, kas tik 
gali, stvertis ginklo vyti msus okupantus iš Lietuvos. Šis atsišaukimas būtų oficia
lus ir visiems krašto gyventojams privalomas vykdyti. 

Tuo pat metu naujai susidariusi Vyriausybė ir Aktyvistų Fronto vadovybė -
suorganizavus iš esančių Vokietijoje lietuvių ir atbėgėlių atitinkamą ginkluotą smū
gio padalinį-pasistengtų jėga uigrobti kurį nors punktą pasienyje Lietuvos pusė
je ir iš čia perimtų bendrą sukilimo vadovavimą bei jo derinimą su vokiečių ka
riuomenės žygiavimu pirmyn. 
. Lygiagrečiai būtų Lietuvių Aktyvistų Fronto vardu išplatinta po visą Lietuvą 
iš lėktuvų įvairių, kurstančių gyventojus sukilti, atsišaukimų, būtent - į lietuvius 
aktyvistus, į atsargos karininkus ir šaulius, į buvusius Lietuvos kariuomenės kū.
rėJ.us-savanorius, į lietuvių inteligentiją. į kultūrininkus ir valdininkus, į mokslei
v11ą ir kaimo jaunuomenę, į ūkininkus, į darbininkus, į verslininkus, į msų rau-
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donosios annijos kmius ir t.t. 
Galima tikėtis, jog tokiu būdu visa tauta būtų ūmai išjudinta ir susi 

kraJte to('ia /h!itinta prieJ okupantus !r mūszšla~~ ~mun_is~s atmosfera, 
:arp rŲ Ja/Jų baunes pamka, kun palauztų bet kuą iš JŲ puses nmtesnį pasi 
nimq. Be to. žymiai numuštų raudoniesiems ūpą, kas prisidėtų prie raudono. . 
ann1jos demora/izo1imo. 

Tokiomis aplinkybėmis galima tikefls, Jog sukilimo vykdymas visame 
praeitų skuuulžza1. Tik reikalinga parod)-ti daugiau ryžtumo, drąsos ir revo · 
mo akiplėšiškumo, kai volaeč1ams puolant, raudonoji armija ir visi mūsų tau 
išda11ka~ panikos perimti, bėgtų iš Lietuvos arba skubėtų slapstytis kur po u 

Iš anksto galima numal)ti, kad ten, kur nėra sutelkta didesnių rusų raudo 
sios annfos jėgų, sukilimas galėtų greitai ir be sunkumų praeiti. Tuo tarpu t 
kur sutelkta daugiau rusų raudonosios annijos Jėgų, patartinas atsargumas: p 
tižioje kornti tunnt tikslą laimėti laiko, kol priartėtų vokiečių kariuomenė. 
.. Jei !1i1_ Vjnau.sy~ sutJa,rmo su i·okieči~is susitart! nepavykflĮ, kitaip saka~ 

j ei mkiečiams pradėjus puolimą nebūtų iš lektuvų platinama Vynausybės ir A~ 
vistų Fronto atsišaukimų, o taip pat apie Vyriausybės sudarymą nieko iš Berly 
per radiją nebūtų pranešta, tai reikia manyti, jog vokiečiai Lietuvos atžvilgiu dar 
turi užkulisinių tikslų. 

Nuo sukilimo betgi ir tokiame atsitikime susilaikyti nereikia. Jis turi būti vyk, 
domas kaip paruoštas su tikslu pagrobti krašto valdymo aparatą į savo rankas. 
Krašto Vyriausybę tokiame atsitikime turėtų paskelbti Vilniaus Centras revoliuci
n_iu keliu, kad pastačius vokiečius prieš įvykusį faktą. Asmenims, kurie tokią Vy
nau51bę sudarytų, ypatingo pavojaus iš voldečių pusės negalėtų būti, nes, kaip jau 
mineta, 1au dabar yra paaiškėję, jog patys voldečiai yra suinteresuoti, kad krašto 
valdymo aparatą sudarytume iš savo imonių. 

Revoliucinės Vyriausybės paskelbimo aktas turėtų būti laiku paruoštas ir tin
kamai suredaguotas, kadangi jis būtų didelės istorinės, tarptautinės teisinės ir mo
rali~kai-politinės reikšmės ne tik dabarčiai, bet ir ateičiai. Ypač jis būtų svarbUJ 
pačios Vyriausybės legalizavimuisi ir kaip nesugriaunamas argumentas Lietuvos 
diplomatijai užsieniuose ginti Lietuvos atstatymo reikalą visame pasaulyje. 

Kalbamas aktas turėtų būti sustatytas ir skelbiamas Lietuvių Aktyvistų Sąjū• 
džio var~ '. kaip v~eninte~io lietuvių tautos valios reiškėjo ir vykdytojo, pastatant 
ei:entual!ai tos V~n~usybes priešakyje patį to Sąjūdžio vadą, kad tuo galimai dau
gia~ sunšus vokiečiams rankas. Ji į šį Sąjūdį ir jo vadą deda savo viltis, tuo yra 
užsiangažavę ir todėl jiems politiniu ir moraliniu atžvilgiu būtų sunku su tokia 
Vyriausybe nesiskaityti ir jos nepripannti. 

Kadangi, kaip jau minėjau, centralizuotas suldlimo vadovavimas numato
m_ose ~ą~o!e bus n_efm_anomas, lai sukilimas vykdomas vietose savistoviai, vieti
nių _v~1kė1ų 1r v~~ 1m~~tyva. T~,p_iniai ! r apskričių centrai turės uidavinį paski"Į 
suki~1"!0 padal!n!ų veikimą _de_nnh, pasiųsti, kur būtų reikalinga, paspirties iš kai~ 
mymmo padalinio ~r f~dalim? r_ezervo, ir duoti papildomų nurodymų, ką daryti 
tam ar kitam padaliniui, pradin1 uidavinį įvykdliusiam. 

Ta'l?iniai ir apskričių ~entrai sukilimo metu vykdo vietose valdlios funkcijas,. 
kol u~1megs ~šys su Viln_1aus C~~l'}:-, Vyriausiąja Aktyvistų Fronto vadovybe bet 
nesusul~'>:S Lietuvos V~'!ausybe 1r 11 ~eperims krašto valdymą. 

A_P!~ Jvy~ytus sukil!m_o uida~1mus ir kovos eigą bei pasiektus rezultatus že· 
mesmeJL !ukilim~ .padaltmų_ vada, p~aneša per patildmus ryšininkus sekančia~ 
aukštesniam sukilimo vadui ar sukilimo centrui, kurie iš savo pusės orientuoja 
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subordinuotuosius jiems žemesnius suldlimo vadus ir patikėtinius apie tai, kokia 
susidarė bendra padėtis veikti plote, kas atlikta kitose sukilimo srityse ir ką pada
liniui toliau veikti bei kaip jam toliau laikytis. 

Visur, kur tik suldlimas pavyko, pastatomi viešųjų įstaigų ir įmonių priešakyje 
savi imonės. Patartina visur, kur tik dar galima, grąžinti į senas vietas buvusius, 
t.y. teisėtos Lietuvos Vyriausybės savo laiku pasldrtus pareigūnus, _kaip, P_OV., _aP_
skričių viršininkus, miestų burmistrus, valsčių viršaičius, ~el~lw„ stoč_1ų_ . vu·!t· 
ninkus, pašto viršininkus ir t.t. Taip pat tuojau grąžintina visa vzešo)l po!Lc11a vie-
ton to, kad !a1rus gyventojų laikiną miliciją. . . . . . . . 

Visi minėti pareigūnai turi būti tuojau, kaip sukilimas toje ar ldtoJe vietoje 
įvyks, paraginti grįžti į savo senas vietas ir užsidėti turėtą neprjklauso_mos f.:i~tu
vos metu uniformą. Bendrai ir visi ldtolde valstybės buvimo Lr valdži.os veikimo 
išoriniai pažymėjimai turi būti atstatyti. 

Grąžintieji į savo vietas pareigūnai ar naujai pasldrtieji tuojau išleidži.a reika
lingus viešai tvarkai, gyventojų saugumui ir bendram ramumui palaiJcr~ s~lbi 
mus ir įsakymus, kuriuos plačiai išplatinti ir viešai išlipdyti, kad gyvento1a1 žinotų, 
kaip jiems laikytis ir kad visi patirtų, jog valdžia yra ir veilda. 

Grąžinimas senų pareigūnų, uniformų restauravimas, valstybės ženklų atsta
tymas ir skubus išleidimas ir viešas paskelbimas įvairių valdži.os įsakymų - vis tai 
yra aktai, kurie turi voldečiams parodyti, jog krašto valdymo aparatas tapo atsta
tytas ir f;eikia kaip pridera. Voldečiai, pastatyti šitaip prieš įvykusį faktą, negalėtų 
su juo nesiskaityti. 

Reikalingus personalinius pakeitimus grąžintuose pareigūnuose, jei tarp jų būtų 
netinkamų tolesnei tarnybai, bus galima padaryti vėliau, kai suldlimui praėjus 
viskas grįš į normalias vėžes. 

Kad vokiečiai galėtų sukilėlius atskirti nuo šiaip jau Id.tų civilių gyventojų ir 
nepaskaitytų juos ginkluotais vietiniais komunistais, sukilimui įvykus, jo dalyviai 
užsideda ant kairiosios rankos baltą ( drobės ) juostą, su raidėmis T.DA. (Tauti
nio Darbo Apsauga). 

Vokiečių kariuomenės daliniai visur, kur tik jie Lietuvoje pasirodys, su.tinka
mi kaip draugiškos Lietuvai valstybės kariuomenė. 

Vietos valdžios pareigūnai ir vietos visuomenės atstovai pasitinka tų dalinių va
dus, jiems prisistato, orientuoja juos apie vietinę padėtį, suteikia žinių, koldų tik turi, 
apie pasitraukusį priešą (rusus) ir, esant reikalui, pasiūlo savo patarnavimą. 

Su vokiečių kariais ir pareigūnais reikia stengtis palaikyti gerus ir nuoširdžius 
santykius, bet savęs nežeminti, nes sukildami mes kovojame už savo laisvę patys, bet 
ne vien laukiame malonės iš voldečių, kad jie mums tą laisvę padovanotų. Mes tik 
išnaudojame jų pageibą. Bet už savo laisvę mokame ir mūsų pačių kraujo aukomis. 

Pasyvumas ir ištižimas Lietuvą pražudė, 
Aktyvumas ir pasiryžimas turi ją išgelbėti! 

UETUVJŲ AKTYVISTŲ FRONTO VADOVYBĖ 

Šie nurodymai Lietuvos pogrindžiui buvo perduoti ir žodžiu. Pir
masis, kuriam buvo duota su tais nurodymais susipažinti, buvo 1941 m. 
vasario mėnesį iš Vilniaus į Berlyną atvykęs Vilniaus lAF štabo atsto
vas M. Naujoka itis. Į Berlynąjis atvyko informuoti lAFvadovybę apie 
p_ogrind_žio pasiruošim~s sukilimui ir jo žygius laikinosios Lietuvos vy
nausybės sudarymo reikalu . Vykdamas kovo mėnesį atgal į Lietuvą, jis 
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gerai i idėja į galvą vi u nurodymus, kad galėtų tik~l~ai įuos per: 
LĄF tabui Vilniuje. Pakartotinai jie buvo perduoti Į Lietuvą ž 
balandžio mėne io 18 d. ir gegužės mėnesio 5, 8, 12 ir 19 diena 
Artėjant karui, ry ininkų siuntinėjimas buvo suintensyvintas. Prieš 
·arą LĄF vadovybė vienu metu į Lietuvą iš iunt~ d_videšimt ryši · 
Karo išvakarė e kiek utrumpinti tie nurodymai Lietuvos pogrin · 
buvo perduoti ir raštu, kad nekiltų jokių ne u ipratimų ir pogrin · 
centrai žinotų, ką daryti. Lietuvos pogrindis tekstą gavo, tai jis pa · 
no raštu L\F vadovybei Bedyne. 

Tenka pastebėti,jog ryšininkai tarp I.AFvadovybės Bedyne ir Lle1 
tuvo pcigrindžio dirbo sunkų ir labai rizikingą darbą. Jį dirbdalJŲI 
kpt. A Švarplaitis net ir gyvybę paaukojo. Atlikęs savo uždavinį, pra 
Šakius jis bandė grįžti į Vokietiją ir pasienyje buvo išduotas enkavėd' 
tams. Jį išdavė jo paties eusbrolis Kyzelbachas, kuris buvo pasižadėj 
perve ti jį per sieną. Kpt.Švarplaitį per sieną turėjęs pervesti vietos iili 
ninkas Jančaitis, išeidamas į žygį pasiėmė kirvį, esą, sulaikytas sajcytlĮ; 
jog eina karklų kirsti. Eidamas iš paskos pakeliui jis smogė kpt.Švaii 
plaičiui kirviu ir sužeistą perdavė sovietiniams pasienio sargybinia~ 
Suimtasis buvo žiauriai kankinamas Kauno kalėjime, o karui prasidėi 
jus su kitais mirtininkais išvežtas ir Minsko kalėjime sušaudytas. Ka~ 
pradžio'e vokiečiams įžengus į Lietuvą, Kyzelbachas ir Jančaitis 
kpt A. Švarplaičio išdavimą buvo sušaudyti, tačiau tai negalėjo išdu 
tajam grąžinti enkavėdistų išplėštos gyvybės. 

Paskutinėmis dienomis prieš karą Butrimonių apylinkėje žuvo 
ltn. P Skurauskas, su užduotimi atvykęs į Lietuvą. Tik dėka laimingo 
atsitiktinumo liko gyvas iš Bedyno į Lietuvą grįžtantis M. Naujokaitis. 
Perėjęs pasienio vielų užtvaras jis buvo pastebėtas sargybinių, ir jie pra
dėjo šaudyti. Atsišaudydamas bandė grįžti atgal, tačiau jau ir iš ten pa
sigirdo šūviai. Sužeistas į krūtinę ir dešinę koją, jis dar nušovė atbėgu· 
sius sargybinių šunis ir bandė pasislėpti netolimame miškelyje, bet tuo 
metu buvo sužeistas trečio šūvio. Sukaupęs likusias jėgas jis pasiekė 
miškelio tankumyną. Čia nuo žaizdų nualpo ir rytojaus dieną buvo pa· 
sienio sargybinių rastas be sąmonės. Pradžioje buvo nuvežtas į Taur~
gės ligoninę, vėliau perkeltas į Kauno sunkiųjų darbų kalėjimo ligonJ• 
nę, kur turėjo sustiprėti, kad galėtų būti apklausinėjamas. Tuo tarpu 
pra5idėjo karas, sovietai nespėjo jo iš ligoninės paimti, ir jis kartu su 
kitais to kalėjimo kaliniais išėjo į laisvę. . 

Primintina, jog M. Naujokaitis ir sunkiai sužeistas bei patekęs l 
enkavėdistų rankas palankių aplinkybių dėka savo užduotį perduoti~~
rodymus LAF vadovybei Lietuvoje įvykdė. Prie jo Tauragės ligonineJC 
budėti buvo paskirta gailestingoji sesuo-slapta lAF bendradarbė. Nau· 
j~ka!t~, kuriam l?ikui a_t~a~ęs są~onę, perdavė jai nurodymus. Jie pa· 
sieke LAF štabą 1r padeJo Jam onentuotis įvykių eigoje. 

LIETUVA DVIEJŲ OKUPACDŲ REPLĖSE. 1940-1944 47 

Sovietams sustiprinus sienos apsaugą, LAF ryšininkams per sie
ną teko kone veržtis jėga, ne kartą susišaudyti su enkavėd_is~ais: J .B~
tėnas, bandydamas pereiti sieną, buvo pastebėtas sargyb1~1ų, tr a~t
šaudydamas sugrįžo atgal. Ltn.J. Dženkaitis, 1941 m. biržeho 17_ d: Jau 
perėjęs Vokietijos-Lietuvos sieną, pateko rusams į ra~~s. ~1mmgo 
atsitiktinumo dėka jis buvo palaikytas vietos gyventoju ir_ pnstaty~~s 
kasti apkasų. Juos iki prasidedant karui keletą dienų ir kase. I_šg~l~eJ?, 
jį tikriausiai tai, kad savuosius vokiečių karo gamybos "popten~ms . 
drabužius prieš pereidamas sieną išsikeitė į dėvėtus su vienu tą dieną Į 
Vokietiją atbėgusiu mokytoju iš Lietuvos. . . 

Pavojus patekti nelaisvėn vertė LAF vadovybę nurodyt.t Ltetuv~s 
pogrindžiui ryšius pirmiausia palaikyti per pasienyj~ es~nči~s_vie~os tr 
kitos pusės ryšininkus. Tokie ryšininkai gana sėkmmga1 veike . Vienas 
jų savo 1941 m. birželio 13 d. raporte I.AFvadovybei pr~nešė:_"Pas~
tiniu laiku mačiausi su daugeliu anos pusės asmenų, Iame tuo1au gTĮZO 
atgal. Iš jų susidariau tvirtą nuomonę, kad jau dauguma anos ~usės vei~ė
jų mūsų nurodymus žino. Be to, kiekvienam jų perduota tos znstrukcLJOS 
vietos, kurios atrodė jiems žinotinos. Tuo būdu painformuota į ten grįžtan
čių asmenų: mano paties 9, pasieniečių (LAF pasienio postų; KŠ) draugų 
- per l O. Kaip anksčiau minėjau, jau pasiųsta pilnoji instrukcija raštu Vyr. 
Vadovybei ( centrams Vilniuje ir Kaune; KŠ. ). Iš to išeinant, be jokios 
abejonės jau galima tvirtinti, kad visa provincija (Lietuva) atliks savo pa
reigas" (Lituanistikos Darbai. JI, 94 psl.). 

Ruošiamasi karui 

Laikui bėgant vis stiprėjo įsitikinimas,jog karas čia pat. Ypač tuo 
buvo įsitikinusi LAF vadovybė Berlyne. Ši aplinkybė stūmė visus kitus 
reikalus bei rūpesčius į šaŲ ir visą dėmesį kreipė į ruošimąsi karui. 

Sukilimui ir Lietuvos nepriklausomybės atstatymui ruošėsi Lietu
vos pogrindis ir Bedyne įsikūrusi LAF vadovybė. 

Štai kaip tą darbą dirbo Kauno veterinarijos akademijos studen
tai. Šios akademijos studentų aktyvistų pirmosios trejukės nariai vie
nas palaikė tiesioginį ryšį su LAF vadovybe ir Vytauto Didž. universi
teto aktyvistais, antrasis turėjo sudaryti aktyvistų branduolius "Lietū
ky", "Maiste", ir "Valgy", trečiasis - organizuoti aktyvistus pačioje aka
demijoje. Visiems kartu buvo duotas uždavinys paruošti Vilijampolės 
gyventojų apsaugos karo atveju planą. Vienas iš to trejeto, K. Ambro
zaitis, apie pasiruošimą rašo: "Visi laukė vokiečių-rusų karo kaip vie
nintelio išsigelbėjimo ... Iš Berlyno LAF organizatorių ateidavo perspėji
mai į vokiečių raginimus žiūrėti kritiškai. Kovo mėn. gavau įsakymą nu
statyti vietas ginklams numesti ir atžymėti žemėlapyje, nustatyti ženklus 
eventualiam ryšiui lėktuvais. Po dviejų savaičių viskas buvo atlikta, ir že
mėlapį su atitinkamais ženklais per žalią sieną pasiuntėm į Vokietiją LAF 
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atstovams. Atfymėjom dvi vietas tarp Girkalnio ir Betygalos ir vieną 
no priemiestyje ties Lapių ūkiu. Kadangi nebuvo duota datos, tai nusta 
tose vietose naktinis budėjimas buvo vykdomas iki karo pradžios. 'flk 
liau paaiškėjo, kad tai buvo vokiečių apgaulė. Gegužės mėnesio prarižio· 
jau turėjome visus reikiamus planus ir buvome visiškai pasiruošę. Trūko 
tik ginklų. Gegužės gale buvo susitarta, kad bet kuriuo laiku galim peritnll 
Kauno senamiesčio "Lietūkio" sandėlių raktus, miltų atsargos buvo išdėJ; 
tytos patikimose maisto krautuvėse. Maisto konservų didelės atsargos bu. 
vo sukrautos dviejų gastronomijos krautuvių rūsiuose Vilijampolėj, suda. 
ryti apsaugos būriai prie fabrikų, numatyti patruliai, net pardavėjai maisto 
krautuvėse sukilimo metu, paruoštas planas išlaisvinti kalinius iš IX forto 
ir t.t. Ryšiui panaudodavom LR Kryžiaus mašinas, nes kai kurie šoferiai 
buvo mūsų žinioje, o tų mašinų paprastai rusai netikrindavo. Tuos planUJ 
patikrinom masinių išvežimų metu birželio mėn. Visi būriai buvo pareng. 
tyje, tačiau buvo įsakyta sunkvežimių neliesti. Radijo ryšys su Vokietija 
pasidarė sunkus, nes rusai labai gaudė ir greitai nustatydavo siųstuvo vie
tą. Vieną birželio vakarą Vytautas paprašė pasiųsti keletą žmonių siųstuvo 
apsaugai transliacijos metu. Tada studentai technikai mėgino susirišti su 
užsieniu iš Aleksoto. Pavyko. Duota suprasti, kad karas kiekvienu mo
mentu gali prasidėti. Nesulaukdami ginklų, turėjome bent pradžiai patys 
jų pasirūpinti. Tada jau buvome susirišę su milicija, nes pavyko surasti 
keletą patikimų žmonių. Per savo ryšininką studentą V. paskyriau pasima
tymą su vienu milicininku. Pasimatymo vieton atėjo skyriaus viršininko 
pavaduotojas. Patikėti juo buvo sunku, tačiau lengvapėdiškai pažadėjo, 
kad kai duosime įsakymą, galėsiąs nuginkluoti visą skyrių ir ginklus pri• 
statyti, kur reikia" (Į Laisvę, 1956, Nr. 10/47), 26-27). 

Tuo metu, kai besiruošią sukilimui pogrindžio veikėjai vykdė pa• 
našius uždavinius, centrai rūpinosi platesnio masto politi niais klausi· 
mais ir galimais jų sprendimais. Kaip ir iš "Lietuvai išlaisvinti nuro dy· 
mų" matyti, kad sukilimo pagrindinis tikslas buvo paskelbti Lietuvos 
nepriklausomybę ir paimti į savo rankas krašto administraciją anksčiau 
už vokiečius. Buvo ruošiamasi abiems atvejams - jei vokiečiai net ruk· 
dys Lietuvos nepriklausomybę atkurti, ir jei trukdys. Pirm uoju atveju 
Laikinoji Lietuvos vyriausybė turėjo būti sudaryta Vokietijoje ir pradė
ti veikti "Lietuvai išlaisvinti nurodymuose" numatytu būdu. 

Tačiau jau apie kovo mėnesį LAF vadovybė buvo pastebėjusi rim· 
tų ženklų, kad vokiečių nusistatymas Lietuvos suverenumo klausi mu 
keičiasi Lietuvos nenaudai. Min.K. Škirpai pabandžius Vokie tijos UŽ· 
sienio reikalų ministerijoje rūpimais klausimais pakalbėtk pradž ioje v?· 
kiečiai išsisukinėjo ir į kalbas nesileido . Vėliau pas min . ~kirpą su įspe· 
jimu buvo atsiųstas perėjęs tarnauti į vokiečių Ges tapą buvęs Lietuv~s 
saugumo valdininkas čenkus: kilus rusų-vokiečių karui ar jo išvakar.e: 
se lietuviai neturi skelbti jokios politinės deklaracijos ir nesudari neU 
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vyriausybės nei Bedyn e, nei Lietuvoje be susitarimo su Reic hu. Re ika
lams šitaip krypsta nt , vis labiau atrodė, jog vyriausybę gali tekti suda ry
ti Lietuvoje. Todėl apie kovo vidurį iš Vilniaus LAF štabo į Berlyną 
atvykęs M. Naujokaitis su min. K. Škirpa išsiaiškino ne tik sukili mo 
ruošimo bei jo vykdymo dalykus, bet ir vyriausybės sudėties klaus imus. 
Buvo numatyta Lietuvos nepriklausomybę skelbti Vilniuje, nes buvo 
tikimasi, kad Vilnius galės būti išlaisvintas jau pačioje karo pradžioje, 
kadangi netoli nuo jo buvo sovietų ter itorinio korpuso pulkai, sudaryti 
iš Lietuvos kariuomenės padalinių, kur tik maža karininkų dalis nepri 
klausė slaptai antisovietinei organizacij ai. 

Taip gal būtų ir įvykę, tačiau prieš pat karą tiek lietuviškąjį po
grindį, tiek ir visą lietuvių tautą ištiko keletas smūgių. Visų pirma, 
1941 06 07 Vilniuje buvo suimta dalis LAF štabo narių. Manoma, jog 
vadus enkavėdistams išdavė vokiečių Gestapas , nes vokiečiai priešino 
si lietuvių planui karo atveju skelbti Lietuvos nepriklausomybę. Antras 
smūgis buvo apie 300 lietuvių karininkų įgulose ir poligonuose suėmi
mas ir išvežimas į Rusiją, vietoje jų daugiausi a pastaty ti rusai, o korpu 
sas papildytas ir rusais kareiviais. Pagaliau prasidėjo ir masinės lietu
vių deportaci jos, kurios apgriovė ir lietuvių pogrindžio organizacijas , 
nes buvo deportuo jami visi aktyvesni ir labiau susipratę lietuviai, kurie 
ir sudarė pogrindžio organizacijas. 1941 m. birželio mėn. buvo depor 
tuota apie 10 proc. LAF narių . 

Po š ių įvykių Vilniaus ir Kauno LAF centrų atstovai susitikę nu
tarė, kad sudaromas vyriausiasis centras Kaune. Atrodė, jog Kaune bus 
daugiau galimybių atkurti Lietuvos nepriklausomybę ir sudaryti laiki
nąją vyriausybę. 
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KARO UGNYJE 

Lietuviai sukyla 

Pirmieji karo šūviai lietuviams buvo ženklas griebtis ginklo. Jie 
nekantriai buvo laukę valandos, kada galės iš savo krašto vyti lauk so. 
vietų įsibrovėlius ir nuėjusius jiems tarnauti . Nuo pirmųjų karo gars 
sukilimas visame krašte pradėjo plisti kaip gaisras sausroje. Jurgis G~ 
diminėna~ "Kario" 1969 m. Nr._ 3 t~ip ~pi~ lietuvi~ ~uki!imo pradžią 
rašo: " ... vzsa mūsų tauta spontamškaz, be ;okzo paragzmmo zr net ten, kur 
nebuvo jokių slaptos rezistencijos vadų, sukilo prieš okupantą, o susikau. 
pusiai neapykantai išlieti "nepavejamuosius" raudonarmiečius varė lauk 

1 

ne tik buvę Lietuvos kariai, bet ir net niekad kariuomenėje netarnavę civi, 
liokai, o dažnai net paaugliai vaikai... Atsimenu, dar porai valandų nuo 
karo pradžios nepraėjus, aš buvau pakeliui į vieną vietovę tarp Marijam, 
po/ės ir Liudvinavo, kur turėjau susitikti iš Vokietijos grįžtantį karininką 
J Dženkaitį, tuoj po to žuvusį prie Kauno. Prie Davinės upe/ės mane pasi, 
tiko didelis keliasdešimties vyrų būrys. Dauguma šių vyrų buvo civiliaiJ 
drabužiais, bet vienas kitas dėvėjo šaulių uniformomis, o jų apsiginklavi
mas buvo pradedant pistoletais ir medžiokliniais šautuvais, baigiant laz. : 
domis ... Šiame būryje mačiau bent keletą pažįstamų veidų. Šie vyrai mant , 
palydėjo atgal, beveik ligi pat mano tėviškės ūkio. Pakeliui nuginklavome 
keletą raudonarmiečių, kėlėme lietuviškas vėliavas, o buvusiems seniems : 
kaimų seniūnams įsakėme grįžti į savo pareigas. Atsisveikindamas pata- ' 
riau jiems visai net nesirodyti Nartkeliu iš Marijampolės į plačiąją tėrynę ' 
bėgantiems didesniems, dar nepakrikusiems sovietų kariniams daliniams... 1 

Prie tėvo ūkio vėl atradau susirinkusį keliolikos vyrų būrį ir jau iškeltą 
tautinę vėliavą. Aišku, tuojau perėmiau vadovavimą ir pasiunčiau žvalgj· , 
bą į Marijampolę. Žvalgai grįžę pranešė, kad vokiečiai jau užėmė miestą ir 
iš jų atėmė ginklus ... Didesnis žmonių susigrupavimas bei judėjimas ir prie 
tėviškės ūkio iškelta vėliava, savaime aišku, atkreipė besitraukiančių rau· 
donarmiečių dėmesį, kurių vienas dalinys net iššovė mūsų kryptimi kelias 
minas. Viena mina užmušė pievoje besivalkiojusį veršį, o kita išmušė di· 
delę skylę tvarto sienoje. Po to "nepavejamieji" skubiai tęsė savo pasitrau· 
kiamąjį žygį, bet, kaimynų nugirstomis kalbomis, paliko prie Nartkelio sar· 
gybinį įspėti kitus bėgančiuosius, kad vengtų šio ūkio, kuriame yra "įsitvir· 
tinusi" banditų gauja, fašistinių Lietuvos karininkų vadovaujama ... Ta· 
čiau tuojau dingo ir tas sargybinis ... " 
. . :aip prasid~jo_ Lie_ru_voj~ 1941 m. sukilimas prieš sovietus. Pan?· 

šiai viskas vyko 1r likus10Je Lietuvos dalyje. Druskininkuose "Birželio 
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mėn. 22 d. nuo 3 iki maždaug 12 val., kai raudonieji, kraudami į lagami
nus išplė.štą kurorto turtą, įtikinėjo vietinius gyventojus, kad tai manevrai, 
aktyvūs lietuviai jau organizavo miliciją ir partiz.anus" ([L, 1941-l 3 ). "Šven
tosios gyventojai, pirmąją kanonadą i.šgirdę, entuziazmo pagauti, tvėrėsi 
darbo: bematant i.šgaudė savo čekistus ir vietos bolševikus ir l val. dieną 
sekmadienį uosto rajone iškėlė tautines vėliavas" ([L, 1941-20). "Anks-tų 
birželio 22 d. rytą išgirdę pirmuosius i.flaisvinimo .šūvius~ ramygaliečiai stojo 
prie darbo. Jų tikslas buvo trukdyti besitraukiančiai sovietų kariuomenei." 
([L, 1941-23). "Birželio 22 dienos rytą gelgaudiškiai lietuviai sutiko su 
dideliu džiaugsmu. Pamatę skraidančius vokiečių lėktuvus ir bėgančius 
"nenugalimosios" armijos karius, vietos partizanai pradėjo veikti. Buvo 
užimta kompartijos būstinė, paštas~ milicija" ([L, 1941-23). Rašantieji 
apie 1941 m. sukilimą kartais teigia, jog sukilimui ženklą davęs prane
šimas per Kauno radiją, kad atkuriama nepriklauso ma Lietuva ir suda
ryta laikinoji jos vyriausybė. Tikslumo dėlei tenka pastebėti, jog tai ne
atitinka tiesos. Žinoma, tasai pranešimas buvo didelis padrąsinimas jau 
pradėjusiems veikti sukilėliams ir paskata imtis ginklo dar nepradėju
siems veikti. Iš tikrųjų daug kur jie pradėjo kovo~i su raudonaisiais dar 
prieš karo pradžią. Ne vienos vietovės lietuvius griebtis ginklo paskati
no sovietų pradėtos masinės lietuvių deportacijos . "Tikrai ta savaitė -
nuo birželio 14 iki 22 d. - yra vienas baisiausių Lietuvos istorijos laikotar
pių. Ji liks žinoma kaip nepaprasto sovietų teroro savaitė. Tačiau tokiais 
sunkiais momentais padidėja ir žmonių pasiryžimas, atsparumas. Miškuose 
besislapstą vyrai, susiradę ginklų ir susibūrę į būrius~ pasiryžo neleisti savęs 
suimti ir išvežti. Anykščių apylinkėje jau nuo birželio 14 d. ypač aktyviai 
veikė Niūronių kaimo vyrai, Biliūno vadovaujami. Iš nemažų apylinkės 
miškų jie kelis kartus apšaudė į Niūronis bandžiusius važiuoti čekistų sunk
vežimius ir tie, nieko nepešę, kelis kartus grįžo atgal. Per vieną tokį susi
šaudymą buvo sužeistas Anykščių milicininkas. Karui prasidėjus prie Niū
ronių ryrų prisidėjo dar ir kitų aplinkinių kaimų energingesni vyrai, ir su
sidaręs nemažas būrys gana plačiai veikė" ([L, 1941-24 ). Linkuvoj "Parti
zanai, pradėję veikti dar karui neprasidėjus, daug prisidėjo prie to, kad 
liko neišvežtų žmonių, kurie turėjo būti pirmoj partijoj išvežti SSSR gilu
mon, ir prieš kelias dienas, įžygiuojant vokiečių kariuomenei į miestelį, 
išvaikę miliciją ir vietos komunistus, išgelbėjo miesto ir apylinkės gyvento
jus nuo sovietų teroro" ({L, 1941-19). 

Panašių kovų su raudonaisiais dar prieš karo pradžią buvo 
nemažai. Sovietinės Lietuvos saugumo liaudies komisaras Gladkovas 
savo rašte NKGB apskričių viršininkams ir pasienio apsaugos daliniams 
1941 m. birželio 21 d. nurodė, kad daugelis numatytųjų išvežti pasislė
pė ir, susitelkę į grupes, pradėjo kovoti. Jis praneša, jog tokių reiškinių 
buvo užregistruota nemažai. Partizanų būrys buvęs užregistruotas Ro
kiškio apskrityje. Marijampolės apskrities Prienų apylinkėje veikęs apie 
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_o ')lfŲ būrys. vad aujamas buvusio Lietuvos kariuomenės karinink 
ir ginklu ta ne tik smuike niai ginklai , bet ir dviem kulkosvaidžia~o 
Jis pradėjęs veikti apie birželio 17 d. Partizanų tuo metu jau buvę i · 

!t'n ~ bei iaulių apskrityse. usirėmimuose su partizanais, Gladk; 
, liudijimu. buv jau ir rovusių bei sužei tų sovietinių pareigūnų. Ute. 
n ap krit)rye du kartus buvo pulti lietuviai partizana i arokų kaime 
Dėl rganizacij ir pa iru imo stok apšaudžiusios viena kitą d~ 
raudonųjų grupės, buvo nukautas milicininkas Povilas Boreika . Man. 
jam lės ap kril)1e. bandant suimti keturių brolių Rimų partizanų gm. 

. . rnud nieji, pradėję be reikalo šaud ti, sužeidė savo milicininką Mu. 
ravj vą. Pan u nuotyki buvę ir Roki kio ap krityje . Dėl šios prie. 
ž tie Gladkovas savo rašte davė mulkių nurodymų, kaip turi būti 

rganizu jama kova su jo vadinamai banditai . 
Ai m. jog partizaninių grupių pa irodymas prieš karo pradžią dar 

ne uv vi uotini ukilimas. \"i uotini ukilimas į kurį įsitraukė ir jau 
· ·au pradėjusi veikti sa,i augo grupės prasidėjo pagal nurody-

mą - ·ai vokie iai peržengė Lietuv ieną. 

Sukilimas Kaune 

ukilimas Kaune prasidėjo tuoj . kai jį pasiekė pirmos ios karo ži- ' 
m ukilimui vadovauti ėmė i Lietuvių aktyvistų fronto Kauno šta-

. Lietmių ak~,i rų fronto vadovybės krašte įgaliotinis L. Prapuole
nis u -ai kuriais kitais to štabo nariais įsikūrė Zaliakal nyje, Aukštaičių 
gaf\•ėje, uvusioje enelių prieglaudoje, o kita štabo dalis su pulk. J. 
\'ė ra ir doc. A. Damušiu - technologijos fakulteto , veikusio buvusių 
Karo tyrimų laboratorijų rūmų patalpose. Senamiesčio partizanų šta-

į.s~ė_ T ~au~d o ga~ėje, bu~ios milicijos nuovados patalpose. 
.-\ntrad1eių, birželio 24 d., iš Lema1č1ų gatvės Aktyvi tų fronto štabas 
persikėlė) _b~vusi~ Šaulių _sajungos namus Laisvės alėjoje. 

Sukilelių paJegas pačiame Kauno centre sudarė daugiausia stu· 
dentai, aukšte niųjų klasių moksleiviai ir iš dalies darbininka i, tarnau
tojai bei valdininkai. Pas sukilėlius perėjo net kelių nuovadų milicinin
kai. Šančiuo e daugumą sukilėlių sudarė darbininkija ir moksleiviai, 
dauge_li net labai ja~i-:-- 15 ar net 14 metų, tačiau pasižymėję dideliu 
ryžtu 1r drąsa. D. B1čiuho slapyvardžiu rašęs vienas iš sukilimo vadų, 
~ai~_ma_tyti iš straipsni_o, apie moksleivius taip atsiliepė : "Karų ir revo
huc11ų suku,y pats esu išaugęs, tad mačiau daug narsos ir entuziazmo bei 
Pasia_~kojimo,_ tači~u ~o~etinio_ mū5:1 jaunimo garbei reikia pripažinti, 
kad pems galetų pnlygtz tzk per velesmus sukilimus pasireiškę lenkai Var
ši:_voje l?-!' m. ir vengrai 19~6 m._" (Draugas, 1966, Nr. 152). Vilijampo· 
le~e s~Johmo atr_aI?a b~vo VISŲ ~Irma Veterinarijos akademijos studen· 
tai bc:1 tar~autoJa!. Ap_1e nuotaikas toje akade mijoje karui prasidėjus 
spauda raše: "Iš VISŲ miesto kampų (birželio 22 d. -A.G . J renkasi Akade-
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mijos tarnautojai su ypatingais bruožais veiduose. Laisvi nuo tarnybos sle
piasi saugesnėse vietose. Kuždasi ir buriasi partizanai, dulka "nenugali
mųjų " paveikslai. Čeka dar bando veikti, bet veltui. Birželio mėn 23 d. 
viešai veikia tarnautojai aktyvistai - partizanai. Dalis jų išvyksta i kitus 
Kauno būrius, kiti lieka saugoti Akademijos patalpų ir įrengimų bei žmo
niiĮ gyvybių. Visur išstatomos sargybos" ([L, 1941-22). Be Veterinarij os 
akademijos studentų ir tarnautojų partizanų eiles Vilijampolėje papil
dė kiti patriotiškai nusiteikę šios Kauno dalies gyventojai. Panemunės 
partizanai- tai daugiausia drąsus ir ry2tingas mokyklinis jaunimas . Jau 
minėtas D.Bičiulis tame pat straipsnyje mini tokįjų drąsos pavyzdį: "A. 
Panemunėje vienas šešiolikmetis, dabar kanadietis (išvežto pulk. sūnus), 
užšoka anc bolševikinio tanko ir užvaldo jį". Įmonių bei įstaigų apsaugos 
ir gynybos būrius sudarė daugiausia jų pačių personalas - darbininkai 
ir tarnautojai. Taip buvo saugomi ir ginami Kauno pašto rūmai, "Me ta
lo" fabrikas Šančiuose, "Maisto" fabrikas Aleksote, Palemone buvu-
ios jmonės ir kt. Sukilėlių eiles papildė ką tik iš sovietinio kalėjimo 

išlai vinti politiniai kaliniai. Kpt. N. Gasėnas, išėjęs iš kalėjimo, tuoj 
perėmė geležinkelio stotį gynusios partizanų grupės vadovavimą. Kpt. P 
Dirkis pradėjo vadovauti Saulių sąjungos namuose susidariusiai parti
zanų grupei. Už ~elegalaus laikraščio leidimą kalintas "Za ibo " spaus
tuvės darbininkas Šipkauskas iš kalėjimo taip pat nuėjo tiesiai pas par
tizanus. Tokių pavyzdžių buvo gana daug. 

Sukilėlių būriams daugiausia vadovavo buvę aktyviosios tarnybos 
arba atsargos kariai, pradedant įvairių laipsnių karininkais ir baigiant 
puskarininkiais ar net eiliniais. Dar galima paminėti majorą J . Garolį, 
plk. J. Vėbrą, dr. kpt. V. Žuką, plk. M. aujoką ir tik ką iš Vokietijos 
grįžusi ltn.J. Dženkaiti, vadovavusius partizanams AJeksote. Stojo prie 
ginklo ir civiliai: dalis universite to personalo, ypač jaunesniojo (pvz., 
doc. inž. Milvydas), kitų įstaigų tarnaut ojai - V. Lapas - buvęs karo 
laivo "Prezidentas Smetona" karininkas , laivų inžinierius , inžinierius K. 
Matu lis - Kauno kelių rajono viršininkas, raudonųjų nukautas Ukmer
gės plento pakelėje, mokytojas atsargos leitenantas A. Markauskas, va
dovavęs Kauno užmiesčio Tabariškių partizanams , D . Skrinius , iki so
vietinės okupacijos buvęs aviacijos puskarininkis , vadov avo Kauno pa 
kraštyje buvusio Marvos kaimo partizanams. Ypač daug buvo studen
tų: tech. stud . A Morkūnas, vadovavęs Šančiuose geležinkeliečių dali
niui, veter. stud. K. Ambrozaitis, vadovavęs senamiesčio partizanams , 
ir kt. Kur nebuvo turinčių didesnio karinio patyrimo vadų, vadovauti 
ėmėsi civiliai, ir kova vykdavo nelaukiant , kol atsiras kvalifikuotas va
das. Taip ryžtingai kovėsi su raudon aisiais Šančių lietuviai partizanai , 
tik vėliau sulaukę jiems vadovauti atvykusio ltn . V. Maželio. 

Sukilimo pradžioje didelė problema buvo ginklai, nes iki sukili
mo slaptai įsigytų ginklų žymesnėms ginkluotoms operacijoms nepaka -
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ko. Pirmi reikšmingesni ginklų kiekiai b~_vo gauti iš perėj~sių pas SUk' 
lėlius milicininkų. Veterinarijos akadem1JOS studentų būnui porą p 1

• 

felių pistoletų ir amunicijos atgabeno milicijos pareigūnas, kuris s~rt
žini_oj~ ~san~iems milicininkam~.b~~o įs~kęs s~nešt~ ginklus_t?riarna~ 
pat1knmmu1. Poros nuovadų mI11c1mnka1, pere1dam1 pas suk!lelius p 
siėmė ir visus ginklus. Dalis ginklų buvo įgyta gatvėse nuginklu~ja~; 
pasitaikiusi~s atskirus sovi_e~ karius. Kaip tu~ būdu_ ~u~~ įsigyta gin. 
k_lų, pas?~OJ? K. A~broza1t1s:_ "Atvyku_s sekančiam bunui_ iš Vilijampo. 
les tada iki pietų ture1ome grobzo net apie 15 šautuvų. O kaip? Išsidėstėm 
tarpduriuose, eina pavieniai kareiviai, ir čiumpi jo šautuvą. Kol tas susio. 
rientuoja, tai nei šautuvo, nei to, kuris atėmė." ([L, 1956-10, p. 29). Vė. 
lia~ pavyk~ ~žimti kel~tą sovietinių gi~klų_ ~andėlių_. Vienas ~idžiausių 
tokių sandehų buvo užimtas Parodos a1kšteJe buvusmose pavlljonuose. 
Čia buvo rasta apie 25 000 automatinių šautuvų, daug pistoletų, grana-

1 

tų, kulkosvaidžių ir priešlėktuvinių kulkosvaidžių. Panemunėje užim
tame ginklų sandėlyje buvo rasta apie 3 000 šautuvų ir keletas kulkos
vaidžių. Šančiuose raudonieji spėjo susprogdinti ginklų sandėlius pir
miau, negu lietuviai juos užėmė. Tačiau čia taip pat, nuginklavus sovie
tinius sargybinius, pavyko iš degančių sandėlių - kad ir esant dideliam 
pavojui - išnešti nemažą kiekį ginklų - kelis tūkstančius šautuvų, kelias 
dešimtis kulkosvaidžių ir nemaža amunicijos. Panašiai iš raudonųjų su
sprogdintų vadinamųjų "Batareikos" ginklų sandėlių Aleksote partiza
nai, vadovaujami ltn. J. Dženkaičio, išsinešė žymų kiekį tinkamų varto-
ti ginklų. Vilijampolėje užimtuose sandėliuose buvo rasta ne tik nema-
ža ginklų, bet ir daug amunicijos. Tai sukilėliams buvo ypatingai svar
bu, nes ne visuose užimtuose kariniuose sandėliuose buvo jos rasta, ir 
sukilėliams trūko amunicijos. 
. Pat~k_ę į sukil~li~ rankas ginkl~i buvo skubiai paskirstomi kovojan-

~e_ms dahmams._Ta1~ iš A Pa_n~i:nunes buvo pasiųsta ginklų ne tik Fredo
Je _1z: Ąleksote veikus1e~s ~~Ilehams, bet, nežiūrint priešo ugnies, motor
la:VJais nugabent~ ~et Į V1l~Jamf>?lę, o _iš ten pargabenta į A. Panemunę 
~tamos ~mu~1~1Jo~. Iš kitų užuntų gmklų sandėlių ginklai sukilėlių bū
~ams buvo 1švež10Janu pašto, "Paramos" bendrovės ir gydytojų bei medi
cmos f~ul!e_t_o _stud~ntų P?~pint~mis greitosios pagalbos mašinomis. 
. . P1rm~e~1 he~v1ų s_uk1le_hų v~iksmai buvo skirti sąmyšiui priešo pu

seJ~ sukelt1. _ _!'uo t~slu Ja~ b1rž_eho 22 d. naktį sukilėlių grupė sunaikino 
~o~etų arm11os ryši~ stotĮ, kar_mę telefonų centrinę Vilijampolėje ir už
eme Kau?o pašt~ rumus. Nonnt sukelti didesnę paniką, iš čia dar buvo 
pask_a~bmt~ s_ov1etų kaz:o komendantui, kad Kauno apylinkėje, esą, 
nule1st1 v?~J~ČJŲ desantai, oyo to išjungta telefono ir telegrafo stotis. 
. ~ukJlehams ~uvo _labai sva~bu prabilti į visą kraštą. Todėl tą pa~ 

b1~e l!o 23 d. naktĮ, apie 3 ~ai., m~. J. Milvydo vadovaujami sukilėliai 
užeme Vytauto kalne buvusią rad1Jo stotį . Į sukilėlių rankas pateko ir 
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radiofonas. Kad sukilėliai negalėtų pasinaudoti, sovietai radiofoną bu
vo sugadinę. Tačiau ta galimybė sukilimo rengėjų buvo numatyta ir pa
rūpinta atsarginių d~li~ .. Tos daly~_gre_itosios f.aga~~s maši?omis buvo 
skubiai atgabentos, 1r 1k1 ryto radtJas Jau galeJo butt naudoJamas . Sau
godamas radijo stotį nuo raudonųjų pulk. inž. J. Vėbra su savo būriu ją 
užminavo savo pačių gamybos minomis, nes kitokių neturėjo. 

Turėdamas savo rankose radijo stotį sukilėlių štabas galėjo imtis 
pagrindinio šio sukilimo tikslo - skelbti atkuriamą Lietuvos nepriklau
somybę ir sudaromą laikinąją vyriausybę. Aktyvistų fronto štabe A. Da
mušis, J. Vėbra, L. Prapuolenis, Z . Ivinskis su keliais kitais ten buvu
siais asmenimis suredagavo trumpą Lietuvos nepriklausomybės atkū
rimo aktą ir pro Kauno gatvėmis riedančius sovietų tankus bei žygiuo
jančius armijos dalinius nuvyko į radiofoną. Nors šalia radijo stoties 
ąžuolyne tuo metu buvo susitelkę gausūs raudonarmiečių būriai, kurių 
puolimo sukilėliai nebūtų pajėgę atremti, buvo pasiryžta numatytą žygį 
vykdyti, ir 9 val. 28 min. Kauno radijas vėl prabilo į Lietuvą - šį kartą 
kalbėjo jau ne sovietų okupacinio režimo šaukliai, o lietuviai sukilėliai. 
Lietuvių aktyvistų fronto vardu jo įgaliotinis L. Prapuolenis perskaitė 
anksčiau paruoštą Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo aktą ir tokią 
Laikinosios Lietuvos vyriausybės sudėtį: ministeris pirmininkas pulk .K. 
Škirpa, užsienio reikalų ministeris R. Skipitis, krašto apsaugos - gen. St. 
Raštikis, finansų - J. Matulionis, švietimo - J. Ambrazevičius, žemės 
ūkio - agr. B. Vitkus, darbo ir socialinių reikalų -J . Pajaujis, pramonės 
- inž. A Damušis, prekybos - J. Statkus, komunalinio ūkio - inž. V. 
Žemkalnis-Landsbergis ir valstybės kontrolierius - P Vainauskas . Mi
nisterio pirmininko pavaduotoju buvo numatytas J. Masiliūnas, tačiau 
tuo metu jis jau buvo okupantų deportuotas į Rusiją. Po to dar buvo 
perskaitytas trumpas Lietuvių aktyvistų fronto įgaliotinio atsišaukimas, 
raginantis visus lietuvius imtis ginklo ir vyti iš Lietuvos raudonuosius 
okupantus. Pranešimas buvo pakartotas vokiečių ir prancūzų kalbo
mis, sugiedotas Lietuvos himnas. Po Himno nuskambėjo K. Petrausko 
įdainuota "Saulelė raudona" - sutartinis ženklas visiems sukilti. 

Tenka pastebėti, jog radiofonui skelbiant Lietuvos nepriklauso- ·' 
mybės atkūrimą, Kauno sukilėlių rankose tebuvo dar tik keli atskiri l 
punktai. Visą miestą ir jo apylinkes buvo užtvindę rusai. Tačiau jie

1 masiškai bėgo. Nepasirašęs įvykių liudininkas "Į Laisvę" sukilimo me
tinių proga 1942 m. Nr. 143/304 apie padėtį tuo metu rašė: "Pirmadie_l 
nio rytą raudonoji armija jau bėga. Voros slenka per Aleksoto tiltą. Kartui ) 
skubina sumišusios kavalerijos voros, pėstininkai, artilerija, tankai... Visai 
vilkstinė, perėjusi tiltą, traukia palei Nemuną ir tik Maironio gatve įslenka 1 

į Kauną. Yra raudonarmiečių be šautuvų, basų. Būriai jų sukepusiomis, 
lūpomis godžiai geria vandenį. Gatvėse dar tylu. Kai kuriose gatvių san
kryžose dar stovi raudonais raiščiais pasipuošę vadinamieji liaudies mili- ' 



Albinas Gražiūnas 

cininkai. Tačiau ir jz1 dauguma pa/i~o savo p~stus. Visas mie~tas jau ži 
kad viršenybė iš Kauno jau išdū_m_usi._ Sav_a~nų P~OSfJ:ktu .,~~ /nyje: 
romis traukia o/aipanto parankinių vilkstines su vaikais, vezime/zais, ant 
čiz1 neša did...!!žulius pundus. Centrinėse gatvėse dar tylu. Priemiesčiuose st· 
tai jX) vieną nuginkluojami raudonieji. Prie visų fabrikų, gamybos irnoni 
didžiųjz1 pastatų ir t.t. jau išstatytos lietuvių sarro:bos. _Kiti darbininkai sJa.J, 
nasi vykti į darbovietes, kad iš pat ryto perimtų 1momų apsaugą". 

Apie 10 valandą, per radiją paskelbus apie_ Lietuv~s nepriklauso. 
mybė atkūrimą, Karo muziejaus bokšte buvo iškelta betuvių tautinė 
vėliava. Tai pamatę, žmonės pradėjo bėgti į muziejaus sodelį. Minia 
užtvenkė Maironio gatvę, kurioje buvo pilna besitraukiančių raudonar. 
miečių . Tie, pasijutę šios minios apsupti, pradėjo šaudyti ne tik iš šau. 
tuvų, bet ir iš kulkosvaidžių. Buvo nukautų bei sužeistų, ir minia pakri. 
ko i gre?~as ga~es: Be~ į r.audo~armiečių. šūvius lietu~a~ a~akė taip 
pat šūVJa1 .. Į stnža1 Laisves aleJOS prabilo kulkosva1d1s 1š šaričių 

(šv · ertrūdos) bažnyčios bokšto. Tik ką cituotasis autorius toliau apie 
tai rašo: ''Dabar jau užverda kovos. Visose gatvėse girdėti šautuvų sal
vės . Jos aidi visame mieste. Bolševikai dabar šaudo ir į beginklius žmo
nes. Gatvės bematant ištuštėja. Girdėti vien tik šūviai ir šūviai. Rodos, 
beprotiška sukilti beginkliams prieš galingas dar Kaune ir priemiesčiuose 
tebestovinčias bolševikų divizijas. Bet lietuviams partizanams tai nerūpi. 
Jų šūviai bolševikus verčia trauktis iš miesto centro. Vieni skuba pro gele
žinkelio stotį, kiti- Žaliakalnio link. Visus juos pasitinka ir palydi lietuvių 
partizanų šūviai ... Raudonarmiečiai dabar visai nustoja pusiausvyros. Juk 
jie gerai nežino, kiek ir iš kur juos apšaudo. Vadai meta savo dalinius, o 
pasilikę vieni eiliniai klydinėja nuo vienos prie kitos gatvės, kad rastų iš 
miesto išėjimą". 

Bėgdami raudonieji pradėjo ką galėdami naikinti, kad nepatektų 
jų priešams į rankas. Taip jie susprogdino jau minėtus girlklų sandėlius, 
A Panemunės ir Žaliąjį tiltus per Nemuną, ruošėsi susprogdinti jau 
užminuotus Aleksoto bei Vilijampolės tiltus, kai tik peržygiuos kitoje 
Nemuno pusėje likusi jų kariuomenė, puolė naikinti didžiąsias įmones, 
buvo užminavę Pašto rūmus ir kt. 

Lietuviai sukilėliai stengėsi ne tik apsaugoti miestą su jo gyventojais 
bei įstaigomis ir įmonėmis, bet ir užkirsti kelią į Kauną naujoms sovietų 
jėgoms, o esančias -išstumti už miesto ribų. Jiems teko stoti į keletą aštrių 
kautynių, pareikalavusių daug sukilėlių aukų. 

Nemaža susidūrimų su besitraukiančiais raudonarmiečiais buvo 
miesto ce~tre, ypa~ aplink Maironio gatvę, nes ja raudonieji traukė nu? 
Aleksoto tilto. Susišaudymų buvo Donelaičio, Daukanto Mickevičiaus lf 
~~ šios. miesto .dalies g~tv~, kur partizanai sulaikydavo pravažiuo
Jančias soVJetų kannes mašmas 1r nuginkluodavo kareivius. Reikia paste
bėti, jog daugeliu atvejų išvargę raudonieji jau net ir nebesipriešino. Ne 
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vienas pats siūlė savo šautuvus ir kitus ginklus už duonos gabalą ar butelį 
selterio. Kovos vyko ir užimant bei bandant išlaikyti įvairias valdiškas įstai
gas. Pavyzdžiui, birželio 23 d. popietę raudonieji bandė atsiimti radijo sto
tį, teko ją ginti. Buvo susidarę nemaža raudonųjų lizdų, iš kurių ten susi
telkę komjaunuoliai ir kiti vietiniai sovietų rėmėjai šaudė į partizanus. 
Gana daug tokių lizdų buvo Laisvės alėjoje. Įvykių liudininko žodžiais, 
"kol partizanas pereina Laisvės alėją, šūviai pasipila iš keliolikos namų." 
([L,1942-143). Į šūvius neišvengiamai turėjo būti atsakoma šūviais. Pana
šių raudonųjų lizdų buvo nemaža ir kitur - Teisingumo ministerijos rū
muose, Žydų banko namuose, Ožeškienės gatvėje buvusioje sinagogoje, 
Daukanto gatvės viename garaže bei kitose vietose. Jie negalėjo būti pa
likti ir buvo likviduoti. Kauno partizanai stengėsi apsaugoti ir Nemuno 
tiltus. Aleksoto tiltą, traukiant per jį raudonarmiečiams, apšaudė ir Alek
sote veikusieji sukilėliai, ir antrojoje Nemuno pusėje buvusieji - su kul
kosvaidžiu įsitvirtinę Bazilikos bokšte. Intensyviausios kautynės Kauno 
centre vyko naktį iš birželio 23-osios į 24-ąją, kai partizanai jau buvo spėję 
geriau susiorganizuoti bei apsiginkluoti ir buvo pasiryžę išstumti iš miesto 
dar gana gausius raudonųjų dalinius. Susirėmimai vyko ištisą naktį. 

Aleksote didžiausias susirėmimas įvyko prie tilto, kai lietuvių parti
zanai stengėsi atmušti nuo tilto sovietų dalinius ir pašalinti jų padėtas mi
nas. Šioms kautynėms vadovavo majoras J. Garolis ir ltn. J. Dženkaitis~ 
Iš susprogdintų sandėlių paėmę ginklų sukilėliai pasiskirstė į dvi grupes. 
Ltn. J. Dženkaitis su gal dešimčia kovotojų, ginkluotų kulkosvaidžiu, 
užėmė poziciją tarp Aleksoto keltuvo ir Technikos fakulteto rūmų. Ma
joras J. Garolis įsitvirtino su kitais kovotojais šlaite netoli buvusio Vai
lokaičio sodo. Apie 3 val. po pietų jie pradėjo tilto gynimą, kuris vyko 
gana sėkmingai - raudonųjų veržimasis per tiltą į miestą buvo sustab
dytas ir jie net buvo pradėję trauktis. Tačiau ltn. Dženkaičio užimta 
pozicija buvo perdaug atvira, ir raudonųjų žvalgai, atrodo, susekė, kad 
juos puola tik nedidelis civilių būrys. Tad jie tanketėmis puolė ltn. Džen
kaičio būrį iš užpakalio. Keletas lietuvių partizanų buvo nukauti, o pats 
vadas sunkiai sužeistas. Jį sužeistą rado B. Kreivienė, nešusi partiza
nams šovinius. Skubiai perrištas sužeistasis kovos draugų buvo nune
štas į netolimą namą, o rytojaus dieną valtimi perkeltas per Nemuną į 
Senamiesčio ligoninę. Išgelbėti jo gyvybės nepavyko, kaip nepavyko 
apsaugoti ir Aleksoto tilto. Pajutę sukilėlių bandymą pasiekti tiltą ir 
sutrukdyti jo susprogdinimą, sovietai skubiai Alekso to tiltą susprogdi
no, nors tuo metu tiltas buvo užtvenktas jų pačių besitraukiančios ka
riuomenės. Ltn. Dženkaitį, buvusį viename iš netoliese esančių namų 
ir girdėjusį, kaip tiltai buvo susprogdinti, tai sunk iai prislėgė. 

'Tenka pastebėt~ jog kai kurių rašiusiųjų apie 1941 m. su.kilimą teigimas, esą ltn . 
J. Dženkaitis nusileidęs Kauno aerodrome iš lėktuvo, yra klaida. Jis dar prieš karo 
pradžią grjžo j Lietuvą slapta perėjęs sieną. (.Žr. "Į Laisvę", 1942 m. Nr. 143/304). 
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Tačiau visų Nemuno tiltų ties Kaunu susprogdinim_as a~~čiau, negu 
didžioji raudonosios armijos masė pereis į kitą pusę, _1šgel~Jo _ Kauną ir 
sukilėlius nuo didesnių pavojų, kurie grėsė, jei gausios karmes soviet~ 
dalys būtų užplūdusios Kauną. . . . . . . . 

Kauno priemiesčiuose kovos su raudonanmečialS pras1deJo pmna. 
dienį, birželio 23 d. Jau apie vidurdienį _sukilėliai susir~~ė su ra~donaj. 
siais A. Panemunėje, Šančiuose, FredoJe, Aleksote, V1hJa~poleJe, taip 
pat daugelyje gretimų miesto apylinkių - Palemone, MarvoJe: Tabariškė. 
se ir kitur. Vienas iš vadų buvo mokyt. ltn. A Markauskas (miręs 1963 06 
01 Cicero, Ilinojus, JAV). Čia buvo puolami ir nuginkluojami raudonar. 
miečiai, užimami ginklų sandėliai bei kitos karinės įstaigos, perimam~ 
dažniausiai raudonųjų jau paliktos civilinės įstaigos, ginami žymesni pa
statai bei pramonės įmonės, sandėliai, mokyklos ir t.t. 

A. Panemunėje reikšmingas partizanų žygis buvo jau minėtas gin• 
klų sandėlio užėmimas. Buvo taip pat susirėmimų su raudonaisiais gal• 
vėse, nuginkluota pražygiuojančių raudonarmiečių ir užimta nemažai 
karinių bei civilių įstaigų. 

Ypač daug mūšių įvyko Šančiuose, nes ten buvo didelė dalis Kau
no pramonės- "Metalo" ir Tilmanso metalo fabrikai, "Drobės" ir "Kau
no audinių" tekstilės fabrikai, geležinkelių ir kariuomenės dirbtuvės, 
"Tilkos" ir "Ringuvos" fabrikai ir kt. Buvo čia ir kareivinės su ginklų 
sandėliais bei kitais kariniais įrengimais. Sovietai, pajutę, jog dėl vo· 
kiečių spaudimo ir lietuvių sukilėlių puolimų teks trauktis, buvo užsi• 
moję viską, ką tik spės, sunaikinti. Tačiau lietuviai buvo tokią galimybę 
numatę ir nuo pat pradžių ėmėsi priemonių krašto turtą apginti. Til
manso ir "Metalo" fabrikuose, "Drobėje", "Kauno audiniuose", gele· 
žinkelių dirbtuvėse ir visose kitose didesnėse Šančių įmonėse iš pačių 
darbininkų ir tarnautojų buvo susidarę stiprūs partizanų būriai ir jie 
atkakliai gynė savo darbovietes, kurias puolė raudonarmiečiai arba vie· 
tos komunistai. Ne vienam tų partizanų teko ir savo gyvybę paaukoti. 
Taip Pramonės skersgatvyje susirėmime su būriu raudonarmiečių buvo 
nukautas partizanas Pilipavičius. Apšaudydamas rusų artilerijos pabūk: 
Ią, kuriuo raudonieji ruošėsi sugriauti "Metalo" fabriką, buvo sunkiat 
sužeistas ir ligoninėj mirė partizanas J. Skipitis. Tačiau didžiausios kau: 
tyn~s Šanč!u?s~ tarp raudonųjų ir lietuvių sukilėlių įvyko tuomet, kat 
~oVIe~ dal~1a1 Napol~ono k~l~? rajone bandė persikelti per Ne~uną 
Į Ša~ČI~. ~1os kautynes pras1deJo pirmadienio popietę ir truko ik.t p~I 
trečtadtemo ankstyvo ryto. Esamomis žiniomis ten buvo susitelkę 11 

!eškojo vietos persikelt_i per N~m~n~ trys raud~nosios armijos di~ i· 
J~S. ~o ta!J'u Jle~.s ~elią pastojo tik 1š darbininkų ir moksleivių sus1d~
nus1 he~VIŲ sukil~hų &I:1P~, p~adž!oje neturėjusi net kulkosvaidžių ~r 
vadovauJama ryžti~ge~mų ~IVI_hų . Tik vėliau jie gavo iš "Metalo" fabfl• 
ko keletą kulkosva1dž1ų bei mmosvaidžių ir jiems vadovauti atvyko k8• 
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rininkas V. M. Todėl nenuostabu, kad raudonieji motorinėmis ir kito
kiomis valtimis buvo bemaž pasiekę antrąjį Nemuno krantą ir net ban
dė lietuvių pozicijas apmėtyti rankinėmis granatomis. Tačiau lietuviams 
pavyko šį puolimą atmušti ir neleisti raudoniesiems persikelti per ~e
muną. Deja, už tą laimėjimą reikėjo sumokėti krauju ir gyvybėmis -
kovose buvo nukauta per šimtą sukilėlių, tarp kurių buvo ir geležinke 
liečių partizanų daliniui vadovavęs studentas ats. ltn. A Norkūnas . 

Vilijampolėje keletas sukilėlių susidūrimų su raudonaisiais įvyko 
užimant ginklų sandėlius bei kitus karinius objektus, atremiant raudo
nųjų puolimus ir kt. Gana aršus susirėmimas, panašus į jau aprašytąjį 
Aleksote, įvyko dėl Kauną su Vilijampole jungusio P. Vileišio tilto, kurį 
sovietai buvo užminavę ir atsitraukdami ruošėsi susprogdinti. Lietuviai 
sukilėliai pasiryžo raudonuosius nuo tilto nustumti ir minas pašalinti. 
Čia ypatinga drąsa pasižymėjo savanoris kūrėjas ir Vyčio Kryžiaus ka
valierius, nepriklausomybės laikais buvęs policijos nuovados viršinin
kas J. Savulionis. Nekreipdamas dėmesio į raudonųjų kulkosvaidžių 
ugnį, jis užbėgo ant tilto ir nukirpo minų laidus, tačiau buvo pakirstas 
priešo kulkų. Iš gausiai ir aktyviai sukilime dalyvavusių Veterinarijos 
akademijos studentų kovose žuvo pirmo kurso studentas Nedzinskas 
(mirė nuo žaizdų.ligoninėje), buvo sužeistas stud. Demikis. 

Marvos kaime, esančiame žemiau Aleksoto, sukilėliams taip pat 
teko susiremti su raudonaisiais. Čia sprogstamoji kulka buvo sunkiai 
sužeidusi (vėliau ligoninėj mirusį) partizaną D. Skrinių, prieš sovietinę 
okupaciją buvusį Lietuvos aviacijos puskarininkį. Kitoje Kauno pusėje 
esančiame Palemone aktyviai veikė daugiausia iš buvusių šaulių susi
daręs sukilėlių būrys, kuris dėjo pastangas apsaugoti nuo sunaik inimo 
plytų fabriką bei kitas įmones ir apginti vietos gyventojus. Kovose buvo 
sunkiai sužeistas ir vėliau mirė partizanas S. Ciutelė. 

Kaune vokiečių žvalgai pasirodė birželio 24 d. apie 5 val. vakaro . 
Avangardinės vokiečių dalys įžengė į Kauną tik rytojaus dieną - birže
lio 25-ąją. Kauną jie rado lietuvių sukilėlių rankose ir jau išvalytą nuo 
~audonųjų, nors pavojus nebuvo visiškai praėjęs. Naktį iš birželio 25 d. 
Į 26 d. sovietų tankai nuo Jonavos pradėjo slinkti į Kauną. Vokiečių, 
pra~jusių pro Kauną Jonavos link, buvo nedaug ir jie negalėjo rimčiau 
P~stpriešinti sovietų šarvuočiams. Pajutę tai Kaunui pradėjo grasinti ir 
vienur kitur aplinkui užsilikę raudonųjų būriai. Laimė, kad raudonųjų 
tankų pasukimą Kauno kryptimi pastebėjo gyventojai, ir apie tai viena 
mo_te_ris pranešė sukilėliams. Radijo pagalba buvo susisiekta su sukilėlių 
ryšminku, esančiu vokiečių pusėje, ir netrukus pasirodę vokiečių lėktuvai 
raudonųjų slinktj į Kauną sulaikė . 
. ~irželio 25 ir 26 dienomis Kauno partizanai dar valė patį Kauną ir 
JO apy~es, kur vis dar pasirodydavo būreliai išsklaidytos sovietų armijos 
kanų ir iš pasalų tebešaudė vietinių komunistų ir komjaunuolių gaujos. 
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Su jais lietuviai sukilėliai buvo dar nemažai kartų susirėmę. Vienose 
kiose kautynėse žuvo inž. J. Milvydas. Buvo ir daugiau aukų. Biržeij· 
d. gavus Kaune žinią, jog Noreikiškių apylinkėje bolševikai tcro · 
gyventojus ir degina sodybas, inž. J. Milvydas su 30 partizanų būriu· 
ten. Bolševikai teroristai buvo įsitvirtinę vienoje trobelėje. Atak.uojan

3 priešo lizdą būriui vadovavęs inž. J. Milvydas buvo dviem kulkomis 
kiai sužei5tas į krūtinę. Dar gyva„ nugabcntalii į universiteto klinikas 
čiau išgelbėti jo gyvybės nepavyko - jis mirė tą pačią dieną. 'l 

~ok!eči~ms įžygia~s. į Kauną, partizan~ v~ikla tu~j b~vo pra~ 
ta slopmt1. Įsikūrus vok1eč1ų karo komendanturai, buvo 1šle1stas įsakį 
mas atiduoti ginklus, nors dar čia buvo pafrontė ir, kaip minėta, di 
siautė pakrikę raudonarmicčiai ir kai kur užsilikusi arši okupacinė 8' 
ministracija. 

Kaune ir jo apylinkėse sukilimo metu veikė 36 partizanų grupės. 
1941 0712 Kaune užsiregistravo 6000 partizanų. Kovose žuvo apie 2i 
sužeista apie 150, nemaža iš jų nuo žaizdų taip pat mirė. Reikia prisi · 
inž. V. Lapą, sužeistą ginant Aleksoto tiltą ir mirusį 1941 m. liepos l 
išgulėjusį ligoninėje visus metus K. Savicką, mirusį 1942 m. birželio 27 

Apibendrinant pasakytina, kad Birželio sukilimas, paskelbęs IJ 
tuvos laikinąją vyriausybę ir atkūręs Lietuvos nepriklausomybę, s8" 
tikslą pasiekė. O vokiečiai, kuriems lietuviai sukilėliai, išvalę nuo rau
donųjų Kauną, sutaupė daug kraujo, dėjosi lyg nieko apie tai negir, 
ję. lik po metų, kai jiems parūpo gauti lietuvių vyrų frontui, laidojam 
partizaną K. Savicką vokiečių komendantas Lietuvai gen. Justas paų, 
kė, jog lietuviai partizanai buvo pirmieji vokiečių ginklo talkininkai k(). 
voje prieš bolševizmą. Laidotuvėse taip pat tarė žodį vokiečių polici~ 
vadas Lietuvoje pulk. Denecke. 

Sukilimas provincijoje 

1941 m. sukilimas Lietuvos provincijoje vyko plačiu mastu. V~ 
kiecių okupacijos metu lietuviškoji administracija rinko žinias apie slf 
kilimą ir jo eigą, bet susistemintos ir apibendrintos medžiagos nėl1 
1a6au ir turimos žinios gana vaizdžiai parodo, jog sukilimas buvo vi-
suotinis, ir sukilėliai veikė labai ryžtingai. . 

lenk a pastebėti, jog prie Vokietijos sienos buvusiose Lietuvos VlO' 
tovė~e partizanai daug kur neturėjo arba mažai teturėjo progos pd 
rcik~ti 'folimcsnėse nuo sienos vietose sukilėliai su priešu ilgiau koll' 
taktavo, todėl daugiau ir pasireiškė. Tiesa, ir vokiečiams praėjus lie!'I' 
viai sukilėliai daugelyje vietų dar turėjo daug uždavinių - valė apyliJI' 
k~s ~uo P_~k~ikusių sovietų kareivių, ėjo sargybą, organizavo vietos ad: 
m1n1~trac1Ją ir t.t. 
, Z~maičių .kr~~te sukilėliai nedaug pasireiškė pasienyj~ bll:vusi • 
Jauragcs ap~kntyJe. H dalies, zinoma, lėmė ir tai, kad pas1enyJe bu 
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labai suvaržytas gyventojų judėjimas ir buvo mažiau galimybių organi 
zuoti pogrindį. Tačiau ir ten lietuviai sukilėliai reiškėsi-Jurbarke, Lau
kuvoje, Silalėje ir kai kuriose kitose vietose. 

Jau daug labiau lietuviai sukilėliai pasireiškė Kretingos apskrityje. 
Čia vienas svarbiausių pogrindžio organizatorių (iki jo suėmimo) buvo 
kpt. O. Žadvydas. Ypač gerai susiorganizavo buvę šauliai, kurių rinktinės 
vadu iki sovietinės okupacijos buvo kpt. O. Žadvydas. Sukilėliai aktyviai 
reiškėsi Palangoje, Narvydžiuose, Salantuose, Skuode, Šatėse, Šventojo
je, Tūbausiuose ir kitur. Vienas iš šios apylinkės pogrindžio vadų buvo 
husarų pulko atsargos karininkas grafas K. Tiškevičius. Karui prasidėjus 
jis vadovavo sukilėlių daliniui, kuris birželio 24 d. susirėmė su sovietų jė
gomis netoli nuo Skuodo esančioje Narvydžių apylinkėje ir ten tragiško
mis aplinkybėmis žuvo. Kautynėse sužeistus lietuvius sukilėlius jis vežė iš 
sovietų atimtu sunkvežimiu į Skuodo ligoninę. Vokiečiai atsitiktinai tą sunk
vežimį pastebėjo ir palaikę rusais apšaudė iš prieštankinio pabūklo. Sunk
vežimis buvo sunaikintas, visi juo važiavusieji žuvo. Susirėmimas su sovietais 
įvyko ir Palangoje, buvo žuvusių. Šatėse susirėmimo metu buvo sužeistas 
sukilėlis Mingėla. Šventojoje ginkluotų susirėmimų su raudonaisiais ne
buvo. Sukilėliai tik suėmė ten buvusius enkavėdistus bei vietinius komu
nistus ir suorganizavo lietuviškąją administraciją. 

Mažeikių apskrityje sukilėliai aktyviau pasireiškė pačiuose Mažei
kiuose, Barstyčiuose, Dapšiuose, Ylakiuose, Sedoje, Vaičaičiuose, Židi
kuose ir kitose vietovėse. Mažeikių sukilėliai buvo susirėmę su raudonai
siais, kautynėse buvo žuvusių. Barstyčiuose sukilėliai pradėjo veikti birže
lio 23 d. - miestelyje iškėlė tautinę vėliavą. Jie ne tik įvedė tvarką savo 
apylinkėje, bet padėjo ir Sedos sukilėliams. Dapšių sukilėliai, vadovauja
mi S. Kęsgailos-Kenstavičiaus, pradėjo veikti jau birželio 22 d. Nuginkla
vę keletą raudonarmiečių įsigijo ginklų. Vėliau paėmė į nelaisvę visą būrį 
raudonarmiečių. Sukilėliai apsaugojo gyventojus nuo raudonųjų teroro, o 
apylinkės tiltus nuo susprogdinimo. Kautynėse žuvo V. Visockis. Sedos 
sukilėliai taip pat buvo susirėmę su komuniliitais, kurie pasikvietė į talką 
sovietų kareivių. Sulaukę pagalbos iš Barstyčių, sukilėliai raudonuosius 
išsklaidė. Jie pradėjo veikti birželio 23 d. 

Stiprus Vaičaičių sukilėlių būrys pradėjo veikti birželio 22 d. Tą 
pačią dieną pradėjo veikti ir Židikų sukilėliai, jie susirėmė su besitrau
kiančiais raudonaisiais. 

Telšių apskrityje pasižymėjo Telšių, Alsėdžių, Ž. Kalvarijos, Luo
kės ir kt. sukilėliai. Alsėdžiuose sukilėliai pradėjo veikti birželio 24 d., 
dar visais keliais traukiantis raudonajai armijai. 

Didžioji Sūduvos dalis vokiečių buvo labai greitai užimta, todėl 
Šakių, Marijampolės, Vilkaviškio, Seinų-Lazdijų apskrityse bei Alytaus 
ir Kauno apskričių Sūduvos dalyje partizanams mažai teko susiremti 
su raudonaisiais. Tačiau ir šios Lietuvos dalies kai kuriose vietose suki-
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lėliai veikė gana aktyviai, ypač arčiau Nemuno. 
Arčiausiai vokiečių sienos pirmomis karo valandomis vieni . 

mųj_ų, ~tro_d?, bu~ pradėįę veikt_i gel_ga~~iškia~ ~š. Š~kių ~pskri tie/J~ 
~OJau cmes1 a~CIJOS nu?1':lduott sov1et1~ms m1hcmmk_~s Ir sui mti įv ~ 
nus raudonuosms pare1gunus. Buvo užimta kompart1Jos būstinė ;ų. 
štas ir milicija. Nuginkluojant raudonuosius milicininkus buvo nuk~! 
tas sukilėlis Alf. Grygelis. 

Marijampolės apskrityje sukilėlių veikla buvo stipresnė, nors dide~ 
a~s~ties dali~ taip_pat_buvo labai greit~ uži~~ _v?ki~či~. Jau_ anksčia. 
rruneta, kad pmnos1om1S karo valandoffilS sukileha1 veike ManjampoJėi 
ir Liudvinavo apylinkėse. Toliau į šiaurę nuo Marijampolės stiprūs sukili 
lių būriai buvo Veiveriuose, Šilavote, Kazlų Rūdoje, Plutiškėse, Prienu0, 
se. Prienų apylinkėje partizanai pradėjo veikti dar prieš karo pradžią. Gau, 
sūs sukilėlių būriai veikė Balbieriškyje ir jo apylinkėse. Ypač energingai 
ve~~ ~dinių, Nor~ii?ų. ir K~i~~ų kaimų b~riai. Vienas_ svarbiaus~ 
sukilehų vadų Balb1erišk10 apylirlkeJe buvo nepnklausomybės laikų BaĮ. 
bieriškio policijos viršinirlkas K. Degu tis, žuvęs 1946 m. partizanų būryje. 

Alytaus apskrities Suvalkų pusėje sukilėliai veikė pačiame Alytu, 
je, Seirįjuose, Miroslave, Simne, Krokialaukyje, Ūdrijoje. Šiose apy, 
linkėse lietuviams sukilėliams daugiau teko kovoti ne tiek su atsitrau
kiančia raudonąja armija, kiek su pakrikusiais sovietų kareiv iais ir ai• 
vykusiais bei vietiniais komunistais, taip pat palaikyti viešąją tvarkt 
organizuoti apsaugą ir lietuviškąją administraciją. 

Ypač aktyvūs sukilėliai buvo rytinėje Alytaus apskrities da lyje-Birš
tone, Punioje, Nedzingėje, Nemajūnuose, Varėnoje ir kitur. Čia dar priel 
karą buvo susiorganizavęs stiprus pogrindis, kurio slaptas štabas buvo vie
noje tuščioje viloje Birštone. Karui prac;idėjus, Birštone tuojau pradėp 
veikti sukilėliai, vadovaujami ltn. Žuko, J. Švelniko ir kitų. Kovose su 
raudonaisiais žuvo Vilruaus universiteto studentas Blekaitis. 

Gretimoje Kaišiadorių apskrityje ypač aktyviai veikė Aukštadvari! 
sukilėliai. Jie susiorganizavo jau birželio 23 d. - 11 val. iškėlė Jietuvišk4 
vėliavą. Nuginklavę sovietinius pareigūnus bei kitus kom unistus, atkūtė 
lietuvišką administraciją ir palaikė tvarką dar neatėjus vokiečiams. 

Kaun o apskrities Sūduvos pusėje partizanai veikė Zap yškyje, Ta· 
bariškėse, Garliavoje ir Pakuonyje. . 

.. Vidurio 1:,ie?1voje sukilė~itt. veikla ?uvo ypač plati todėl, k~d -~ 
praeJus keletm dienų raudomeJ1 buvo išstumti ir pasirodė vok1ečiaJ. 
Kauno apskrities ribose sukilėliai stipriau pasireiškė Jonavoje, Kačer· 
gi~ėje, Ku~au?1voje, Ra~~ondvaryje, Rumšiškėse, Veliuonoje, U~usa· 
lyJei '!'~bariškese,_ ~etr~1~nuose, Babtuose. Beje, Jonavoje IietuVlaad 
suk1leharns pr adetl veikti buvo ypač pavojinga, nes pro čia ėjo straW 
gini~i keli~i ir, be vietinių_ komu_nistų, ~i~ ~eno daug rusų ko_lo~is~ 
vadmamŲJų burlokų. Todel plačiau sukilehai savo veiklą išvyste tik P8 
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sirodžius vokiečiams. Susirėmimuose žuvo du Jonavos sukilėliai- apy
linkės mokytojas ir buvęs šaulys. Kačerginėje sukilėliai pradėjo veikti 
birželio 23 d. Jie, stengdamiesi dezorganizuoti sovietų užnugatj, su
ėmė sovietinius pareigūnus ir aktyvius komunistus bei komjaunuolius. 
Čia pionierių stovykloje dirbę komjaunuoliai pasikvietė į pagalbą so
vietų kareivius, kurie suėmė ir sušaudė partizanus Daukšį ir Linkevi
čių. Kulautuvos partizanus ištiko ir kita nelaimė. Sakoma, kad partiza
nai vedė areštuotus vietos komunistų aktyvistus ir sutiko vokiečius. Nė 
vienas jų nemokėjo vokiškai. O tarp suimtųjų buvę mokančių vokiškai, 
kurie paaiškinę, kad juos veda komunistai. Vokiečiai areštuotuosius 
paleidę, o partizanus sušaudę. 

Raudondvaryje sukilėliai pradėjo veikti birželio 23 d. Nors aplink 
dar buvo rusų kariuomenė, sukilėliai iškėlė miestelyje tautinę vėliavą 
ir pradėjo gintis nuo raudonųjų teroro. Raudonarmiečių būrys buvo 
surinkęs ir laikė apsupęs būrį moterų bei vaikų. Sukilėliai stojo jų ginti. 
Kautynėse žuvo sukilėliai B. Butkus, J. Viržaitis ir P. Babkaitis. Be to, 
sukilėliai apylinkės miškuose ieškojo pakrikusių raudonųjų. Buvo su
rinkta 68 raudonarmiečiai. 

Veliuonoje sukilėliai taip pat valė apylinkes nuo pakrikusių rau
donarmiečių, organizavo gyventojų apsaugą ir lietuviškąją administra
ciją. Liepos 20 d. jie surengė išsivadavimo iš bolševikų jungo iškilmes. 
Dalyvavo tūkstančiai Veliuonos ir jos apylinkių gyventojų. Susirinkę 
prie Gedi mino kalno šventės dalyviai nuvyko į pamaldas , po jų susi
rinko prie Vytauto paminklo, kur davė iškilmingą priesaiką dirbti Lie
tuvos gerovei. 1 

Panevėžio apskritis raudoniesiems okupantams priešinosi labai 
intensyviai. Ypač pasižymėjo Panevėžio, Krekenavos, Pumpėnų, Puša
loto, Ramygalos, Smilgių, Simonių, Subačiaus būriai. Panevėžyje buvo 
suorganizuotas apsaugos štabas. Pumpėnuose sukilėliai padėjo vokie
čiams dezorganizuoti raudonųjų užnugarį. Pušaloto sukilėliai pradėjo 
veikti jau birželio 23 d ., pirmadienį, vadovaujami buvusio Lietuvos ka
riuomenės viršilos V. Simonaičio-Deveikio. Vietos komunistų iššaukti, 
sukilėlių malšinti buvo atvykę raudonarmiečiai, tačiau po susirėmimo 
turėjo trauktis. Ramygalos sukilėliai pradėjo veikti jau birželio 22 d., 
vos prasidėjus karo veiksmams . Jų tikslas buvo taip pat dezorganizuoti 
raudonųjų užnugarį, ginti vietos gyventojus nuo teroro ir atstatyti lietu
viškąją administraciją. Susidūrimuose žuvo sukilėliai S. Kančytė ir 
P. Valonis. 

1 Šioje vietoje rankraštyje autoriaus ranka įrašyta "Kruonyje, Vievyje". Pastaba 
nep~aiškinta, bet galima spėti, kad turėta galvoje šiose vietovėse taip pat veikus 
part1Zanus. Tokių papildymų yra ir daugiau. Autoriaus nespėta juos išplėtoti ir pa
aiškinti. Iš to matyti, kad medžiaga buvo renkama bei tikslinama ir rengiant šį ran
kraštį (Red.). 
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Šiaulių apskrityje sukilėliai labiau pasirei~kė pačiuose ~iauliuo. 
se, Joniškyje, Kriukuose, Kruopiuose, ~mkuvo~~ (~ovose _pr~e Linku. 
vos žuvo Plukas), Šaukėnuose, Pak~~jrJ~, Paš~1~myJ~, ~ka!sg1rrje, ža. 
garėje ir Žeimelyje. Šiauliuose suk!lehat p~ad~Jo. veiku ?trž~ho 26 d. 
vakare. Jie sutrukdė raudoniesiems sunaikmtt miestą. Štauhų sukilė. 
lių vienas iš žymesnių organizatorių ir vadų buvo mokytojas A Rauly. 
naitis, turėjęs partizaninės veiklos įgūdžių iš Nepr~klausomybės kovų, 
kada jam, Seinų "Žiburio" gimnazijos moksleivim, teko dalyvauti su. 
sirėmimuose su lenkų partizanais, puldinėjusiais prie demarkacijos li
nijos buvusias vietoves. Joniškio sukilėliams vadovavo girininkas J. Bur. 
niekas. Jie buvo taip pat susirėmę su raudonaisiais. Kriukų ir Žeimelio 
apylinkių_ partizanams vadovavo pik. B. Pul.kauninkas, Kruopių gru. 
pei - V. Sidlauskas. Linkuvos sukilėliai buvo pradėję veikti dar prie! 
karo pradžią. Jų gretose daugiausia buvo šaulių ir moksleivių, kurie 
parodė daug narsumo ir pasiaukojimo. Susirėmimuose 10 žuvo, ne
mažai buvo sužeistų. Jų ryžto dėka liko raudonųjų numatytų išvežti 
linkuviečių. Karui prasidėjus jie užėmė miestelį, išblaškė raudonają 
miliciją ir apsaugojo gyventojus nuo raudonųjų teroro . Vokiečiams pra
ėjus, jie išvalė apylinkės miškus nuo pakrikusių raudonarmiečių . Vo• 
kiečių sutikimas buvo aprašytas vokiečių kariniame laikraštyje "Die 
Feldpost". Stipresnis sukilėlių susirėmimas įvyko miške tarp Linkuvos 
ir Pašvitinio. Ten birželio 23-24 d. naktį susibūrė apie 80 vyrų būrys. 
Jie nuginkluodavo besitraukiančius raudonarmiečius. Birželio 26 d. rau: 
donarmiečiai apsupo mišką ir pradėjo pulti sukilėlius . Blogai ginkluou 
sukilėliai buvo atsidūrę sunkioje padėtyje. Tačiau tuo tarpu priartėjo 
vokiečiai, kurie padėjo lietuviams sukilėliams išsiveržti iš apsupimo, 
artilerijos pabūklais apšaudę raudonarmiečių pozicijas. . . 

Skaisgiryje veikė stiprus sukilėlių būrys, kuris pašalino sovietm1us 
pareigūnus, atstatė tvarką ir atkūrė lietuviškąją administraciją. Žaga· 
rėje sukilėliai taip pat veikė aktyviai. Čia žuvo į raudonųjų rankas pate· 
kęs partizanas A Naglius. 

Biržų apskrityje sukilėliai labiau pasireiškė Biržuose, Daujėnuo· 
se, Gulbinėnuose, Joniškėlyje, Pasvalyje ir Vabalninke. Biržuose rau· 
donųjų buvo nukankintas partizanas A Navakas. Daujėnuose žuvo t.l)'S 
sukilėliai. Joniškėlio ir Linkuvos apylinkėse lietuviams sukilėliams va· 
dovavo mjr. J. Šarūnas. Pasvalyje žuvo l sukilėlis. Vabalninke žuvo. s~
kilėlių būrio vadas ltn. A Laužikas ir sukilėlis A. Pateckis. Gulb1~e
nuose sukilėliai pradėjo veikti birželio 23 d., jie iškėlė aikštėje tauttn~ 
lietuvių vėliavą. Vietos komunistai apie sukilėlių pasirodymą praneše 
Vabalninko raudoniesiems milicininkams, šie atvažiavę pradėjo šaU· 
dyti į kiekvieną pasitaikiusį vietos gyventoją. Tačiau dėl šaudytoj~ ne· 
taiklumo nukentėjusių nebuvo. Vėliau sukilėliai įsigijo daugiau gt~k~~ 
ir ėmė aktyviau veikti. Jie suėmė raudonuosius aktyvistus bei paretgil 
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nus ir palaikė tvarką dar prieš ateinant vokiečiams . Sukilėlių dėka rau
donieji nespėjo nieko sudeginti, įvykdyti kitų teroro veiksmų. 

Ukmergėje, kaip jau anksčiau buvo minėta, raudonieji buvo užsi
moję išžudyti politinius kalinius ir kitus savo priešus bei viską na~inti 
ir deginti. Buvo pasikvietę pagalbos, tik nespėjo visų savo planų Įvyk
dyti. Aršiose kovose Ukmergėje žuvo sukilėliai J. Juškevičius, J. Muge
nis ir P. Žeruolis. 

Utenos apskrityje sukilėliai ypač pasireiškė Utenoje, Balninkuo
se, Žemaitkiemyje, Inturkėje, Aluntoje, Anykščiuose, Burbiškyje, Dau
gailiuose, Debeikiuose, Joniškyje, Leliūnuose, Molėtuose, Niūrony~e, 
Svėdasuose, Tauragnuose, Užpaliuose bei Vyžuonose. Utena buvo he
tuvių sukilėlių užimta, todėl išliko beveik nenukentėjusi. Sudegė tik ke
letas trobesių. Čia kovose ypač pasižymėjo broliai Straižiai iš Nemeik
šių kaimo ir iš Panevėžio kilusi J. Mickūnaitė, kuri drąsiai nuginklavo 
nemažai raudonarmiečių. 

Didesnės sukilėlių kovos su raudonaisiais įvyko Debeikiuose. Su
kilėliams užėmus miestelį, raudonieji pasišaukė pagalbos iš Anykščių. 
Daugailiuose partizanams vadovavo S. Valiukėnas . Jie apvalė apylinkę 
nuo raudonųjų ir atkūrė lietuvišką administraciją. Susirėmimų su rau
donarmiečiais įvyko Molėtuose. Nors silpniau už priešą ginkluoti, su
kilėliai privertė raudonuosius trauktis, palikus tris sužeistuosius. Juos 
lietuviai nugabeno į ligoninę. Besitraukiantis raudonųjų būrys juos ten 
rado ir pasiėmė. Bet žmoniško lietuvių elgesio okupantai neįvertino, 
įnirtę ieškojo keršto ir išliejo jį nužudydami kun. Lajauską iš Niūronių. 
Saldutiškio sukilėliai taip pat kovėsi su rusais. Tauragnų sukilėliai nu
ginklavo pasitaikiusius rusus ir atstatė lietuvišką administraciją. Čia taip 
pat vietos komunistai šaukėsi raudonųjų pagalbos. Atvykę raudonar
miečiai nužudė ankstesniuose susirėmimuose sužeistus J. Stundžią ir 
S. Papirtį bei keletą kitų. Taip pat buvo sužeistas K. Kliniauskas. Užpa
liuose sukilėliai nuginklavo sovietinę miliciją ir suėmė vietos raudo
nuosius aktyvistus. Susirėmimuose žuvo trys sukilėliai, tarp jų medici
nos studentas ltn. K. Žemaitis. Vyžuonose sukilėliai pašalino sovietinę 
administraciją, išvalė apylinkes nuo ginkluotų sovietų ir komunistų ir 
palaikė tvarką. Šios apylinkės sukilėlių organizatorius buvo P. Šileikis. 
Vėliau jiems vadovavo ltn. J . Marcinkevičius .1 

Rokiškio apskrityje ypač pasižymėjo Svėdasų sukilėliai, vadovau
jami mokytojo K. Kalpoke. Jie nuginklavo būrį raudonarmiečių ir ap
valė apylinkę nuo pakrikusių pavienių raudonųjų. Čia sukilėliai veikė 
net ir vokiečių okupacijos metais, gynė ūkininkus nuo rusų partizanų. 

1 Burbiškių sukilėliams vadovavo mok. A Grigas. 
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. _ Jūžin~. pa:tiza?ai, ?pval~ savo apylinkę_ n~o. raud?n~ų ir jų a. 
re1gunų, tureJo nmta1 susikauti su raudonarm1eč1a1s. Kaip ir daugef, 
vi~tų'. sukilėli~ms p~adėjus veik~i, į ~ūžin~.s bu~~ ~a.siųstas raudon~ 
m1eč1ų baudž1amas1s būrys. Tačiau hetuV1a1 sukdeha1 egzekutorius s 
na~?o . S~ilėliai veikė i~ Ju~dup~je. ~a?1ajuose sukilėli_ai pradė; 
ve~ti dar pneš karo ~radž1ą. D1d~1ŲJų trem1m~ m_e~ !(amaJų šile S1J5( 
dare 47 vyrų būrys, gmkluotas dVIem kulkosva1dž1a1s ir granatomis~ 
k!tais :~~!nia!s. gink_Iais, _va~ovauja~a~ ~,fa~liausko_. Prie ~ių kamaj~ 
k1ų pns1?eJo ki~1,_ sus1dare sti~~ sukileh~ burys, kuns karu.1 pra_sidėjlll 
ryžtingai grūmes1 su raudona1s1a1s. Buvo ir aukų. Žuvo trys broliai Me
liūnai -Antanas , Kazys ir Jonas. Visų trijų Meliūnų šeimos sūnų žuli, 
mas padarė labai didelį įspūdį visai lietuvių tautai . 1942 m. Vidaus reik~ 
Jų valdybos visuomenės reikalų departamento rūpesčiu dail. Šumauskai 
pagamino menišką vinjetę su žuvusių brolių atvaizdais. Vinjetė su ~3.9J 
"Meliūnų šeimai, paaukojusiai visus tris sūnus. Tautos vardu P. Kubili~ 
nas, Pirmasis Generalinis Tarėjas Vidaus Reikalams" buvo įteikta žuvu
siųjų tėvams. Poetas A. Miškinis apie brolius M e liūnus buvo pradėjęs ra
šyti poemą. Kovose su rusais žuvo ir nemažai Obelių sukilėlių . Jiems buw 
pastatytas gražus paminklas, tačiau antrosios sovietinės okupacijos meili 
sunaikintas. Subato sukilėlius sudarė ne tik vietiniai kovotojai, bet ir prit 
jų prisidėjęs būrys lietuvių karių, kuriuos politrukai varė į frontą. Pakeliui 
sukilę iššaudė politrukus ir prisidėjo prie vietos lietuvių sukilėlių. Jieim 
teko susi.kauti su raudonaisiais, nemažai jų krito. Vėliau jie buvo iškilmin· 
gai palaidoti Obelių kapinėse šalia kitų laisvės kovotojų. 

Zarasų apskrityje sukilėliai labiau pasireiškė pačiuose Zarasuo
se, Antalieptėje, Antazavėje, Baltriškėse, Dusetose, Salake, Smalvose, 
Stelmužėje, Švedriškėje. Zarasuose partizanai pradėjo veikti antradie• 
nį, birželio 24 d., apie 12 val. Baltriškėse veikė apie 50 vyrų sukilėlią 
būrys. Jie nuginklavo ir paėmė į nelaisvę daugiau kaip 50 raudonar· 
miečių . Dusetose į sukilėlių eiles buvo susitelkę apie 400 vyrų, kurie 
jau birželio 23 d. paėmė Dusetas. Birželio 24 d. rytą miestelyje buvo 
iškelta tautinė vėliava, tačiau dar ir po to dusetiškiams sukilėliams su 
pasirodančiais raudonarmiečiais teko susigrumti. Ypač pavojinga situ· 
acija buvo birželio 25 d. vakare, kai Dusetų apylinkėje pasirodė staJll· 
besnės raudonųjų jėgos. Tačiau tuo laiku priartėjo vokiečiai ir raudo
nieji buvo priversti trauktis. Pakrikusių raudonosios armijos būrių pa· 
sirodė dar ir vėliau; su jais sukilėliams taip pat teko susiremti. Tokiame 
susirėmime su gana gausiu raudonarmiečių būriu birželio 27 d. buvo 
nukautas sukilėlis P. Stasiulionis ir sužeistas Grikinis. žuvęs laisvės k~ 
votojas birželio 29 d. su didelėmis iškilmėmis kovos draugų buvo pal!1• 
dotas vietos kapuose. Salako sukilėliams vadovavo P. Šiaudinis. Jie~
vijo _iš_ savo aerlink~s pasirO?~i~ius raudonuosius. Salako s11;k~lėli3J!l.l 
talkmmkavo Svedrukes sukilehų būrys, vadovaujamas J . Pre1b10. 
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Jau pirmą karo dieną lietuviai sukilo ir Gardino apskričiai anks
čiau priklausiusiuose Druskininkuose. Druskininkų sukilėliams vado
vavo ats. ltn. Ramanauskas. Švenčionių apskrityje sukilėliai aktyviai vei
kė Saldutiškyje ir Kaltanėnų apylinkėje. Saldutiškio sukilėliai buvo ke
letą kartų smarkiai susirėmę su raudonaisiais, keliolika iš jų tuose susi
rėmimuose žuvo. Tačiau jie apsigynė nuo raudonųjų ir sudarė Saldut iš
kyje lietuvišką administraciją. Kaltanėnuose žuvo sukilėlis A. Ulozas. 

Iš pateiktų faktų matyti, kad pirmomis karo dienomis, dar prieš 
užeinant vokiečių armijoms, Lietuvoje plačiai įsiliepsnojo sukilimas ir 
kovotojai už laisvę ir valstybinę nepriklausomybę su dideliu ryžtu ir 
pasiaukojimu išgujo sovietų okupacinę administraciją ir jos pakalikus 
bei visokiausio plauko atėjūnus. Sukilėliai perėmė valdžią į savo ran
kas ir visame krašte atkūrė lietuvišką administraciją. 

Raudonieji bėga žudydami ir padeginėdami 

Vokiečių kariuomenės puolimas ir ryžtingi lietuvių partizanų veiks
mai raudoniesiems gerokai įvarė baimės, o kai kur sukėlė ir paniką. 
Jau pirmąją karo dieną pakrikę jų kariniai daliniai, civiliai pareigūnai 
ir Komunistų partijos aktyvistai būriais dūmė į rytus. Sovietinė Lietu
vos vyriausybė savo šeimas iš Kauno išsiuntė traukiniu jau birželio 22 
d. Sovietų statytiniai, vadovaujami ligi tol Lietuvą valdžiusio Pozdnia
kovo, tos pat dienos vidurnaktį išbėgo iš Kauno automašinomis. Su Poz
dniakovu šioje vilkstinėje pabėgo Antanas Sniečkus, Adomas Mesku
pas, Preikšas, Paleckis, Gedvilas, Morkūnas, Brašiškis, Vaišnoras, Gu
zevičius, Glovackis, Šumauskas, Gregorauskas, Didžiulis ir kiti sovieti
nės vyriausybės ir Komunistų partijos šulai. Kartu su jais gelbėjosi ir 
aukštesnieji NKVD pareigūnai-Kirstukas, Šarkauskas, Davidovas, Gu
džiūnas (?), Savelevas, Balčiūnas, Korolenko ir kiti. Vilkstinėįe susi
rinko apie 50 automašinų, kuriomis kratėsi apie 600 asmenų. Si Poz
dniakovo tvarkoma vilkstinė, o taip pat būrys enkavėdistų, kad ir su 
nuotykiais, per Jonavą, Uteną, Zarasus ir Daugpilį bei Ludzą pasiekė 
Rusiją. Utenoje pabėgo komisaro Glovackio lietuvis šoferis, tad teko 
ieškotis kito. Surado mieste gyvenusį šoferį žydą, kuriam ir prisakė vai
ruoti Glovackio automobilį. Glovackis netrukus žuvo. Netoli Zarasų 
lietuvių partizanams užpuolus šią vilkstinę, Glovackis, turbūt manyda
mas, jog būsią saugiau, bandė iš paplentės griovio perbėgti į kitą kelio 
pusę. Tačiau enkavėdistas, kuriam ko gero pasirodė, jog Glovackis no
rįs pabėgti iš kolonos, sušuko "Stoj!" ir iš karto jį nušovė. Zaras uose 
dar pabėgo komisarų tarybos pirmininko pavaduotojo Vaišnoro ir fi
nansų liaudies komisaro Morkūno šoferiai lietuviai. Tada kitiems lietu
vių šoferiams buvo įsakyta, jog nė vienas jų neturi teisės pasitraukti 
nuo savo mašinos toliau kaip 10 žingsnių. Kiekvienam šoferiui buvo 
skirtas sargybinis, kuris privalėjo sekti, kad įsakymas būtų vykdomas. 
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Iš kitų Lietuvos miestų ir miestelių pačioje karo pradžioje raud 
nicji taip pat pabėgo. Iš Vilniaus jie pasileido j rytus ja~ pirmąją ka: 
di_cną. Pirm_adienLl_au ~go ir iš ~i~ų ~ net ir toh n~o. pas1~ni~ buVUsių„ 
Lietuvos miestų: S1auhų, Panevež10 ir Zarasų. 1:ik 1š pas1emo vietovję 
bėglių buvo nedaug, nes dažnai vokiečiai ten atsirasd_a~~ anksčiau, ne. 
gu pasiryžusieji bėgti sužin?da~o!_kad jau_iš tie~ų p~as1deJ? ~aras. Jie°' 
teko slapstytis kur kam. Begus1eJ1, neturedam1 nei traukimų, nei auto. 
mašinų, kuriomis galėjo pasinaudoti aukštieji raudonųjų pareigūnai, 
buvo ~giuojančių v~kie_či~ ne tik pavyti, ~t ir pra~e~kti. Raudonieji, 
?andę_ 1š Palang?s p1omenų st~':'Yklo~ _vaikus v~ryt1s Į rytus_, ~okiečrq 
Jau p~1e Šventost?s buvo_ apsupti 1r tureJo pas':11'tt atgal. l~ ~emJų bėgęs 
?ūrelis žydų ko~Jaunu~hų_ vos per septy?etą kilometrų_s~JO ?~eliau~ 
ir Mankūnų kaime žygiu0Janč1ų vok1eč1ų buvo pastebėti 1r VISI pabėgė
liai nušauti. Druskininkų raudonieji bėgdami pasiekė Pariešę, bet ten 
jau rado vokiečius. Net ir gavę pasitraukimui priemonių, ne visi bėgliai 
suspėdavo pasprukti nuo vokiečių. Raseinių raudonieji savo moteris h 
vaikus išvežė sunkvežimiais, tačiau už 20 kilometrų kolonos viršininkai 
bėglius išlaipino ir liepė toliau keliauti pėstiems. Turbūt manė, jog bėg
liai ganėtinai toli pavėžėti ir jiems nebegresiąs pavojus patekti vokie
čiams į rankas. Tačiau moterys ir vaikai nepajėgė pabėgti į Rusiją nuo 
sparčiai žygiuojančių vokiečių. Po keletos dienų jos su vaikais sugrįžoj 
Raseinius. Panašiai nutikdavo labai dažnai. 

Tačiau raudonieji bėgdami liejo savo įniršį kur tik galėjo. Visų 
pirma jie į Rusiją bandė išsigabenti, bent jau jų nuomone, svarbiausius 
politinius kalinius. Birželio 22 d. naktįiš Kauno kalėjimo IV ir V skyrių 
buvo išvežti vadinamieji mirtininkai. Sitie 69 politiniai kaliniai per Jo
navą, Ukmergę ir Vilnių buvo nuvežti į Minską, kur buvo atgabenti ir 
Vilniaus bei Gardino kalėjimuose laikytieji. Visus šiuos žmones bei 
Minsko kalėįime laikomus kalinius - iš viso apie 4000 asmenų - raudo
nieji išvarė Cervenės link, kur ir įvykdė pagarsėjusias žudynes, apra• 
šytas plk. J. Petručio knygoje "Kaip jie mus sušaudė". Jau beeinant j 
Cervenę, nuvargusius ir nepajėgiančius klibinkščiuoti kalinius 
enkavėdistai nušaudavo. Šitaip buvo nušautas nebepajėgęs toliau eiti 
ūkininkas nuo Telšių Sudaris. O kitus nušaudavo ir be jokios aiškesnės 
priežasties, pavyzdžiui, nežinia už ką nužudyti lietuviai Zdanavičius, 
Bikinas ir mjr. Opulskis. Kas nutiko kaliniams pasiekus červenę, prof, 
l. K~~či~s "Į Lai~vę" ko~e~po?d~n~i taip paeasakojo: "Visi b~~o ~
varyti Į kiemą. Iš lektuvų vel eme kristi bombos. Cekistai ėmė skubiai kali· 
nius rūšiuoti. Kiekvieno klausė, kuo kaltinamas, nes patys jokių sąra!II 
jau neturėjo. Skirstė į tris grupes: vieniems liepė eiti į kairę, kitiems- vidll· 
rin, tretiems - į dešinę. Profesorius iš pradžių patekęs į vidurinę gruf)4, 
Liepė būti maždaug tokioj pozoj, kaip mahometonai sveikina Alachą. pas, 
kui jį pasiuntė į dešiniąją grupę. Lietuvių čia pateko 27. Šioji grupė lik.O 
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kalėjimo kieme, o kitas dvi varė kelis kilometrus už Červenės ir sušaudė. 
Čekistams į nagus pateko net šoferis, į Minską atvežęs bėgusį sovietų gene
rolą. Čia atsidūrė ir du konduktoriai, traukiniu atvažiavę iš Vilniaus. " ([L, 
1941-22). Išvarytųjų buvo apie 400-500 asmenų, iš jų apie 60 lietuvių. 
Birželio 27 d. rytą sušaudant kalinius, gyvi išliko tik spėję įbėgti į čia pat 
esantį mišką arba patekę po nušautųjų lavonais ir apsimetę ~~begy
vais. Šitaip išsigelbėjo plk. J. Tomas, plk. A Šova, pik. J. Petnutls, ku
nigai broliai P. ir A Petraičiai, kun. R. Klumbis, septyniasdešimtmetis 
P. Lašas, L. Šestokaitis, J . Šatas, darbininkai Zaranka ir Žemaitis, kpt. S. 
J asiunskas, kpt. O. Žadvydas, V. Eidukaitis, J. Gabrusevičius, V. Kaus tis, 
prof. l. Končius, P. Švelnys, G. Urbonas, A Virbūnas, stud. J . Žičkus. 

Kaliniai buvo vežami ir iš kitų kalėjimų. Iš Raseinių kalėjimo bu
vo išvežti 64 politiniai kaliniai ir tik 11 išsigelbėjo. Iš Šiaulių kalėjimo 
buvo išvežta 250 politinių kalinių. Nė vienas jų negrįžo - likimas neži
nomas, kaip ir išvežtųjų iš Raseinių kalėjimo. Kaliniai taip pat buvo 
vežami iš Panevėžio, Rokiškio ir kitų kalėjimų. 

Tuo pat metu raudonieji ėmė žudyti kalinius ar šiaip kuo nors 
jiems nepatikusius lietuvius. 

Žemaičių krašte didžiausios žudynės buvo įvykdytos Telšiuose. 
Birželio 24 d. naktį iš Telšių kalėjimo į Rainių miškelį buvo išvežti ir 
žiauriausiu būdu nužudyti 73 kaliniai.1 Žudynių vietoje buvo rastas 
katilas vandeniui virinti, kuriame buvo šutinamos kankinamų kalinių 
rankos bei kojos. Netoliese buvo palikta krūvutė nušutintų ir nuluptų 
odų. Nukankintųjų lavonai buvo tiek sužaloti, kad iš 73 buvo atpažinti 
tik 28. Nužudytųjų pavardės buvo sužinotos tik Telšių kalėjime radus 
likusį jų sąrašą. Buvo nužudyti 23 ūkininkai: A Antanavičius, S. Bal
sevičius, J. Bumblys, S. Butelė, S. Dakinevičius, V. Gailius, J. Jakštas, 
K. Katkus, P. Kazlauskas, B. Kavolius, K. Kizevičius, J. Kvedaras, M. 
Lengvinas, P. Lukauskas, L. Pakalniškis, K. Paulauskas, A Rudokas, 
J. Rudokas, C. Šalkauskas, J. Šleinius ir J. Vičius; 14 tarnautojų: A. 
Baltramiejūnas-Gilbonis, H. Glazauskas, P. Gužauskas, A Gaudutis, 
l. Geležinis, A Jagrninas, B. Korza, B. Križinauskas, V. Uleikis, A Mont
vydas, V. Pabarčius, E. Šalčius, J. Telšinskas ir P. Vilčinskas; 12 mokslei
vių: J. Antanavičius, L. Bachmanas, K. Baltimaitis, P. Balsevičius, K.Bu
čius, A Čiužas, B. Kavolius, K. Puškorius, A Rakas, Z. Šakenis, 

1 Vienas iš idėjinių žudynių įkvėpėjų galėjo būti ir žudikiško ryžto Domas Rocius, 
sovietmečio pradžios taip vadinamo Liaudies seimo narys, tituluojamas Telšių 
apskrities Komunistų partij os sekretoriumi ir apskrities viršininku, kuris, 1941 06 
23 vidurdieny pabėgdamas iš Telšių, nė iš šio, nė iš to gatvėje nušovė Užvenčio 
taikos teisėją Leseckį (tringls, 1993). 
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Z. Tarvainis ir H. Žvirgždinas; 9 darbininkai ir amatininkai: J . Beimavj 
čius, A. Jan.kauskas, L Malakauskas, J. Milius, V. Motuza, M. Narvai. 
a, A. imutis, J. Simu tis ir F. Stukas; 4 smulkūs prekybininkai: A But: 

ke,ičius, J. Jablonskis, P. Maskolenka ir S. Jočys; 4 buvę policininkai: J 
Antanavičius, L Kusa, V. Sungaila ir J. Truskas; 3 pradžios mokyk)~ 
mok.1tojai: A Čiurinskas, P. Daukša ir A Dibisteris; l notaras - V. Kavec. 
kas· l turlentas - Z. Parapionavičius; l advokatas - L Petronaitis; dviejų 
nužud)tųjų profesijos nepavyko sužinoti: K. Galdiko ir V. Karde lio. 

Vežant kalinius iš Telšių kalėjimo, žuvę dar trys. Jie iššokę per 
tvorą bandę bėgti, tačiau en.kavėdi tai pastebėjo, bėgančiuosius prie 
Džiuginėnų pasivijo ir iš ykio nušovė. 

Šie -3 kaliniai būtų galėję išlikti gyvi, jei kalėjimo administracija 
būtų buvusi žmoniška. Enkavėdistai iš Telšių buvo jau anksčiau išbėgę 
iri Telšius sugrįžo tik birželio 24 d. Su čekis tais buvo ir Telšių apskrities 
vykdomojo komiteto pirmininkas D. Rocius. Enkavėdistų sunkvežimiui 
atvažiavus prie kalėjimo, kalėjimo gydytojas Gutmanas, kuris buvo fa. 
natiškas komunistas, išbėgo prie čekistų ir klausė, ką daryti su kali
niais. Enkavėdistai atsakė, kad jie padarysią tvarką. Ta jų "tvarka" kai
navo 73 žmonių gyvybes. Pastebėtina, kad raudonieji Telšiuose buvo 
pasiruošę kalinius ir išnuodyti. Tame kalėjime buvo rasta 300 tablečių 
nuodų. Manoma, kad ir nuodus parūpino Gutmanas. 

Prie kankinimų vietos enkavėdistai artyn nieko kito neleido. 
Vietinių žmonių liudijimu, kankinant kalinius dalyvavęs ir kalėjimo 
gydytojas Gutmanas. Nei vienas kalėjimo tarnautojas lietuvis tose žu. 
dynėse nedalyvavo. Enkavėdistai stengėsi, kad pašaliniai nematytų jų 
baisių darbų. Po žudynių gana toli nuo tos kraupios vietos buvo rastas 
apylinkės gyventojo lavonas. Manoma, kad tas vyras atsitiktinai užkly· 
do į žudynių vietą ir buvo enkavėdistų nušautas. 

Raudonuosius išvijus, iš tolimesnių apylinkių kilusius atpažintus 
Raini4 ~i~~elio ka~~us artimiej~ išsi~ežė palaidoti į jų gimtąsias vie• 
tas. V~~ kitt nužudytteJ~ b_uvo pala1dott Telšių kapinėse bendrame ka· 
pe._ Veha_u _tose.Pat k~pmese buvo statoma tų kalinių paminklinė kop· 
ly~~-Ra1ruų miškelyje b~vo p~tatyta koplytėlė-rūpintojėlis ir pamin· 
klm~ le~ta_~u užrašu: '.'~1a 1:1es zuvome ~nkinių mirtimi, kad jūs gyve~
tu_met lalSVt . Raudo~eJt, vel okup~vę ~1etuvą, Rainių miškelio k~nkl· 
ruams pastatytus paminklus sunaikmo 1r paskelbė kad jie tariamai bu· 
vo nužudyti vokiečių. ' 

Žiauriai buvo žudomi ir netoli Vokietijos sienos esančios Kvėdar· 
nos gyventojai. Raudonieji iš Kvėdarnos buvo išbėgę jau pirmąją karo 
dieną, tačiau kai vokiečiai prie Kelmės užkirto besitraukiantiems rau· 
doniesiems kelią, bėgliai ėmė grįžti atgal. Taip parsibastė ir Kvėdarno· 
je dislokuotas oro stebėjimo punkto raudonarmiečių būrys. Ligi jieIJlS --
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sugrižtantjau ne vienas vietos gyventojas buvo spėjęs viena ip ar kitaip 
pareikšti savo priešiškumą raudoniesiems. Šiuos žmones bei kuo nors 
jiems neįtikusius kitus asmenis komjaunuolis J. Naužemys ir Kvėdar
nos komjaunimo sekretorė, jo sesuo Emilija tuojau įskundė sugrįžu
siems raudonarmiečiams. Šių skundų paskatinti raudonarmiečiai ėmė 
žudyti vietos gyventojus. Usynio kaime jie žiauriai nužudė tris brolius 
Puleikius: tėviškėj ūkininkavusį 26 metų Juozą, 21 metų tarnautoją Jurgį 
ir 18 metų moksleivį Stasį. Iš brolių buvo reikalaujama parodyti, kur jie 
slepia savo ginklus ir turtą. Kadangi broliai jokių paslėptų turtų nei 
ginklų neturėjo ir nieko negalėjo parodyti, visi vienas po kito buvo žiau
riausiai nužudyti. Nužudę brolius Puleikius, raudonieji suėjo į trobą ir 
paliepė tėvui, kad duotų jiems valgyti ir gerti. Girtaudami pačiam tėvui 
gyrėsi savo žygdarbiu. Klubų kaime raudonieji nužudė buvusį valsčiaus 
viršaitį T Josą ir du brolius Zarambus. Gvaldų kaime nužudė apie 23 
metų amžiaus ūkininko dukterį Konciūtę, Prapinio kaimo ūkininką J. 
Pudžemį, o pačiame Kvėdarnos miestelyje kirpėją S. Sienkevičių, 75 
metų amžiaus K. Bertulį ir kalvį Baužą. Pastarasis buvo nužudytas už 
tai, kad nesutaisė raudoniesiems sunkvežimio. Raudoniesiems reika
laujant, kad kalvis sutaisytų sugedusį sunkvežimį, Bauža aiškinosi, kad 
jis remontuojąs tik vietos ūkininkų ūkio padargus, o sunkvežimių taisy
ti nemokąs. Raudonieji pareiškė, kad kalvis esąs sabotažininkas ir jį 
nušovė. 

Raudonuosius išvijus, jų nužudytieji Kvėdarnos apylinkės gyven
tojai buvo palaidoti bendrame kape. Vėliau pagal inž. J. Llatuko pro
jektą jiems buvo pastatytas paminklinis kryžius su užrašu apie jų mirtį 
nuo komunistų rankos. Kai kuriems užsienio lietuviams, sovietmečiu 
nuvykusiems į Lietuvą, pavyko pasiekti Kvėdarną ir aplankyti jos kapi
nes. To raudonųjų nužudytiesiems paminklo jie jau neberado. 

Raudoniesiems Kvėdarnos apylinkės gyventoj us skundęs 
J. Naužemys vėliau buvo teisiamas ir nubaustas mirties bausme. Jo sesuo, 
tokia pati skundikė, buvo nubausta kalėjimu. Jos likimas nežinomas. 

Vietiniams komunistams įskundus, Alsėdžiuose raudonarmiečiai 
sušaudė du lietuvius. Komunistuojančio mokytojo įskųstas, Jonišky bu
vo suimtas Joniškio gimnazijos kapelionas ir vikaras kun. P. Rocevi
čius bei netoli Kriukų miestelio sušaudytas. Taip pat sušaudytas ir jo
niškietis V. Kaselis. Kuršėnuose buvo žiauriai nukankintas bažnyčios 
klebonas kanaun. V. Dambrauskas. Laukuvoj nuo raudonųjų nukentė
jo ypač daug lietuvių. Ten buvo nužudyti 23 asmenys. Lieplaukėj buvo 
nužudytas ūkininkas Mikalauskas ir miestelio gyventoja Petravičienė. 
Papilėje buvo nužudyta 10 asmenų . Pumpėnų apylinkėj pakrikusių so
vietų karinių dalinių kareiviai ėmė naktimis plėšti ir žudyti vietos gy
ventojus. Dvylika Sedos ir jos apylinkių gyventojų be jokio teismo ar 
tardymo buvo sušaudyti Rupeikių miško pakraštyje. Juos ten visus vie-
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n 1e du bėj ir uzka ė. Be to, prie Šerkšnės upės_ esa~č!uose senJca. 
piu e sušaudė dar tris iš kitur atsivarytus vyrus. Š1mka1~1~ose raudo. 
nieji suėmė ir pakorė kalvio mokinį Pratap~-_Net TaurageJe? kurią vo. 
kiečiai užėmė jau pirmomis karo valandom t~ rr b~vo _sen_oka1 pražygią. 
vę pro miestą, rusas iš pasalų nušovė gydytoją TolmšĮ. ~1e~šnmose bu. 
vo nužudytas 77 metų amžiaus klebonas kanau?. J. ~a~ck1s. Tame Pat 
miestelyje gyvenęs advokatas Barakauskas, suem~s1ų JI _rau?onarmie. 
čių varomas, iš nuovargio ir susijaudi?i_mo apalpo 1r m1re. _Y!ekšniuase 
nužudytas miestelio gyventojas JureVJ~ms. Ypač skau~u~ lik1~as ištiko 
100 Mažeikių darbininkų, kurie buvo išvykę darbams ! L1ep0Ją. Karinė 
sovietų administracija buvo paskelbusi, kad Lie~ojoj~ l~bai re~ią_daug 
darbininkų. Tenai esą galima per 8 valandas užd1rbt1 iki _40 rubhų 1r esą 
labai geros darbininkų gyvenimo bei darbo sąlygos. Tokių pažadų pavj. 
lioti, iš Mažeikių į tuos darbus susiruošė 177 darbininkai. Prasidėjus 
karui apie 200 ten dirbusių darbininkų, taigi ir mažeikiškiai, raudonųjų 
buvo suvaryti ir uždaryti vieno namo rūsyje. Namui užsidegus, darbi
ninkai šaukė, kad juos išleistų. Tačiau raudonieji jų neišleido. Kai dar
bininkai išsilaužė per langus į kiemą, juos ėmė laistyti benzinu ir pade
ginėti. Raudonieji stengėsi tuos darbininkus sunaikinti, kadangi juos , 
laikė sovietams neištilimais, ir norėjo, kad vokiečiai, kariaudami prieš 
sovietus, negalėtų pasinaudoti jų darbo jėga . Užėmę Liepoją, vokiečiai 
iš tų 177 mažeikiečių gyvų besurado ir grąžino namo vos 75. Kiti liko 
palaidoti po degančio namo griuvėsiais arba jau pakeliui į namus buvo 
sušaudyti sutiktos bėgančios raudonarmiečių kolonos. 

Pasitraukdami raudonieji ne tik žudė, bet ir terorizavo gyventojus 
bei stengėsi ką tik spėjo sunaikinti. Skuodą sudegino vietiniai komunistai. 
Raseiniuose išbėgdami sovietų daliniai apginklavo patikimesnius kom
jaunuolius, kurie terorizavo gyventojus ir padeginėjo miestą. O ir pat}5 
bėgantys rusai padeginėjo namus bei apylinkės ūkius. Nuo Dubysos kran
tų, kur raudonieji buvo įsitvirtinę, jie Raseinius bombardavo padegamo
siomis bombomis iki antradienio vidurdienio. Raudonieji degino, griovė, 
naikino Luokėj, Lleplaukėj, Tveruose ir kitose Žemaičių krašto vietose. 1 

Ypač nukentėjo Nemakščiai ir Viduklė. Nemakščiai žydų komjaunuolių 
buvo bemaž sudeginti. Toks pat likimas ištiko ir Viduklę. Toks žydų kom
jaunuolių elgesys sukėlė dideŲ nukentėjusių gyventojų įniršį. 

Sūduvoje raudonieji žudynėms ir naikinimo darbams laiko maža 
teturėjo, nes didžioji šios Lietuvos srities dalis vokiečių buvo užimta ne ' 
tik pirmąją karo dieną, bet dažnai net pirmomis karo valandomis. Pa· 
vyidži~i, j_~u api_e 7_v~l~ndą ~o V~aviškyje ėmė kristi pirmieji vaide· 
č1ų art1Jen1os sVJed1rua1. SoVJetų leitenantas, priklausęs čia dislokuotos 
divizijos štabui, Vilkaviškio apylinkėj paimtas į nelaisvę pasisakė n~t 
nežinojęs, kad jau karas - manęs, jog tai tik bandomasis aliarmas JJ' 
pratybos. Tačiau ir taip netikėtai užklupti raudonieji, kiek tik spėjo, dat 

- --
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stengėsi žudyti ir naikinti. Vilkaviškyje, kur ligoninėn buvo gabenami 
sužeisti raudonosios armijos kariai, raudonieji nušovė gydytoją Rač
kauską ir felčerį Tarasovą, o seselei J anavičienei taip sunkiai sužeidė 
ranką, kad ją teko amputuoti. Vietiniai komunistai laistė benzinu ir 
padeginėjo miestą. Jie padegė ir Vilkaviškio kalėjimą, kuris buvo Įreng
tas Kiniškiuose, su visais ten buvusiais kaliniais. Marijampolėje raudo
nieji dar sušaudė keletą lietuvių, padeginėjo miestą bei jo apylinkės 
sodybas. Lankeliškėse labai žiauriai buvo nukankinti kunigai V. Balsys, 
J. Dabrila ir J. Petrika. Noreikiškių apylinkėj atsitraukdami raudonar
miečiai birželio 25 d. terorizavo beginklius apylinkės gyventojus ir de
gino sodybas. Juos ginti iš Kauno atvyko apie 30 partizanų būrys, ku
riam vadovavo inž. J. Milvydas. Inžinierius tose kautynėse ir žuvo. Ne
toli Prienų, Maciūnų kaime, stovėjusioji raudonųjų artile_rija, n~rė~a
ma padegti, šaudė į ūkininkų Karpavičiaus, Rainio, č:epehausko 1r_ki~ 
sodybas. Vienintelė priežastis - kad tos sodybos buvo stambesnių 1.1' 

tvarkingų lietuvių ūkininkų. . . 
Vidurio Lietuvoje šiurpiausias nusikaltimas yra žudynes Pra":e

niškių priverčiamojo darbo stovykloje. Birželio 26 d., kai_ Kaunas J_au 
kelios dienos buvo iš raudonųjų išlaisvintas, kai kuriose miesto apyhn
kėse dar siautė raudonųjų būriai. Tą dieną apie 12 valandą iš ryto prie 
Pravieniškių priverčiamojo darbo stovyklos privažiavo raudonųjų bū
rys su dviem šarvuočiais. Ši gauja išrikiavo spygliuotomis vielomis ap
tvertos stovyklos kieme apie 400-500 ten buvusių kalinių, jų prižiūrėto
jus bei raštinės tarnautojus. Liepė iškelti rankas, apieškojo užpultųjų 
kišenes, pasiimdami viską, ką tik jose sau naudingo rado. Tuomet rau
donieji pirmiausia sušaudė stovyklos prižiūrėtojus, jų šeimas bei raštinės 
tarnautojus. Po to kryžmine kulkosvaidžių ugnimi iš.skerdė išrikiuotus ka
linius. Taip žuvo apie 400 asmenų. Birželio 27 d. stovyklą priėję vokiečiai 
pamatė šiurpų vaizdą. 

Pravieniškių priverčiamojo darbo stovykloje buvo laikomi tik men
kom bausmėm nuteisti kaliniai - daugiausia ūkininkai, kurie neprista
tydavo okupanto nustatytų didelių pyliavų ar kitų duoklių, bei darbi
ninkai už smulkius prasižengimus, pavyzdžiui, nepakluso milicininkui 
ir pan. Žinia apie šias žudynes greit pasklido visame krašte ir gyvento
jai, ieškodami savo tėvų, vyrų, brolių ar kitų artimųjų, ėmė važiuoti į 
Pravieniškes. Apie 200 nužudytųjų, kilusių iš gretimų apylinkių, buvo 
artimųjų atpažinti ir išsivežti palaidoti į tėviškių kapus. Antra tiek ne
laimingųjų birželio 29 d. paskubomis buvo palaidoti žudynių vietoje . 
Kadangi vyko karas bei vasarą lavonai greitai imdavo gesti, nužudytuo
sius teko laidoti skubiai. Nebuvo nei galimybių, nei kam jų palaidoti 
tokiais atvejais derama tvarka. Vėliau Komisijos dingusiems kaliniams 
ieškoti atstovai kelis kartus Pravieniškėse nužudytųjų kapą atkasinėjo, 
tačiau nedaug tepavyko nužudytųjų atpažinti. Frontui pasistūmėjus į 
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rytus, ~š ~dynių vietos su~aud):i~ji buvo perk~lti ir palaidoti~ 
pušynelyJe, kur buvo .ruoš1am.as111em~ ~astatr:n parm~l~, tačiau saJ:. 
tams vėl okupavus Lietuvą, šie planai liko neĮgyvendmti. 

K~uno .m.ieste'. nors. ~ia j~u. ga~~ ~~ta~ viską į sa~o rankas bu 
suėmę hetuV1ai partizanai rr veik e laikmo11 Lietuvos vynausybė raud'io 
nieji - daugiausia vietiniai komjaunuoliai - dar gana plačiai v~ikė ~ 
birželio 24 d. Ypa~ jie i.š įva~ų vie~ šaudė į !i~~vius partizanus. Nlkl 
jų rankos žuvo kai kune partizanai. Pavyzdžm1, 1.š pasalų žydo kolllų. 
nisto Bekerio sprogstama kulka buvo peršautas 1r nuvežtas į ligo~ 
mirė darbininkas partizanas J. Skipitis, gynęs "Metalo" fabriką. Kelda. 
mas Lietuvos vėliavą komunistų buvo nušautas taupomųjų kasų in,. 
pektorius V Rudminas. 

Kadangi dauguma tų komunistų ir komjaunuolių buvo žydai,~ 
jie buvo susimetę į žydų namus bei įstaigas. Todėl partiz anams teko 
išvalyti nuo pasalaujančių komunistų Žydų banko patal pas, sinag081 
Ožeškienės gatvėje, iš kurios buvo šaudoma į partizanus, taip pat Tei, 
singumo ministerijos rūmus, vieną garažą Daukanto gatvėje, kur buvo 
rasta pilnas sunkvežimis artilerijos sviedinių, ir kai kuriuos kitus pasta
tus. Pradėjus eiti iš IX forto išsilaisvinusiems kaliniams, keliolika ~ 
buvo raudonųjų nušauti. 

Kauno priemiesčiuose ir apylinkėje raudonieji siautė dar labiau 
negu Kaune, nes čia jų veiklos niekas nemalšino. Pažaislyje raudoniej 
nužudė Aukštosios Panemunės sanatorijoje dirbusius techniškojo per• 
sonalo narius lietuvius S. Balčiūną, S. Braukylą, P. Gulbiną, B. Dobro
volskį ir G. Dobrovolskį. Jie nužudyti vien todėl, kad buvo lietuviai. 
Kačerginės komjaunuolės E. Zdaniauskaitė, K. Jakelaitytė ir E. Griš
kaitė sužinojo, kad partizanai areštavo vieną kitą vietinį komunistą. Pa· 
kliuvo ir Jakelaitytės tėvas, vykdomojo komiteto pirmininkas, bei jm 
brolis. Tada komjaunuolės nuėjo prie kelio ir pasikvietė pravažiuojan· 
čius raudonarmiečius. Sutiktus Kačerginės gyventojus Daukšį ir Linke· 
vičių, komjaunuolėms pasakius, kad ir juodu galbūt padėję areštuotl 
k?munistus, ~audonarmiečiai nušovė. Į sutiktus partizanus J. Juške~· 
č1ų, Z. Kavaliauską ir V. česnavičių nepataikė. Partizanai spėjo pasi· 
traukti į ten pat buvusį mišką. Vėliau šios komjaunuolės už savo nusi: 
kaltimus buvo teisiamos Kauno apygardos teisme. E. Zdaniauskaite 
buvo nubausta kalėti ligi gyvos galvos, bet nepilnametei bausmė bu\lO 
sumažinta ligi 12 metų sunkiųjų darbų kalėjimo, E. Griškaitė nubausta 
15 ~etų sunkiųjų darbų kalėjimo, bet nepilnametei bausmė buvo_s~· 
mažmta trečdaliu . Jakelaitytė nubausta aštuoneriais metais sunk1ŲJŲ 
darbų kalėjimo su teisių apribojimu. . 

Petrašiūnuose 1941 m. liepos 11 d. buvo aptikta didelė duobė~ 
2~ ~litinių kalinių lavonais.Naujosiose Petrašiūnų kapinėse enka~ėd~· 
tai ĮSIrengė vietą politiniams kaliniams žudyti. Perstatę vieną apybnkėS 
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vasarnamį jie apgyvendino žudynių vietos sargą su 2 piktais šunimis. 
Aptikti kaliniai buvo nužudyti prieš pat karo pradžią. Kauno kalėjimo 
sąrašuose buvo įrašyta, kad tie kaliniai išvežti į Rusijos priverčiamųjų 
darbų stovyklas. Aukos dažniausiai buvo žudytos plaktuko smūgiais į 
smilkinį. Už Kleboniškių-Eigulių kapinių tvoros išvijus raudonuosius 
buvo rasta 19 nukankintų žmonių lavonų. Pirmadienį, birželio 23 d., 
Lapėse komunistai ieškojo kunigų - norėjo juos sušaudyti. Jų nesura
dę, sušaudė keletą kitų lietuvių. Skaruliuose birželio 22 d. į besitrau
kiančius sovietų represinius dalinius kažkas esą iššovęs iš bažnyčios bokš
to. Raudonieji nutarė sušaudyti visus tuo metu bažnyčioje buvusius žmo
nes. Bažnyčią apsupo ginkluoti kulkosvaidžiais, liepė visiems gultis ant 
žemės. Tačiau pasitarę leido žmonėms iš bažnyčios išsiskirstyti, o patys 
nuėjo į kleboniją, kur rado Skarulių kleboną kun. P. Vitkevičių, Veprių 
kleboną kun. B. Vėgėlę ir Vilniaus krašto kunigą Stankevičių. Tuos ku
nigus raudonarmiečiai išsivedė iš klebonijos ir tuojau pat sušaudė. Ku
nigų lavonai tris dienas išgulėjo numesti, kol okupantų nebeliko ir bu
vo galima nužudytuosius palaidoti. Kiek toliau į rytus nuo Kauno esan
čioje Jonavoje ir jos apylinkėse sovietai buvo sutelkę daug savo kariuo
menės ir bandė vokiečius sulaikyti, tačiau ir iš čia turėjo trauktis. Pasi
traukdami jie nužudė net jų pačių įsakymu pašte budėjusią telefonininkę 
Malevičienę, 40 metų amžiaus motetj. 

Sovietai ypač siautėjo Šiauliuose ir jų apylinkėje. Frontui pasi
slinkus į rytus ir surinkus žinias apie Šiaulių mieste ir apskrityje įvykdy
tus raudonųjų nusikaltimus, paaiškėjo,jog beveik kiekviename valsčiu
je okupantai ir jų talkininkai bėgdami kankino ir šaudė gyventojus. Dar 
antradienį, birželio 24 d., čekistai visą naktj suiminėjo apylinkės bei 
miesto gyventojus ir vežė į kalėjimą. Rytojaus dieną apie 120 suimtųjų 
buvo susodinti į traukinį ir išvežti, nors tos pat dienos vakare, apie 8 
valandą, jau ir patys komunistai iš Šiaulių pabėgo. Sovietai dar bandė 
Šiauliuose organizuoti miestui ir apylinkei sunaikinti "naikintojų bata
lionus", jeigu jiems tektų bė__gti. Lietuviai partizanai tuos batalionus su
kurti sukliudė ir išgelbėjo Siaulius bei jų apylinkes nuo suniokojimo, 
apsaugojo nuo raudonųjų gyventojus ir jų turtą. 

Radviliškyje raudonųjų buvo nužudyti J. Zubkus, J. J ankauskas, 
R. Vaitkevičius, tėvas ir sūnus Milašiai, moksleivis V. Jančius ir kai ku
rie kiti apylinkės lietuviai. 

Šiaulių apskrityje nuo sovietų ir jų talkininkų ypač nukentėjo Kruo
pių ir jų apylinkės gyventojai. Kilus karui ir raudoniesiems sunerimus bei 
per Kauno radiją paskelbus,jog atkuriama nepriklausoma Lietuva, suda
roma laikinoji vyriausybė, į Kruopius ėmė rinktis būriai jaunų vyrų iš ap
linkinių kaimų. Sovietų kariuomenės Kruopiuose nebuvo. Tik ant pra
džios mokyklos stogo buvo padaryta būdelė, kurioje sekdami lėktuvų ju
dėjimą budėjo trys sovietų kareiviai. Jie priklausė Gruzdžių aerodromui. 
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PasJJO<ltius būriams jaunų vyrų, tie ~vie~ kar~i~a~ ir ~~tiniai ~ 
• - · e· rne nerimauti Visi Jie sus1telke Į bureŲ Ir laukais llllli:. 

tu pare1gunaJ · . -,. 
Gruzdi' link. Ankstų antradienio rytą atvažiavo du autobusai ~ 
karen-;:iuos lydėjo iš vakaro ~artu su_ ki~ ko~unistų p~reigūnaial 
Kruopiu pasišalin~ ą>'~ojas ~as . _Priv~1av~ pn~ Kruopių,_ ti~ ~ 
.,_181 iš kulkosvaidhų em~ šaudyti! rrues~Ų- ~1~stelio gyvent~Jai kas, 
gaJejo eme bė~. fk:g?nčius žmones ter~ns~ai _taip pat apša_ude_. Bu~IĮ 
te1Stas ir pievoJe Dllfe kun. V8:°a~. _Y1e~ bė~a1 pasieke ~ką 11' IQ 
pas· !epe, 0 skubėję bta kryptmll ~~do l. ~gm~. Past_aru?s1us, e~ 
brydemis, kareiviai ~~ose sm,ado rr ~ išs~ve~. ! ačtau u:_pabė~ 
i miška nebuvo palikti ramybėje. edrįsdamI gtjžti namo, Jie SUSUini 
pas 1rie~ą Papilės ~alsčiaus ~ą ir a~~toj~ jo daržin~je. Kažkas ~knl 
dė ir ker,'irtadieruo rytą pasrrode kareMų būrys . Daržinę apsupo, VL1I 
ien lmusiuosius suėmė. Sustatė į eilę, patardė ir palei d o, o du vyrus pat 
eme, nusivedė į mišką ir be jobos priežasties sušaudė. Taip buvo sušaudJ 
ti du veikliausi Kruopių pavasarininkai - smulkaus ūkininko sūnus 24 im 

tų amžiaus J. Šlaustas iš M:ergeluičių kaimo ir bežemis, vertęsis kalvi 
~atu Rudausių dvare, 31 metų A Mackus. 

Ketvirtadienį, birželio 26 d., pro Kruopius ėmė riedėti besitrauki~ 
kareivių pilni sunkvežimiai. Vienas sunkvežimis sustojo ties Spaigių u 
mo ūkininko V Adomaičio sodyba. Su sena motina ūkyje gyvenęs apie~ 
metų amžiaus Adomaitis tuo metu kieme kažką dirbo. Rusai jį pasiėmėi 
nusivežė. Vokiečiams užėjus, giminės ėmė Adomaičio ieškoti ir po keli 
dienų žagarės žydų sinagogoj rado jo lavoną. Ten šalia jo dar buvo ketun 
neatpažintų asmenų lavonai. Adomaičiui buvo išdurta viena akis, perpjaJt 
tas liežuvis, aprėžti rėžiai aplink riešus ir išrėžti trys diržai per nugar\ 
Žagarės gydytojas, apžiūrėjęs lavoną, konstatavo, kad visa tai buvo pacit 
ryta nukankintajam esant dar gyvam. 

Raudonieji prieš pabėgdami Papilėj areštavo ir valsčiaus dabot· 
lėjesušaudėŠiaudinės girininką Stankaitį, mažažemius A. Rupšį ir Mar· 
cinkų bei buvusį viršaitį. Taip pat vieną mažažemį-vos 12 ha savini~ 
-kuris vėliau atsigavo, nors žudikai manė jį esant nebegyvą. Jam teko 
pusantros paros išgulėti po lavonais. Šiuos lietuvius suėmus, jų paž~~ 
n:1i atėjo prašyti, kad suimtuosius paleistų. Bet sužvėrėję raudonieji• 
šmos - ūkininką Gauronskį, eigulį Gauronskį, girininkijos raštini~' l 
Petrauską ir agronomą P. Jankūną- taip pat sušaudė. Jų lavonai velial 
buv~ r~ti rugių lauke užkasti. Sovietus išvijus, visi nužudytieji blllll 
palaidot! _bendrame kape Papilės kapinėse. 

_AteJūnai besitraukdami 1941.VI.24 d. Joniškyje (Šiauli~ aps.) t 
š_a~de nemaža lietuvių, net kai kuriuos savo pareigūnus, įtarę JUOS ne 
tikimybe sovietams. . .. 

. ~rečiadienį (VI.25), dar prieš atžygiuojant vokiečių arm1J81 

Smllgms (Panevėžio aps.) ir sukilėliams jau slapta prasisJcverbUS 
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miesteij, nesitaikstęs su okupaciniu režimu klasinis "brolis" (proletaras) 
Beliackas nuėjęs į valsčiaus raštinę sovietų statytiniams ir iš Panevėžio 
atsiųstam enkavėdistui pareiškė, kad jų valdžios valandos jau suskaitytos. 
Enkavėdistas Beliacką peršovė. Šis kraujuodamas išbėgo ir pasiekė kitą 
mi_e~t~_lio g?lą. Ta~au įs~u~ęs ~nk~v~distas kra~jo_ žymėmis Beli?ck_ą 
pns1v1J0. Sis bande pas1slept1 ūkm1nko M. Dirses namo salkoJe 1r 

nusilpęs sukniubo. Enkavėdistas, pagriebęs šaliką, sužeistąjį ant galo 
lovos pakorė. 

Iš Panevėžio raudonieji išbėgo birželio 26 d. naktį. Puolantys vo
kiečiai į Panevėžį įžengė tik po keletas dienų, tad rusai, dar šiek tiek 
šeimininkavę mieste, įvykdė daug ypač žiaurių nusikaltimų. Panevėžys 
karą pajusti gavo jau pirmąją karo dieną, kai buvo bombarduotas Pa
juostės aerodromas. Jau po pirmojo bombardavimo į Panevėžio ligoni
nę buvo atvežti 24 sužeisti raudonarmiečiai ir civiliai darbininkai. Ligi 
vakaro tokių sužeistųjų jau buvo 67. Ligoninę perėmė sovietų kariuo
menė ir josios viršininku paskyrė politruką Kasmovskį. Sužeistųjų bu
vo vežama vis daugiau, kiti net nuo Tauragės. Sužeistieji šaukė, kad 
kaimuose juos užpuldinėję "kulackije bandy" - "buožių gaujos". Ko
munistai negalėjo susižinoti, kur frontas, nes telefono ryšio su užmies
čiu jau nebuvo. Todėl juos apėmė panika ir įniršis, ypač po to, kai norė
ję su evakuojamais sužeistaisiais kartu gelbėtis žydai gydytojai ir žydės 
medicinos seserys. Jie, grįžę iš stoties Gau neberado traukinio), paskleidė 
gandą, kad lietuviai jau šaudą iš mergaičių gimnazijos. Žydai ėmė skam
binti į miestą ir prašyti, kad atsiųstų jų apsaugai kariuomenės dalinį. 
Viso to įkiršinti enkavėdistai ėmė šaudyti bei areštuoti gyventojus ir 
padeginėti miestą. Sovietai suėmė gydytoją Gudonį, apkaltinę, kad iš 
jo namo tariamai kažkas šaudęs, bet, įsikišus ligoninės politrukui, tuo 
tarpu paleido. Palaikę partizanais areštavo ir visus ligoninės tarnauto 
jus, kurie už namų ir medžių slėpėsi nuo kulkų. Jie buvo paleisti tik 
išsiaiškinus, kad čia ligoninės personalas. Tačiau sovietai gaudė kažkuo 
įtartą medicinos seserį Kanevičienę. Nespėję jos sučiupti, areštavo gy
dytojus A Gudonį ir S. Mačiuij bei vėliau pasirodžiusį gydytoją J. Žemgu
ij, kuriems įsakė slaugyti jų sužeistuosius ir iš ligoninės niekur neišeiti. 
Kanevičienė, patyrusi apie gydytojų areštą, tarėsi esanti dėl to kalta, nes 
raudoniesiems jos ieškant buvo pasišalinusi, todėl nuėjusi pati pasidavė. 
Ji buvo suimta, bet gydytojai iš arešto nepaleisti. Raudonieji įsiveržė į cuk
raus fabriką ir suėmė 19 darbininkų bei tarnautojų, apkaltinę juos mėgi
nimu sutrukdyti susprogdinti fabriką. 

Naktį iš birželio 26 į 27 d. sovietai ir jų parankiniai išbėgo. Viskas 
nutilo. Lietuviai sveikino vienas kitą, iš džiaugsmo bučiavosi. Tačiau 
rytą visus pritrenkė baisios žinios. Ligoninėje buvo rasti žiauriai nužu
dyti visi trys minėti gydytojai. Didžiadvasiškas medicinos sesers Kane
vičienės pasiaukojimas gydytojų neišgelbėjo. O ir ji pati už tai užmokė-
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jo savo gyvybe-b~vo n~dyta ~ar~ _su jos ~eti~tais gelbėti ~dYto· 
Prieš nužudydami sužvereJę ~0V1eta1 J' _dar 1špn~va~ta~o:. Taip Pat!~ 
Nevėžio, alksnyne, buvo ras~ ~užudyt1 tr Rakas~1 su1m~1eJ1. cukra118 
riko darbininkai ir tarnautoJal. Be to, mieste tr apyhnkese dar 
rasta nužudytų lietuvių- mokytojų, valdininkų, moksleivių ir ūkin' 
Iš viso buvo atrasti ir atpaži~t~ ~~ asmeny~, _kurie birž~lio 29 d., ~ 
vaujant apie 7000 žmomų m1ma1 1r Panevež10 vyskupm K. Paitaro . 
buvo palaidot_i. Vėliau lig?ninės sode pagal skulpt~riaus B. ~učo p 
jektą nužudytiems gydytoJams buvo pastatytas ~ammklas, tačiau su . 
žę sovietai jį nugriovė. Vieta, kur buvo nužudyti cukraus fabriko da . 
ninkai, taip pat buvo sutvarkyta. Fabriko darbininkų, tarnautojų ir 
ministracijos pastangomis nužudymo vietoje buvo įrengtas tvorele ę 
tvertas antkapis ir pastatytas lietuviško stiliaus kryžius. 

Pasvalyje raudonieji sušaudė du lietuvius. Joniškėlyje buvo nllŽII 
dytas ūkininkas J. Rauckis, buvęs Gailionių šaulių būrio vadas, ats. V)'I 
puskarininkis. Jam kankintojai į galvą įkalė vinį. Buvo rasta nužu~ 
lietuvių ir Astrave. Šeši nužudytieji buvo suraišioti virvėmis ir sumesti. 
pelkę. Kiti rasti užkasti. Nužudytieji buvo taip sužaloti, kad daugelioi 
veidų visai nebuvo galima atpažinti. 

Krekenavos buv. šaulių būrio vadas K. buvo nužudytas birželio 13d 
Iš Rytų Lietuvoje įvykdytų sovietų nusikaltimų minėtinas jų siu

tėjimas Zarasuose. Į Zarasus vokiečiai įžengė tik ketvirtadienio 1)'14 
nors raudonieji jau antradienį ėmė būriais bėgti į rytus. Tos pačios@ 
nos vidurdienį jau ėmė veikti lietuvių partizanai. Per tas kelias diena 
enkavėdistai ir kiti komunistų vadai dar suspėjo atlikti nemaža kru~ 
darbų. Įniršę jie vis dar suiminėjo ir kišo į kalėjimą tariamus liaudia 
eriešus, nors tasai kalėjimas jau ir prieš karo pradžią buvo perpildyt&!. 
Cia suimtųjų atvežė net iš Dusetų, pakliuvo ir Dusetų vikaras kun.L 
Musteikis. Bėglių vis daugėjo ir tapo aišku, jog vokiečiai neilgai trukai 
bus ir Zarasuose. Tada komunistai užsimojo kalinius sunaikinti. žu~ 
nėms vadovavo vietos NKVD viršininko Gubanovo, slaptumo sumelt 
mais pasivadinusio Gubaičiu, padėjėjas ir ypatingų bylų tardytojas! 
Rugienius, kuris antrosios okupacijos metu buvo paskirtas kulto komt 
saru. Rugienius birželio 24 d. apie 11 val. ryto kartu su Zarasų NKVD 
(valstybės saugumo) viršininku Gubanovu ir keletu kitų jų bendradar: 
bių atvyko į kalėjimą su sunkvežimiu, paruoštu lavonams išvežti, ir ė~ 
įsakinėti pagal sąrašą išvesti kalinius. Pirmasis buvo išvestas ir nuš8!' 
tas buvęs Zarasų apskrities karo komendantas pik. leit. l. Pašilys. Po~ 
buvo išvesti ir nušauti J. Petniūnas ir J. Gabrusevičius. Tuo laiku ub~ 
do vokiečių žvalgybos lėktuvai ir staiga nežinia iš kur iš kulkosvai~ 
buv? apšau~ytas kalėjimas. Išgąsdinti lėktuvų ir kulkosvaidžio u~ 
žudikai pabėgo. Netrukus pabėgusieji žudikai sužinojo, kad voki~~ 
dar anapus Ukmergės, todėl su savo baudžiamuoju būriu vėl grito 
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Zarasus ir ėmė žudyti iš naujo. Radę kalinius jau išbėgiojusius, dabar 
jie žudė kiekvieną sutiktą. P. Markelį, jau seną žmogų, atsitiktinai tuo 
metu išėjusį iš savo namo, nušovė tiesiog ant durų slenksčio. Kitose 
gatvėse nužudė sutiktus LAF natj V. Maskoliūną, E. A Šakalį ir keletą 
kitų asmenų . Mokytojas J. Chmieliauskas, buvęs policininkas J. Paukš
tys ir batsiuvys P. Vaitonis kito enkavėdistų patrulio buvo dar nuvesti į 
areštinę ir ten nužudyti šūviais į galvą. Be suminėtųjų dar buvo nužudy
ti darbininkas P. Gabriusevičius, inž. K. Mickus ir vienas neatpažintas 
vyras. Pavakare prie klebonijos privažiavo ko gero tų pačių enkavėdis
tų sunkvežimis, kuriame sėdėjo apie dešimt asmenų surištomis ranko
mis, o ant grindų gulėjo keletas lavonų. Keli enkavėdistai, iššokę iš sunk
vežimio, įsiveržė į kleboniją ir, sutikę prieangyje kleboną kun. S. Bal
trimą, jį suėmė ir išsivežė Daugpilio link. Raudoniesiems išbėgus, Pet
runiškės priemiesčio laukuose, prie Taško ir Nikajos upelio, buvo rasti 
enkavėdistų užkasti nukankintųjų lavonai. Tik kai kurie iš nužudytųjų 
buvo atpažinti, nes lavonai buvo labai sužaloti. Ten veikiausiai buvo 
nužudytas ir kunigas S. Baltrimas. 

Antrosios sovietų okupacijos metu Zarasų žudynes raudonieji ban
dė pateisinti pramanytais dalykais. Apie kleboną kun. S. Baltrimą "Tė
vynės Balso" 1961 m. 59 ir 78 numeriuose jie paskelbė kažkokių B. 
Džiugavičiaus ir J. Rimaičio prasimanymus, jog kun. Baltrimas buvęs 
suimtas iš bažnyčios bokšto bešaudąs iš kulkosvaidžio į raudonųjų ka
rius, nors yra visai tiksliai žinoma, kur ir kaip jis buvo suimtas. 

Neatpažinti nužudytieji savivaldybės parūpintuose karstuose bu
vo palaidoti Zarasų kapinėse. 

Tuo pat metu, kai kalėjime buvo imta žudyti kalinius, teroristai ir 
vietiniai komunistai padeginėjo miestą. Ypač uolūs padeginėtoj ai buvo 
advokatas Archipovas, du broliai Šiškovai, Glikmanas, apskrities vyk
domojo komiteto sekretorius Muselis, Majevskis ir politrukas Petro
vas. Jie sudegino 239 namus. Buvo padegta net ligoninė. Dalis perso
nalo turėjo gesinti gaisrą, o kita - silpnesniuosius ligonius gabenti į ki
toje gatvės pusėje buvusį sodą. Kai gyventojai bandė degančius namus 
gesinti, iš bažnyčios bokšto padegamosiomis raketomis miestą apšaudę 
Majevskis, Korsovas ir Volpertas ėmė šaudyti į padegtų namų gyvento
jus. Teroristų grupuotėje buvo daug žydų ir rusų. 

Antazavės apylinkėje gyventojai išbėgančių raudonųjų taip pat bu
vo terorizuojami. Mėgindami nužudyti, raudonieji keliais šūviais sun
kiai sužeidė Radkevičių, savivaldybės sekretorių, kuris buvo to torių kil
mės, bet veiklus Lietuvos patriotas. 

Ukmergėje sovietai buvo užsimoję nepatikimuosius gyventojus iš
žudyti, o miestą sudeginti. Vadovybė vietiniams komunistams ir kom
jaunuoliams išdalino ginklus ir davė benzino namams padeginėti. Poli
tiniai kaliniai, kurių nespėjo išvežti, taip pat turėjo būti išžudyti. Tačiau 
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, : · • llll'' ke. Raudonuo 1us išVIJU ne 8 kahmat buvo rasti duoh..:. 
n) ."1.leJ . . . . . užud . -".'11 
siek ei • apme·ti žemė°:1 _._iš kun4 .k) OJO vteno n ytųJų r~ka. Di. 
, atr ilinti ie nužud)11_e;1_: !·_Ba;or~, ~L Gružaus~as, Bond1enė,O 
Gns3.r.ni ~us. lenl--ų pabėgeliru Blasčikas ir O trovski , M. Kolba ir IĄ. 
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R ,.;t:-\je raudonieji uk:Yietė "liaudies tei mą" ir pasmerkėlllį. 
;:i .:.3. !.ltl.Jl1lli ·alinius, laikomus mie to kalėjime. Sovietai išlipdėskel, 
:.~ ::'_s ~-d p m~rkoej~ b~i~ ,i ~ ~utu_d~ ~est~ aikšt~je ir isal:ė 
z; :, ,-'· _ ~ , nwJams rink ! Rokillą pasi.žiuret:J., kaip esą liaudis h8I, 
s·.o.:: }.a: ~::sil.:2.lrusiu ius. Tačiau prie Rokiškio pasirodžius vokiečiana, 
:-z_ ~~.::ej1 S3YO:.: Jų nespejo įgyvendinti. Jie tik suspėjo į PapartynQ 
- ~ ·: :s, iti pe"'' · pasmerkruo ius ir ten žiauriausiu būdu juos• 
.,,_, - ::: .. ·::.r.:.dy:ie_ii bekankinant buvo taip sužaloti, kad giminės juca 

:::;~.,_;- ~~-t cfr2' ui:i~ Papa11)11ės m.i.ške nuo raudonųjų rankos Žll1II 
:. ?,,, - -' ~as. ' . Birnba. P. Pu.mpuris, J. Aukštuolis ir J. Grižanauska 
3e :-; _ '· , ~-:e da; m·o nužudyti A č.erniauskas, P. Raukštas, L ŠI, 
,??....=sL:.S. A Braz:, :.r kun.B. ŠYeikauskas. Kun. Šveik:auskas buvo liĮ>
_:_ ~:e:...., alrar..s:a,;f ištraukę iš lovos žudikai nusivedė į :l\l{VD būs& 
- ; :.: :er: s:.::r ; galvą nužudė. Raudoniesiems išbėgus, kunigas buw 
:-as:.cs k:-2.:}o' ane viename tos būstinės kambaryje. Dviem sunkvei 
;-;:;2~s li.:vafu.·;ę į netoli nuo Rok.iskio esantj Lasų dvarą raudonieji g» 
riė .Je:ir,:i.:.s. Čia jų buvo nušautas J. Pumputis. 

?asircdžius vokiečiams, i politinių kalinių egzekuciją suvaryti apf 
·~• ·. g:,...-entojai galėjo išsiskirstyti namo. 

Obe1.i1ose raudonieji šaudė į kiekvieną įtartą esant partizanu. Ik 
to,smietai surinko vietinius lietuvius tarnautoius kunigus ūkininkuslwi 
f 'J ' ' !11Ala. 
IJtl..:s t.ariamus liaudies priešus ir uždarė viename rūsyje. Tada pare!PIŲ 
YO I.S Roldskio atsiųsti sunkvežimių išvežti suimtiesiems į numatytą jie!' 
su.šaudyti vietą. Sunkvežimiai iš Rokiškio buvo pasiųsti, tačiau tuo Iaib 
pasircxiė vokiečiai ir tais sunkvežimiais pabėgo patys raudonojo ~ 
vykdytojai Juodupėj prieš pabėgdami raudonieji pradėjo buvusių šaulil 
medžioklę ir nemata jų išžudė. Be to, sovietai, užsinešę ant vieno nld! 
stogo kulkosvaidį šaudė į kiekvieną pakliuvusį. Užėjus vokiečiams,~ 
rasta .11. nut_udytų asmenų, taip sumaitotų, jog net nebuvo įm_aD0111j 
atpažinti. Taip pat keliolika asmenų buvo išžudyta Kamajuose lf Rao-I 
bažnytkaimy, kur siautė ginkluoti komjaunuoliai . . 

. ~~lėtu~ vietinių komunistų buvo įskųstas ir nužudytas P~~
A _ Vii11US, kurio lavonas buvo rastas už 30 kilometrų į rytus n~o ~o. 
Taip ~?t buvo suimtas ir nužudytas jau 70 metų amžiaus ligom-~, ~e 
parapijos klebonas Jam. M. Lajauskas, kurio lavonas buvo rastaS 
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į pelkę už 3 kilometrų nuo Molėtų. Viename apylinkės kaime buvo nu
šautas apie 20 metų vyras, perrišinėjęs pievoje arklį. Šioje apylinkėje 
bėgdami raudonarmiečiai apiplėšė daugelį gyventojų ir pasiėmė viską, ką 
tik rado vertingesnio. 

Kaišiadoryse buvo nužudytas Merkinės klebonas ir dekanas 
kun. A Juknevičius, kuris kelios dienos prieš karą čia atvyko ir liko 
laikinai pavaduoti vietos kleboną. Kunigas A Juknevičius buvo paim
tas iš šalia klebonijos esančios slėptuvės ir nuvestas į karo komendan
tūrą. Ten reikalavo, kad jis pasakytų, kas esą šaudęs į raudonarmiečius 
iš katedros bokšto ir prie stoties. Kunigui, kuris Kaišiadoryse buvo atsi
tiktinai ir nieko negalėjo raudoniesiems pasakyti apie klausiamus daly
kus, šie prikaišiojo, kad slepiąs nuo jų tiesą ir iš komendantūros nusi
vedė nežinoma kryptimi. Po penkių dienų jo lavonas buvo rastas netoli 
Kaišiadorių miške. Kunigas buvo nušautas, o jo veidas apipiltas benzi
nu ir apdegintas. etoli kun. Juknevičiaus buvo rasti dar keli enkavė
distų nužudytų žmonių lavonai. 

Daug baisių nusikaltimų sovietai padarė artimesnėse ir tolimes
nėse Kaišiadorių apylinkėse. Pusnėje buvo sušaudytas klebonas kun. V. 
Balčius su broliu ir kiti su jais buvę asmeny1,. Prasidėjus karui kun. Bal
čius ir jo brolis pasidarė slėptuvę, kurioje slėpėsi ne tik jiedu, bet ir 
būrys vietos gyventojų. Sprunkantys raudonieji tą slėptuvę pastebėjo ir 
visus joje buvusius sušaudė. Stirniuose buvo nužudytas kun. J. Daugė
la. Raudonieji jau buvo išbėgę, tačiau kažkodėl dar sugrįžo, suėmė kle
boną ir tuojau pat be jokio tardymo sušaudė. Palu.omėje su būreliu kitų 
asmenų buvo sušaudytas klebonas kun. J. Tutinas. Vietinių komunistų 
atvesti raudonarmiečiai suėmė kleboną ir visus su juo klebonijoje bu
vusius bažnyčios tarnus. Kieme kai kuriems iš jų pavyko pasislėpti, bet 
kleboną su nespėjusiais pasislėpti sušaudė. Toliau į rytus esančiuose 
Daugailiuose raudoliiesiems bėgant kažkas iškėlė lietuvišką trispalvę. 
Raudonarmiečiai, vietinių milicininkų pasišaukti pagalbon, ėmė mies
telyje ieškoti kaltininkų ir, suradę jau visai seną žmogų J. Sinicą, jį su
šaudė. Tasai senis buvo Kaune gyvenusio garsaus komunisto R. Sinicos 
tėvas ir vėliavos tikrai neiškėlė. Vėliavą iškėlė broliai Girčiai. 

Svėdasus raudonieji buvo užsimoję sudeginti. Atvykę keturiais 
sunkvežimiais, jie ėmė miestelį padeginėti. Tačiau tuo metu pasirodė 
vokiečiai ir padeginėtajai skubiai iš Svėdasų pabėgo. 

Raudonieji okupantai žudė ne tik civilius Lietuvos miestų, miestelių 
ir kaimų gyventojus, bet ir į sovietų armiją fiungtos Lietuvos kariuomenės 
karius. Sovietų jėgoms paniškai pasitraukus buvo išaiškinta, kad jų buvo 
nužudyti šie Lietuvos kariai: kapitonai l. Matutis, A Pilvelis ir J. Puknys; 
leitenantai P. Gavulis, K Kazėnas, Zelianius ir gyd. K. Žinius; jaun. leite
nantai V. Levūnas ir J. Remeikis; kariūnas V. Cijūnėlis; viršilos A Butkus 
ir J. Švilpa; puskarininkis P. Liba; jaun. puskarininkis V. Bitaravičius; eili-
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niaiA. Alesiūnas, E. Astrauskas, J. Andriuškevičius, B. Aukštik~ 
žinskas, S. Kalinauskas, B. Kiš.kūnas, M. Kresenka, A Matiuk~ ~ 
karnis, J. Ribokas, J. Stankevičius, Sk~abys, '!· Staritas, Šablinsk 
V. Š taras, E. Taraškeviči~, P. y r~nauskas rr_ ~- Va1šnys. ~one visi šie lie: 
vių kariai buvo sušaudyti ar kitaip. ~užu~~ Įtarus, kad JI~ nusiteikę p . 
sovietinius Lietuvos okupan~ . Ki_tJ kanru buvo_r~udonŲJų vienaip ar~ 
taip nužudyti. Kapit. J. Puknys Ir le1t. gydyt. K. Ž1mus buvo nužudyti jie 
bandant nuo raudonųjų atsipalaiduoti -k apit. Puknys buvo nUŠauta, 111 

!eit ~dyt. ~-Žini~ sudraskJ:tas poli truko _į jį I?estos grana t~. Eiliniw'V. 
Ales1ūnas rr S. Kalinauskas 3au kovodami pneš raudonuosms buvo su. 
žeisti ir, patekę į jų rankas, buvo nukankinti. 

Šioje vietoje neminimi tie lietuvių kariai, kurie, pabėgę nuo rau. 
donųjų, dalyvavo lietuvių kovose su jais ir tose kovose žuvo. 

Per vienus pirmosios sovietinės okupacijos metus okupantas 
nužudė apie 1200 žmonių. Vien pasitraukdami iš Lietuvos atėjūni 
Pravieniškėse nužudė 450 kalinių ir 27 žmones iš aptarnaujančio 
kalėjimą personalo ir jų šeimos narių. Rainių miške ir Telšiuose tada 
okupantas nužudė 76 žmones, Panevėžyje - 26, Rokiškyje - 30 kaliną 
ir civilių, Zarasuose - 22, Petrašiūnuose - 28, Ukmergėje - 7 žmones, 
Papilėje - 10, Raseiniu ose - 20 kalinių ir civilių . Červenėje 
(Baltarusijoje) - 80 kariškių ir kalinių. 1 

1 Atkūrus Lietuvos valstybės nepriklausomybę ir demokratines laisves, atsiraOO 
galimybė patikslinti okupantų piktadarybių mastą, nustatyti aukų, kalinių ~ 
tremtinių skaičių. Pagal patikslintus duomenis negalima visai tiksliai pakartoll 
aukščiau nurodytų aukų skaičiaus vietovių administracinio ploto ir laiko atžvilgiaa 
Bet sąlyginai pasakytina, kad bendras per vienus metus aukščiau nurodytas 1200 
nužudytų žmonių skaičius atitinka patikslintus duomenis. Iš tų 1200 pasitraukiJDO 
dienomis sovietų okupantai ir jų parankiniai nužudė 672 žmones, iš kurių 518 
nužudė raudonarrniečiai, dažnai padedami vietinių vedlių - išdavikų - komunisft 
ir tautinių mažumų išgamų. . 

1941 m. birželyje Pravieniškėse kalėjo 451 žmogus. Pasitraukdami okupa~~ 
kai kuriuos kriminalinius bei dar prieškarį nuteistus kalinius paleido, o 260 ~ 
ir 28 kalėjimo pareigūnus bei jų šeimos narius nužudė. Rainių miške ir Telš1uOIO 
nužudy~i 79 kaliniai ir civiliai, Panevėžio aps. - 33, Rokiškio aps. - 47, Za~ų_ap. 
- 2~, Biržų aps. - 25, Kauno m. - 162, Kauno aps. - 72, Mažeikių aps., 15Jautad 
Papilę, - 45, Utenos aps. - 27, Švenčionių aps. - 19, Raseinių aps. - 28, 'J:l_ura~ 
~ps. -. ~8, TI:a_kų ~ps. - 30! y1oner~ė~ ?~-- 49, Šiaulių aps. - 109, červe~eJ~ - . 
!Jetuv1a1, o_ k1~1 _Mms~~ ~aleJuno kal101a1 kitų tautybių. (Pagal A Anušauską, [,ietul'if 
tautos sovietinis nazkimmas 1940-1958 metais". Lietuvių tautinis kultūros fo,,dP, 
Vilnius l Mintis, 1996, 494 ps/., santr. anglų k, red. K.Ėringio papi/dytntJs.) 
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Kalėjimų vartai atsidaro 

Raudoniesiems traukiantis iš Lietuvos, atsidarė -vieni anksčiau, 
kiti vėliau - ir kalėjimai. 

Pirmiausia buvo išlaisvinti netoli nuo Vokietijos sienos buvusiuo
se kalėjimuose kalėję kaliniai. Vokiečiams įžengiant į Vilkaviškį Kisi
niškiuose buvusį šio miesto kalėjimą sargybiniai padegė ir pabėgo. Ta
čiau kaliniams pavyko iš užrakintų degančio kalėjimo kamerų išsilauž
ti. Sargybiniams pabėgus, Marijampolės kalėjimo kaliniai išlaužė ka
merų duris ir išėjo į laisvę. Tauragės kalėjimo kaliniai ištrūko jau pir
mąją karo dieną, tik prasidėjus karo veiksmams, tačiau ne visi laimin
gai. Išeidami iš kalėjimo jie pateko į vokiečių artilerijos ugnį. Vienas 
kitas žuvo, likusieji buvo sužeisti. Kretingoj raudonieji dar spėjo nu
kankinti apie dešimtį kalinių, tačiau visų numatytų, vokiečiams spar
čiai veržiantis pirmyn, išžudyti nespėjo. Sovietams iš Kretingos pabė
gus ir nelikus sargybų, kaliniai išlaužė duris ir išėjo į laisvę. Tarp jų 
buvo net ir vienas raudonarmietis. Vienas Raseinių kalėjime laikytas 
mokytojas taip pasakojo: "Birželio 22 d. pasigirdo bombardavimai. Įvai
rūs spėliojimai. Gandas, kad čia tik manevrai, visiems pagadino nuotai
ką. Vakare kalinius iš bendrų kamerų (ištardytuosius) išvedė pasiimti daiktų 
ir trimis sunkvežimiais išvežė. Būtų, sako, išvežę visus, tik neturėjo kuo. 
Naktį kriminaliniai kaliniai, atidarę kamerų langelius, ėmė raginti laužti 
duris ir bėgti. Bet ne vienas pabūgo. Bijojo, kad kriminalistai jų pačių ne
išmuštų. Be to, manė, kad bolševikai atėję visus iššaudys. Bet anie nenusi
leido - ėmė daužyti, laužti duris. Bet ir pro išmuštas duris ki.ti dar bijojo eiti. 
Vienas mokytojas, kitiems laužiant jo kameros duris, pamišo. Pirmadienįjau 
atėjo šauliai. Tada kaliniai suprato, kad išsilaisvinimas atėjo. " (ĮL, 1941-18). 

Kauno kalėjime kaliniai ligi pat pirmosios karo dienos vakaro ne
žinojo, kad prasidėjo karas. Jie šia žinia patikėjo tik tuomet, kai pasi
rodė nauja prižiūrėtojų pamaina. Tačiau kol kalėjimo vartai birželio 
23 d. rytą atsivėrė, kaliniai dar daug išgyveno. Vakare įsitikinę, jog ka
ras jau prasidėjęs, kaliniai nesiryžo veržtis iš kalėjimo, kadangi tamsoj 
buvo galima pakliūti į tykoj ančių ar praeinančių raudonųjų rankas. Apie 
tą naktį kalėjime V. Gir. taip rašė: "Miegas nerūpėjo. Vyko pasikalbėji
mai, kas dar gali nutikti. Dauguma reiškė nuomonę, kad būtų labai keis
ta, jei visa ta istorija taip staigiai ir paprastai pasibaigtų: sargai pabėgo, 
lieka atsidaryti duris ir patiems išeiti... Galbūt dar atsiras, kas mus iš čia 
paims ir išdangins nežinia kur. .. Taip bespėliojant ir besiklausant ki.ekvie
no trekštelėjimo, iš moterų skyriaus pasigirdo daina "Eisim, seselės, na
mo, namo!". Ki.lo noras ir pasnausti iki aušros, ypač kad daugumai tai 
buvo pirma proga po 11 mėnesių užmerkti akis be elektros šviesos, nes 
nebuvo kas ją įjungtų. Staiga į aštunto skyriaus koridorių triukšmingai 
bėgte įbėgo daug batuotų kojų. Pasigirdo rusiški. raginimai skubėti, o duris 
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laužte išlaužti. Nubėgo į pat koridoriaus ~alą ir. lyg perė!o į ketvi~ 
Pasigirdo durų laužimas, o netrukus gąždami atgal tie patys balsaf ·llf. 
rusiškai šaukė: ''Rankas aukštyn, greičiau, spar~i~u, duok buofe, jei~ 
ina, §auk!" Korido~uje p~s~girdo smarkus ~mūgzs ir lyg kū~~s dunkste; 
i grindis ... Skubūs zmgsma1. Pro durų p~ŠĮ ?avy":> pastebeti, kad če~ 
durtuvus įrėmę bevei~ į n~g~ras! varo,. ll~siog ve1a, kelet1 basų ir viella/i 
skalbiniais apsivilkusių,. tiesiog iš guo/z? 1~1r_auktų žmo~zų: l:lenas neJo, 
mas nešte ... Tokių būrehų ?uvo ~eletas zš e~les. !1ženu~ vi!.o Į vzr~ pake/to. 
mis rankomis, kitus - sun!tom~s r~nkom:s·. ~zenus lŠVl)ę, čekjstai bėgtt, 
uždusę, grįž~ kitų. Mums :š ~~zmes apmzre visos blusos, ~nų kalėji~ 
kaip tik nestigo ... Kamero;e Įsivyravo tyla. Ar pas mus ateis, o gal /i~ 
nepastebėti? Nusprendėm apsirengti, kad bent nuogų neišvarytų. Išgirsta, 
me enkavėdistų šūksnį "visi". Triukšmas, staiga prasidėjęs, taip pat ir 1111, 

(Y,la .. Kame_ro:~ ir ko~do'.iuose .mirtina tyla. Klausome, ka~ 1arosi kiemt 
Šūvių negirdetz. Vadmas1, anų zš karto nešaudo. Bet ką su ;azs darys? D, 
ir šiandien nežinome atsakymo į tą klausimą. Ko gero juos kažkur išsivelt, 
kaip prieš savaitę buvo vežama iš "laisvės" ... Aušros laukimas pasidari 
nebejaukus. Tik absoliuti tyla pamažu apramino nervų įtempimą ir auJ. 
tant vėl prasidėjo pasikalbėjimai per langus. Iš ketvirto skyriaus pranei, 
kad išvarė visą skyrių, liko tik viena kamera ir karceriai. Vadinasi, ištu!tin, 
ta 20 kamerų, kuriose būdavo po 5-7 žmones, taigi iš viso per 100 žmonif 
(per aštuntą skyrių, rodės, tiek daug nepravarė, buvo spėjama, kad gal tik 
apie 20). Kas jie - žinių beveik nėra, nes ketvirtas skyrius su kitais ,yiio 
beveik negalėjo palaikyti. PradJioje buvo tartasi palaukti, nes buvo matyti, 
kad, nors vartai ir praviri, bet gatvėmis slenka "nenugalimoji" ( ar nepave
jamoji?) armija ... Tačiau ketvirto skyriaus likusioji kamera išlaužė duris, 
aplankė visas kameras. Čia pat ir pradėjo lūžti durys. Išsilaisvino po vie114 
kitą kamerą visuose skyriuose, net ir moterų. Raštinėje buvo surasti ra 
ir netrukus, gal apie septintą valandą, visos durys buvo atviros, o kalėjirwJ 
gyventojai susimaišė tarp savęs tikriausia prasme. Susitiko daugelis pa!js
tamų - nebegalėjusių vieni kitų bepažinti, o taip pat ir tokių pažįstQ/114 
kurie sudarė pažintį tik kalėjime, kalbėdamiesi kalėjiminio telegrafo P! 
galba ištisus mėnesius kasdien, bet niekados vienas kito nemačiusių. Cid 
pat.va~ai ir I?irmasis tikros laisvės dvelktelėjimas ... " ([L, 42-2). Čia į l~ 
vę i5eJ? keholika šimtų lietuvių bei šiek tiek iš Vokietijos pabėgus~ 
lenkų 1ryrancūzų belaisvių. Šiuos belaisvius, ieškojusius prieglobsliO 
nuo naCJ~ ver~?vės, sovietai kišo tiesiai į kalėjimą . 

. Apie kaleJusių Kauno IX forte išsilaisvinimą J. Deksnys rašė: "~· 
m~zo rytą į fortą atėjo keli prižiūrėtojai, anksčiau su mumis palaikf 
'?š~ ir pranešė, ka1 ~rJJ:niniJ:racij~ fortą apiei~~ bet jį saugo sovi~tų. re~ 
szmų ta"!Jbų kareivzai, Iame pasuyžę šaudyti kiekvieną, kuris dąs išeiti 
fort?-Vel pra!idėjo laukimas ir svarstymas, kas daryti. Staiga kažkaS P"'A 
neše Y.ad sovzetų karininkai ir "politrukai" žiūrinėja kalinių bylas irs 
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kad dalį kalinių gal išleis, dalį paliks forte, o dalį pastatys prie sienos. Įtem
pimas ir pavojus didelis, bet visų akyse matyti pasiryžimas kiekvienu atve
ju kovoti dėl gyvybės ir laisvės. Praėjo triukšminga pirmadienio diena. At
ėjo naktis. Silpnesnieji sugulė ir tik paskiri žmonės liko budėti ir stebėti 
aplinką. Kaune ir Vilijampolėj girdėjosi dažni šūviai - tai mūsų šaunūs 
partizanai didvyriškai kovojo su raudonuoju slibinu. Paryčiu išgi.rdome 
forto išorėj, kad prie forto esanti kariuomenė atsitraukia. Prasidėjo didelis 
sujudimas. Jautėm, kad pavojus jau praėjęs, ir visų akyse ir žodžiuose spin
dėjo artima laisvė. Pirmieji iš forto pradėjo bėgti kriminaliniai kaliniai, iš 
kurių l 0-12 žmonių sovietai prie pat forto nušovė. Mes matėm, kaip krito 
simpatiškas, storapilvis virėjas, gražus vyrukas koridorių šlavėjas ir kiti. 
Tik apie 1 O val. ryto mažais būreliais pradėjome slinkti iš forto išbalę, ap
driskę, barzdomis apžėlę, it šmėklos." ([L, 41-9). 

Pravieniškių priverčiamojo darbo stovyklos kaliniai, kaip jau mi
nėta anksčiau, laisvės nesulaukė. Iš jų gyvų išliko tik 40-50 žmonių, ku
rie buvo patekę po savo draugų lavonais arba nuo žaizdų nualpę ir tik 
vėliau atsigaiveliojo. Tačiau ir iš jų išsigelbėjo tik tie, kurie buvo gimę 
po laiminga žvaigžde. Skerdynių vietoje žudikai buvo palikę vieną rau
donarmieti, kuris sekė, ar kas nors nepradeda judėti. Pastebėjęs kru
tantj, pribaiginėjo šūviais arba rankinėmis granatomis. Kai kurie kaliniai, 
pavyLdžiui P. Norkus, ilgiau nei 6 valandas sužeisti išgulėjo po lavonais, 
kol be pavojaus galėjo iš po jų išlįsti. 

Pabėgus administratoriams ir sargams, 126 Ukmergės kalėjimo ka
liniai išlaužė kamerų duris ir išėjo į laisvę. Išeidami iš kalėjimo jie nenu
kentėjo, tačiau keli jų vėliau pateko enkavėdistams į rankas ir žuvo. 

Utena buvo partizanų užimta, todėl ten ir kalintųjų išėjimas į laisvę 
baigėsi laimingai. Tačiau netolimų Zarasų kaliniams viskas susiklostė ki
taip. Vietinis enkavėdistas J. Rugienius prasidėjus karui kaip tik ėmė ma
siškai suiminėti tariamus liaudies priešus ir kišti juos į kalėjimą. Apie tai J. 
Plytakalnis 1963 m. vasario 16d. "Draugo" numeryje taip rašo: "Prasidė
jus karui, Rugienių užgriuvo "darbai". Kalėjimas buvo pilnas kalinių, kita 
tiek nesuimtų "liaudies priešų". Enkavėdistai grupėmis vežė suimtuosius ka
lėjiman. Birželio 24 d iš ryto trijų uniformuotų rusų ir vieno vietinio žydo 
apsaugoje J. Rugienius atsivežė keletą ūkininkų ir Dusetų vikarą Ja.m. Leo
nardą Musteikj. Kameroje buvę ir matę dešimt vyrų ir trys moterys vėliau 
papasakojo: "Kalėjimo kieme darydami kratą, iš kunigo rankų ištraukė ro
žančių, numetė ant grindinio. Siekiantį pasiimti kunigą puolė spardyti. Nete
kusį sąmonės, dviejų velkamą, trečias dar vis spardė. Iš dalies atgavęs sąmonę 
kameroje, sunkiai dejavo - veidas, rankos kruvinos. Kunigas labai jaudinosi 
dėl rožančiaus - sakėsi gavęs iš arkivyskupo M. Reinio Salako bažnyčioje 
prieš trejus metus pirmųjų šv. Mišių dieną". Po šio kun. Musteikio tardymo 
enkavėdistai netrukus ėmė žudyti kalinius, tačiau, išsigandę pasigirdusių 
šūvių, pabėgo. Dabar ir kaliniai galėjo ištrūkti. Tame pat J. Plytakalnio 



86 
Albinas Gražiūnas 

traip nyje kalinių pabėgiI?as ~ ~ar~~ kal~jimo ta~p apraš~ 
dam; kad čia pat Jr_ofl1:as IT ~alinius išžu~ti neh:spes, ~ ~~gi_enius ;,,.._ 
beminu apipylė duris, nnko ~n~ JXU!ege ir JX1?7go .. IšbėgioJo ir Priii-~ 
jai Padegtame kalėjime palik_~ uzra~~ ~m™! ir lavonus. ](,~ 
kame,ų i aikštę kaliniai, nUSfX!JJ pacfėt~ išlauu duns. Ke~tas,_ įbėgę ra.fti--:, 
rado pamirštus raktus, tuoJ a~e vzs~ ~er_as. _Kondo_nuose p/e~ 
ugnia4 be raktų apie 20 durų nebutų speta išlaužti. Liepsnų ir dūmų Priedo. 
goje, visiškoje maiš~/e nep~~~ ~li~iai išsi~giojo". . . 

Rolrukio kaleJI~~ l~ikytieJl tš~~o ~ -:-bent d1~ž10ji daugullll 
_ tik dėl _lai~i~go ~ts1tikt1?umo. Ka1R Jau m1~eta ~nksč1~u, raudo~ 
buvo užslilloJę_ JUOS ~dytI, bet, _n~~peJ~ ~avo kes_lų Įvykdyti, turėjo bėgt 

Ištrūkusiems kahmams reikeJo bull atsargiems, nes galėjo žūti 
tik n~o. r~u~on~ų, bet ~et ir n~o vo~~~čių. Pa~d~i ui, kun. J. Ček; 
čius 1šs1la1svmęs 1š ManJampoles kaleJtmo pakehm buvo sulaikytasYQ. 
kieč!ų _ir vos nes~audytas: Jis ?uvo ~paugę~. barz~~' ~odė! _vokiečiai Į 
palaike žydu. Kumgą paleido tik todel, kad JIS tureJo iš kalejimo rašfi. 
nės pasiėmęs savo bylą. Parodęs tą bylą, jis vokiečius įtikino, kad yra ne 
žydas, o raudonųjų kalintas lietuvis kunigas. 

Sovietinių kalėjimų vartams atsivėrus ne tik jų kaliniai išėjo į JWS\1 
bet ir iškilo, kas tose įstaigose buvo laikoma bei kokie jie buvo. Ne vie~ 
dalykas nustebino, o dar daugiau kas siaubą sukėlė. 

Visų pirma pasirodė, kad kalėta ir tokių žmonių, kurie tarsi neturo
tų ten būti. Pavyzdžiui, visi nustebo pamatę iš kalėjimo išėjusį buvusį "Pa, 
vasario" federacijos vadą dr. J. Leimoną. Jo žmona, norėdama išlaisvina 
iš kalėjimo vyrą, su vaikais repatrijavo į Vokietiją, nes šiaip repatrian~ 
šeimų nariai buvo išleidžiami ir išvykdavo kartu su šeima į Vokietiją. 'Ji. 
čiau paaiškėjo, kad dr. J. Leimonas nebuvo išleistas. Matyt, raudoniepj 
laikė labai svarbiu jiems kaliniu. 

Dar labiau visi nustebo, kai paaiškėjo, jog tame pat kalėjime buw 
laikomas ir tik ką išvytos Lietuvos sovietinės valdžios vietinės pramo
nės liaudies komisaro M. Šumausko brolis. Jo bylą ten pat kalėjęs agr. A 
Valuckas aprašė savo darbe "Kolektyvinė tironija". Tasai komisaro Šu• 
mausko brolis už komunistinę veiklą kalėjime sėdėjo ir nepriklaUSo
~os Lietuvos laikais. Partija tokiems anuomet kalėjusiems savo ~~
nams prižiūrėti iš tų pačių kalinių slapta paskirdavo komisarus. Tolcid 
komisarais Šumausko broliui buvo paskirti Rozovskis ir Todesas. Ap~ 
Šu~_?usko_ li~imą agr. A Valuckas rašo, kad "Neprikl. Lietuvos lai/<Jli! 
ka~11,:ze ~~deJo komisaro M Šumausko brolis, apie kurį pats Roiovskil 
r~e, )Og JI~ e_sąs kairysis komunistas su dešiniuoju layptelėjimu, aJse~ -UI# 
tz':'as troc~inkas. Ir bolševikams atėjus, Rowvsld.s, vos tik spėjo užimti~ 
~etą Čeko/, Šumauską greitai areštavo ir kaip svarbų "teoretiką trocldninJ</: 
išgahe~o Maskvon, kur jis buvo nežmoniškai kanki.namas ir į Kauno~ 
mą grįl.o nebepanašus į žmogų. Juo tarpu jo brolis, sėdėdamas kornJslJf'f 

---
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kėdėj, šildėsi ir džiaugėsi Stalino saule ... " ([L, 1942-61). 
Kartu su suaugusiais sunkiųjų darbų kalėjime buvo laikomi ir jau

nuoliai. Apie juos agr. A Valuckas savo minėtuose prisiminimuose vė
liau rašė: "77 kameron aJkėlė vieną 16 metų gimnazistą, kurio vaikišką bal
są lengva buvo atskirti. Plaudamas koridoriŲi jis ties mūsų kameros durimis 
surikdavo: Sveiki, vyrai! Į tai kuris nors mūsų a/sakydavo: Sveikas, tamsta! 
Toks aisakymas gimnazistui nepaprastai patikdavo. Tai buvo judrus ir guvus 
vaikinas. Gaila, kad neteko su juo susipažinti. Mūsų kameros sienos taip pal 
buvo išrašinėtos įvairiais karingais šūkiais. Jų autorius buvo 14 metų gimna
zistas Vytautas Svitas, kalėjiman pasodintas už proklamacijų platinimą. Jo 
tėvas taip pal sėdėjo kalėjime. Tarp daugybės tų karingų šūkių vienoje vietoje 
radome Svilo parašytą ir tokį daug pasakantį saldnį· "Labai pasiilgau ma
mytės". Tačiau šiam gimnazistui, ldto palaikomam, pasisekė viršum kame
ros durų kaligrafiškai išrašyti vieną posmą mūsų brangiosios giesmės: "Lie
tz.tva, tėvyne mūsų ... " (ĮL.1942-62). 

Dažnai prie kalėjimų buvo galima pamatyti šiurpių dalykų. Pa
vyzdžiui, Raseinių kalėjimo kaliniams išėjus iš kamerų ir išsiskirsčius, 
prie kalėjimo buvo rastas besėdįs jau minėtas mokytojas, išprotėjęs 
kitiems laužiant kamerų duris. Tai buvo A Adomaitis, apie 40 metų 
amžiaus vyras, kilęs iš Augmenų kaimo, Baisogalos vaisč. Tasai kame
rų durų laužimas turbūt buvo tik paskutinis smūgis. A Adomaitį tar
dydami sužalojo enkavėdistai, nes, norėdami priversti jį prisipažinti 
dėl jam primetamų nusikaltimų, veržlėmis spaudė galvą. Toks kanki
nimas A Adomaitį pavertė psichiniu invalidu ir jis jau niekad visiškai 
nepasveiko. Tokių kaip mokytojas Adomaitis fizinių ir psichinių invali
dų iš sovietinių kalėjimų tada išėjo ne vienas ir ne du. 

Kalėjimų vidus kėlė ne mažesnę nuostabą ir siaubą. Sovietams 
okupavus Lietuvą, atėjūno pareigūnai buvusių Lietuvos saugumo de
partamento tarnautojų prisispyrę klausinėjo, kur buvo jų įstaigų kan
kinimo kambariai. Raudonieji labai nirto, nes manė, kad jiems meluo
jama, kai Lietuvos pareigūnai atsakydavo,jog tokių kambarių nėra bu
vę. Tokių patalpų neradę, netrukus jas įsirengė. Kauno enkavėdistai 
buvusiame saugumo departamento garaže įsitaisė keturis ypatingus 
kambarius. Pirmame kambaryje buvo paliktas senas nepermatomo stik
lo langas. Kambaryje buvo rasta primėtyta pistoleto šovinių dėžučių, 
didelė geležinė dalba ir vaistinėlė . Antrojo kambario durys jau buvo 
apmuštos garso nepraleidžiančia medžiaga, grindys cementinės, o lan
gas užmūrytas. Tasai kambarys rastas visai tuščias. Bet už jo buvusia
me kitame kambaryje buvo dvigubos izoliuotos durys, ant grindų pa
tiestas padėvėtas kilimėlis, pastatytas rašomasis stalas, trejetas kėdžių, 
kampe už tamsios užuolaidos įtaisytas vandens čiaupas rankoms nusi
plauti. Ant dviejų to kambario sienų buvo daug kraujo dėmių. Iš to 
kambario vėl dvigubos izoliuotos durys vedė į paskutinį kambarį, kur 



.... 
Albinas Gražiūnas 88 

iš lentų buvo padaryta maždaug 10 centimetrų nu? mūro si~ 
nė siena, 0 tarpas tarp tų dviejų.si.enų užpildytas pJuvenomis. Tos 1~~ 
nės sienos buvo nudažytos ta~sia1. Jose rasta ~aug kulkų skylučių. Š ' 
dant taip įrengtame ka~~aryJ~, kul~os n~o sienų neatšoka, kaip nat. 
mūrinės sien?s. ~mennmų.~nd,ų vid.uryJe buvo latakas vandeniUi 11G 
bėgti, tačiau birželio~ d .. ten 1e1us li~tuviam~, b~vo rast_as raud.onas ru n-. 
nuo kraujo. Per palyginu trump~,la1ką ~o~~ta1 bu;llsI?ms Lietuvos: 
gurno departamento patalpoms pagennn buvo 1šle1dę devynis tnili' 
nus to meto rublių, okupanto sulygintų su litu kaip 1:0,9. ~ 

Tiesa, ne.vi~os ~os sumo.s bu~o ~lei~t.os tik ka~inimo kambari8Jll 
įreng~. En!<aved1sta1 ~e J?~I~u rupm?SI Ir ~avo Ę>ač1ų pa:ogu~ u. BuYQ 
įrengti ne tik prabangus VI~šmmkų kabmeta1, bet 1r bufetai, polisio k8QJ. 
bariai bei panašūs dalyka1. 

Kituose kalėjimuose ir kalinių tardymo vietose buvo dar šiurpes. 
nių dalykų negu Saugumo departamento pastatuose įrengti žudymo bei 
kankinimo kambariai. Kaip pavyzdį galima paminėti Kretingą. Ji pir
mosios sovietinės okupacijos dienomis vaidino ypatingą vaidmenį -per 
ją daugiausia vyko žmonės, bandę pabėgti į Vokietiją. Kretingoje buvo 
daugybė agentų, kurie už tam tikrą atlyginimą sutikdavo pervesti per 
sieną. Daugelis šį darbą dirbo iš pasiaukojimo, norėdami padėti savo 
tautiečiams. Tačiau buvo ir tokių, kurie ėmė dar ir antrą atlyginimąil 
okupantų. Tokie bėglius užvesdavo ant sovietinių sienos sargybinių . Bu
vusio vienuolyno rūsyje įtaisytame kalėjime buvo sugrūsta apie 300 bėi 
gusių ir įkliuvusių enkavėdistams į rankas žmonių. Tardant tie kaliniĮ 
buvo žiauriausiai kankinami. Žmonėms maitoti buvo paskirtas net~ 
lių hektarų aptvertas plotas, esąs šalia kalėjimu paversto vienuolyno. 
Raudoniesiems išbėgus, prie vienuolyno tvenkinio buvo rasta kankini· 
mų vieta. Ten augo keletas medžių. Vienas medis rastas geležiniu lan
ku apjuostas ir smarkiai apsvilęs. Į tą lanką galėjo įtilpti žmogus. Atka• 
sus ir apžiūrėjus lavonus paaiškėjo, kad žmonės, prirakint i prie tome
džio, buvo deginami gyvi. Dauguma užkastųjų buvo prislėgti akmeni
mis. Gydytojo liudijimu, kalinius užkasant šie buvę dar gyvi. Kiti lavo
nai rasti nuluptomis nuo rankų odomis, nuskalpuoto mis galvomis It 
kitaip sužaloti. Komunistas Dvarionas, sugautas Salantuose, nes ne
spėjo P?~gti į Rusiją, pasakojo, kad 1940 m. jis buvęs pasiųstas į Mask· 
vą, k_~r išeJęs 6 mėnesių specialius enkavėdistų kursus. Baigęs tuos k_~ 
s~~• JIS buvo pasiųstas į Kretingą, kur miestelio NKVD įstaigoje atl~ 
ne1ęs ~raktiką. Taigi ir jis dalyvavęs kalinius kankinant. Anot Dvart, 
no,k~h~ys b~~ęs atvedamas prie vienuolyno tvenkinio, pastatomas P 
medžio ir p~nša~as vielomis. Jei kalinys neprisipažindavo dėl jam? 
metam·ų· nus~altimų, tai ant jo krūtinės būdavo pilama alyva ir degtn 
~a. J.e1 Ir tohau neprisipažindavo, būdavo lupama rankų oda. Nuk . 
kintoJo lavoną ten pat ir pakasdavo. Tiems kankinimams Kretin8° 
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vadovavęs NKVD leitenantas Novikovas. Taip pat dalyvaudavo kitas 
enkavėdistas Janinas bei pats Dvarionas. 

Kaliniams išėjus iš kalėjimų, lietuviai išgirdo ir apie kitokius kan
kinimo būdus. Mušimas buvo toks visuotinis, kad kaliniai stebėdavosi 
ne tuo, jog kas nors buvo muštas, bet jei kas išlikdavo nemuštas. Muša
ma buvo kartais ligi tol, kol jau muštąjį reikėdavę injekcijomis atgai
vinti. Bet buvo ir rafinuotesnių kankinimo būdų už mušimą. Kaliniai 
buvo verčiami dvi savaites gulėti ant grindų, neleidžiama jiems nė mi
nutei atsisėsti. Kiti buvo sodinami ant taburetės ir turėjo sėdėti, kol 
apalpdavo. Vienas lietuvis karininkas, kuriam raudonieji neturėjo jo
kio konkretaus kaltinimo, taip sėdėjo beveik tris paras, o kitą sykį - 36 
valandas. Tardytojai kas 8 valandas keitėsi ir vis teiravosi kankinamo
jo, ar jis jau pasakysiąs apie savo kontrrevoliucinę veiklą. 

Sunkiai įsivaizduojami sovietinio okupanto represinių priemonių 
žiaurumai sufonnavo lietuvių laikyseną atėjūno ir niekingų jo pakalikų 
atžvilgiu Birželio sukilimo dienomis ir vėlesniais karo metais. 

Naujieji okupantai taip pat žudo 

Visus metus kentę sovietinį smurtą, lietuviai žinią apie vokiečių
rusų karo pradžią sutiko su džiaug,5mu, nors ir suprato, kad karas atneš 
tik vargus ir skausmą. Žmonės, matydami raudonąją armiją ir sovietų 
represinius junginius išbėgant, tikėjosi, kad pagaliau teroras baigsis. Ta
čiau tai buvo tik trumpas atokvėpis. Paaiškėjo, kad naujieji okupantai 
taip pat smurtininkai. Jie griebėsi smurto vos tik įžengę į Lietuvą. 

Bene pirmieji vokiečių savivalę patyrė Kudirkos Naumie1-čio gy
ventojai. Vienas vietinis žydas, pamatęs į miestą_ įeinančius vokiečius, 
griebęs šautuvą ir nušovęs vieną jų leitenantą. Sis atsitikimas atrodo 
gana įtartinas, nes vokiečiai, griebdamiesi smurto, beveik visada teig
davo, kad žydai į juos šaudę. Tačiau asmenys, tuo metu gyvenę Kudir
kos Naumiestyje, tvirtina, jog iš tikro toks atsitikimas buvęs. Vokiečių 
leitenantą nužudęs žydas buvęs nušautas kito vokiečio. Nukautasis vo
kiečių leitenantas buvo Naumiestyje ir palaidotas. 

Vokiečiai po šio incidento visiems vietiniams vyrams, vyresniems 
nei 18 metų amžiaus, įsakė susirinkti ir išvarė juos į Vokietijos pusę. 
Laukuose, prie Širvintos,juos laikė apie pusantros dienos. Buvo palik
ti tik kunigai ir pašto viršininkas K. Barauskas, kuris įtikino, kad nega
lįs palikti be apsaugos ir priežiūros valdiško turto. Vokiečiai išvarytųjų 
vyrų nepaleido, tad lietuvių žmonos ir vaikai ėmė likusiuosius raginti, 
kad imtųsi žygių suimtuosius išlaisvinti. Kudirkos Naumiesčio vikarui 
kun. J. Dobrovolskiui ir pašto viršininkui tuo reikalu nuėjus pas vokie
čių komendantą, tasai atsakė, jog turįs ateiti burmistras ir pasakyti, 
kuris iš suimtųjų nėra komunistas ar šiaip įtartinas asmuo. Tada tuos 
vokiečiai paleisią. Tačiau sovietų paskirtasis burmistras Z. Skirgaila 
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~iam. reikalui buvo ncpatik.im_~s. Be t~! jis b~vo suim~as kar~ 
1r !atkomas laukuose Vok1ettJOS puseJe .. Miesto not~ra~ Lapuši i._ 
sutiko eiti burmistro pareigas ir ?u~o pnstatyt~s v?k1eč1ų kome:~ 
tui. Gav9s vokiečių leidimą, nau1as1s K. Nau~~esč~o _burmistras su~ 
tais tuo reikalu besirūpinančiais nuvyko kalbėtis del JŲ paleidimo \l 
kiečiai jau turėjo sąrašus, kuriuose buvo pažymėta, kas laikytinas p ~ 
kimu. Tą sąrašą sudarė K. Naumiesčio o~up~~tų pa.tikėti~~s, kurį p: 
karą pas vokiečius buvo pasiuntę komu~1st?1 ir kuns per~JO į voki~ 
pusę. Buvę taip: vieną dieną dar gerok~1_p~1e~ karo p_radž1ą sovieti~ 
Naumiesčio pareigūnai kit~je s!enos pusele tš~ rd~ g~oJant ka~inius mar. 
šus. Jie pasiunt9 tą Naum1esč10 gyventoJą pne Š1rvmtos pasižiūrėti~ 
ten darą vokiečiai. Thčiau pasiųstasis negrįžo, o nuėjo tiesiai pas vokiea. 
ir pasakė, kas ir kam jį atsiuntė. Vokiečiai leido perbėgėliui likti pas il1fl 
Dabar tasai Naumiesčio gyventojas vokiečius informavo, kas yra tie suitrt 
tieji. Sulaikytieji, kurie buvo nusakyti esą patikimi, buvo paleisti. V11U1 

žydus ir buvusius sovietmečio raudonuosius aktyvistus, įvairius pareigi 
nu bei kitus jiems pasirodžiusius nepatikimus asmenis sulaikė. Visusi 
tuos žmones vokiečiai nuvarę į K. Naumiesčio žydų kapinaites sušau, 
daugiau netyrinėję, ar įtariamieji iš tikro kuo nusikaltę. 1uo pat metuįK 
Naumiestj nuo Žvirgždaičių, Slabadų bei kitų vietų buvo atgabenta įv~ 
vokiečiams įžengus suimtų buvusių pareigūnų bei šiaip veikėjų. Jie visih 
jokios apklausos buvo taip pat nuvaryti į žydų kapines ir sušaudyti. 

Pirmąją karo dieną užimtame Vilkaviškyje dėjosi panašūs da\t 
kai. Dėl Vilkaviškio tarp vokiečių ir rusų įvyko inirtingos kautynės. Vo 
kiečiai miestą buvo jau užėmę, kai įsiveržė gana stambus raudonannt 
čių dalinys. Miesto gatvėse kilo nuožmios kovos, kol galiausiai rusai~ 
miesto buvo išstumti. Vokiečių represinės tarnybos tuojau paskel~ 
kad žydai šaudę įjuos . Ši pusiau tiesa ar pusiau melas buvo tik priekt 
bė pradėti naikinti Lietuvos žydus. Nieko nelaukiant buvo atkeršyta· 
išžudyta didesnė dalis Vilkaviškio žydų. Žurnala1; "Į Laisvę", būd~ 
Laikinosios vyriausybės tribūna ir jo leidėjams suvokus Vokietijos n~'11 
politikos nuostatas ir sužinojęs apie nežmoniškas žudynes, negaiėdt 
mas apie tą įvykį rašyti kitaip, negu vokiečiai apie jį skelbė, 1.94~ • 
liepos 29 d. trumpai rašė: "Pinnosios dienos pavakarį, įžygiavus l milA 
vokiečių kariams, iš iydų langų pasipylė šūviai. Tai iššaukė griežtą ats~ 
ir miestas natūralf u būdu buvo apva}ytas nuo pragaištingo žydų elem~ 
. Po ~ros dt~nų buvo i1kdytas ir kitas panašus smurto aktas.~. 

lio 25 -os10~ _nakų k~as . mteste esą šovęs į vokiečių patrulius. Vo~ 
Kapsų gatve1e past~bėJę J.aunų vyrų, juos suėmė ir tuoj pat sušaude .. 
sušaudytu?s!us aptiko. ~esto gyventojai, keli buvo dar gyvi. ~~ 
bu~o s~b1a1. n.ugabe~ti Į hgoninę, tačiau vokiečiai jų gydyti neleido it 
gyvms išmete Į lavorunę, kur šie ir mirė. 

Vokiečiai, užėmę Marijampolę pirmadienį, birželio 23 d. rytą, 
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)inius rado jau išsilaisvinusius iš sovietinio kalėjimo. Kalinių vokiečiai 
nepaleido, nuvarė juos į aikštę, kur daugiau kaip dvi dienas laikė be 
jokios pastogės ir tik su menkais kalinių apdarais. Miestiečių pastan
gomis trečiadienį lietuviai kaliniai buvo paleisti, tačiau žydai uždaryti 
kalėjime. Ten netrukus atvarė geroką būrį asmenų, kurie esą tarnavę 
sovietams, nors dažnai tokios spėlionės buvo iš piršto laužtos. Kone 
visus tuos nelaiminguosius represinės vokiečių tarnybos, nesidomėda
mos, ar jie iš tikro yra nusikaltę, sušaudė. O paleistieji taip pat ne visi 
namus pasiekė. Kaliniai buvo nesiskutę, sudėvėtais ir jų ūgiui netinka
mais apdarais, todėl pakely sutiktiems vokiečiams atrodė įtartini: pa
laikyti persirengusiais sovietų kariais ar kitais pareigūnais bei pabėgti 
bandančiais žydais. Įtartinus asmenis vokiečiai - ypač esesininkai -
daug nesvarstydami šaudė. Šitaip žuvo iš Marijamyolės kalėjimo išsi
laisvinę alytiškiai - buvęs mokesčių inspektorius Cepas bei advokatas 
Eirošius. Kun. J. čekavičius taip pat jau buvo pasmerktas sušaudyti. 
Dvasininkas mirties išvengė tik todėl, kad atsitiktinai pro šalį ėjo kata
likų kunigas - Wcrmachto karys, kuris išgirdo jį lotyniškai besimel
džiant. Jis atkreipė kun. čekavičių ketinusio nušauti puskarininkio dė
mesį, ėmė teirautis, kas jis toks. Kun. Čekavičius paaiškino, kad jis yra 
iš komunistinio kalėjimo ištrūkęs dvasininkas bei parodė su savim tu
rėtą iš kalėjimo raštinės pasiimtą savo bylą. Kun. čekavičiui pavyko 
išvengti mirties. 

Vokiečių specialios paskirties represinės tarnybos įtartus žmones 
žudė beatodairiškai. Lietuvių sukilėliai savisaugos sumetimais buvo 
priversti sulaikyti sovietų statytinius-aktyvistus, nepriklausomai nuo 
jų tautybės . Marijampolės apskrities Suvalkų Kalvarijos policijos 
pareigūnas Klipštas, išbėgant sovietams sugrįžęs į tarnybą, paslaptingų 
arba uolumo motyvų vedinas suėmė, apkaltinęs simpatijomis 
komunistams, 150 apylinkės gyventojų. Vokiečiai, užėmę S. Kalvariją, 
sulaikytuosius perėmė savo žinion. 36 suimtieji buvo žydai, o likusieji 
- lietuviai. Vokiečiai 110 šių asmenų sušaudė. 

Gretimoje Lazdijų apskrityje ypač žiauriai buvo sunaikintas Švent
ežerio valsčiaus Kirceliškės kaimas. Karo pradžioje vokiečių armija 
puolė labai sparčiai, todėl fronto dalinių užnugaryje likdavo daug iš
sklaidytų sovietų karių. Tuos paskirus ar pakrikusius būreliais raudo
narmiečius gaudė ir naikino vokiečių užfrontės saugumo daliniai. Vie
nas toks dalinys birželio 24 d. gaudė Šventežerio apylinkėje. Vokiečių 
kareiviai, priartėję prie Kirceliškės kaimo, pamatė, kad prie sodybų iš 
tikro ar esą būriuojasi ginkluoti vyrai. Vokiečiai ėmė padeginėti ūki
ninkų sodybas ir šaudyti namuose rastus įtartinus asmenis. Įėję į ūki
ninko Gylio namus, kareiviai ten rado tris jo sūnus ir du kaimynų vy-
1:1s, kuriuos visus tuojau sušaudė. Iš 13 to kaimo sodybų nesudegintos 
liko tik dvi. Degančiose sodybose žuvo ir sunkiai sužeisti tų sodybų 
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gyventojai. Taip pat skaud~iai nu_o aklo v~kieči~ ~~a~rumo n~ 
~?ijų vaJs~i?us V~rstam1~ų_ka1mas. ~e~lesm~JI ŠI? kaimo V}'rai JOi 
s1de1us karui ir sovietų dahmams skub1a1 trauk1ant1s, susitelkė -'!~ 
ėmė rankioti raudonarmiečių išmėtytus ginklus. Vyrai buvo uts'· v;L 
patys vyti neapkenčiamus raudonuosius bei gintis, jei bėgantieji:? 
tai bandytų griebtis kokio nors smurto. Šitą 15 vyrų būrį užklupo vokt, 
čiai, ir kadangi jie buvo ginkluoti, visus sušaudė . 

Ypač kruvinos žudynės buvo Alytuje. Pinniausia nuo vokiečių ran. 
kos nuke?tėjo miesto š?uliai. So~eti~i~ okupantų Alytaus šaulių ku0, 
pabuvo likviduota. _Tačiau buvusio bun~ vado, Alytaus gimnazijosų. 
no kultūros mokyto 30, ats.ltn. B. Meškeho pastangomis tos kuopos da, 
Ji~ _vėl s~~i~elk~ i_ s!a~tą _šaulių_ būrį. PrasidėJ~s ~a~i šis būrys, kaip& 
k1t1 sukdehų bun~1,.~~e kautis su ra~d?~aisia1s. _P1rmadienį, birželio 
23 d. rytą, raudomeJJ 1š Alytaus traukes1 Imk Kamūkų tilto. Antrojoje 
to tilto pusėje juos prieštankiniais pabūklais sutiko jau nuo Gardino 
pus~~ atžygiavę vokiečia~. Sovi_eta! gr~o atgal _ir mėgi?o per miestąpa, 
tek_t1 Į D?uąii_ plen_tą. G~~t~nč1us _! m1es~ą soVIetų_ d_ahnius iš visų pus~ 
sutiko st1pn hetuVJŲ sukilelių ugms, todel raudome3i negalėjo sustoti ir 
pradėti grobti gyventojų turtą bei terorizuoti ir žudyti miesto gyvento, 
jų, ką jie darė kitose vietose. 

Raudoniesiems bėgant ir vokiečių smogiamiesiems daliniams jžy• 
~uojan! i A}y_tų, tuojau su visais savo kovotojais prisistatė ten kovoju• 
sw šaulių buno vadas ltn. B.Meškelis. Visi B.Meškelio šauliai ant ran• 
k?vi_ų _turėj~ dar p~eš ka_ro pradžią pogrindžio nurodytus raiščius. Vo, 
k_1eč1~1 šaulius sutiko kaip priešus, nuginklavo ir nuvarė Vilniaus pu, 
sen, Į Nemuno pak:an~ę ~ušaudyti. Buvo sušaudyti 42 vyrai: to būrio 
vadas Jtn. B.Meškehs, V1rš1la Valiu lis, šauliai J .Andriuškevičius, J. Lali· 
kait~! A_Ta~ulevičius, L. Miglinas, J. Pakrosnis ir daugelis kitų. Išsi· 
g~lbėJo _tik v1~n~ vyras, kuris staiga šoko į Nemuną, pasinėrė ir ši' 
t~lf nus1~a~o l kitą Nemuno pusę. Kadangi jau buvo prieblanda, vokie
č1a1 pašv1ele Je~putėmis, pašaudė ir nuėjo. , 

SušaudytųJų lavonus vokiečiai ten pat ir paliko. Gavę leidimą,gt· 
minė: ~vus!u~sius susirinko ir palaidojo Alytaus bei Rubonių kapin~ 
se. ~eJiau Vilniaus žandarmerijos vadas, klaipėdiškis Kanapė, pripaf!· 
n?, ~og Alytaus sukilėliai, kovoję su sovietais, sušaudyti per klaidą. JJt 
a_iškino, kad :o~i~čiai nežinoję, jog tai būta sukilėlių prieš raud~n~ 
5!us, n~s. ~o~eč1a1 su šauliais neturėję jokio ryšio. Pasakyti viešai, JO! 
tie suklle~ia1 žuv? ~uo vokiečių rankos, nebuvo galima. 1942 m. l!D' 
B.~e~keho palaikai buvo perkelti į antrojo Alytaus kapines, esančiaf 
kai_n~Ja~c ~emuno krante. Ta proga laikraštis "Į Laisvę" galėjo para· 
š~ tiktai taip: "A.a. ltn. B.Meškelis žuvo J 941. VI.23 nuo klastingo bo!Je
v:,~~n!'os Alytaus ~pylinkė_se. Š.m. kovo mėn. 28 d. jo palaikai ~uVf! 
P l Alytaus kapmes šalta kar. A.Juozapavičiaus, šaubo Bloznello if 
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/d.tų žinomų vyrų palaikų. Į iškilmes susirinko gausi Alytaus visuomenė. 
Atsisveikinimo kalbas pasakė kleb.kun. l. Šalčius, Vl. Šimoliūnas, burm. 
Pr. Matu/ionis, gimn. dir. St.Barzdukas. A .a. ltn.B. Meškelis biržietis, gi
męs 1909 m., buvo Lietuvos karininkas, tačiau po 1934. VI. 7 įvykių kartu 
su daugeliu kitų buvo paleistas į atsargą. Po to dirbo Alytaus gimnazijoje 
mokytoju ir kitur. Karo išvakarėse vėl atvyko į Alytų, kur ginklu norėjo 
pasipriešinti paskutines dienas siautusiam bolševizmui, ir žuvo." (!L, 1942, 
Nr. 77 /238). 

Lietuvius partizanus sušaudžiusiems vokiečiams grižtant į miestą, 
iš Alytaus bažnyčios šventoriaus pasigirdo šūviai. Krito du vokiečiai. 
Apsupę šventorių vokiečiai ten surado pasislėpusius tris raudonarmie
čius. Sušaudė ne tik raudonarmiečius, bet ir tos parapijos kleboną kun. 
V.Paulavičių bei vikarą kun. Mazurkevičių, kurie esą leidę raudonar
miečiams šventoriuje slapstytis. 

Antradienį, birželio 24 d., vokiečiai Alytuje vėl griebėsi smurto. 
Kai viskas jau buvo pradėję rimti, nuo karo veiksmų išsislapstę miesto 
gyventojai ėmė grįžti į namus. Tada įvyko naujas incidentas, pareikala
vęs daug aukų. Apie vidurdienį iš žydo Beiralo nusavinto malūno, kuris 
stovėjo netoli žydų sinagogos, į pravažiuojantį karišką automobilį kaž
kas kelis kartus šovęs. Anot vokiečių, šaudęs asmuo buvęs žydas. Nie
kas nebuvo nei užmuštas, nei sužeistas, tačiau vokiečiai žiauriai kerši
jo. Jie padeginėjo namus bei griebėsi gaudyti bei šaudyti miesto gyven
tojus vyrus. Taip buvo sušaudyta apie 300 taikių Alytaus gyventojų. Bu
vo šaudomi ne kuo nors įtarti ar apkaltinti žmonės, o visi pakliuvę į 
žudikų rankas. Vokiečių siautėjimą paliudija ir tragiškas kun. J. Borevi
čiaus SJ brolio Antano, jau vyresnio amžiaus vyro, kuris ūkininkavo prie 
Alytaus, likimas. Kai vokiečiai ėmė šaudyti miesto gyventojus,jis su šeima 
~jo į savo ūkį: ten tikėjosi būsią saugesni. Beeidami Simno plentu, priėjo 
tiltą, prie kurio stovėjo du esesininkai. Jie įsakė šeimai keliauti toliau, o A 
Borevičių atskyrė ir ten pat sušaudė. Sušaudytasis tris dienas gulėjo susi
dorojimo vietoje, kol buvo gautas okupantų leidimas jį palaidoti. 

Vokiečiai nušovė net kai kuriuos pas juos perbėgusius lietuvius 
karius. Varėnos apylinkėje buvo nušautas puskarininkis A Židžiūnas. 
~uėjusiam pas atžygiuojančius vokiečius jam buvo liepta eiti į užnuga
fĮ. Beeinantis nušautas iš užpakalio. Butrimonių valsčiaus Kedonių kai
mo gyventojas S. Senuta buvo nušautas už tai, kad kišenėse laikęs ran
kas. Nušovusieji vokiečiai aiškino, kad jie liepę jam rankas kelti aukš
tyn, o jis nepaklausęs. Matyt, nesuprato, ką vokiečiai jam sako. Šitokių 
beprasmiškai nušautų visoje Lietuvoje buvo gana daug. 

. Pinną karo dieną Žemaičių krašte naujieji okupantai taip pat įvyk
de ~emaža nusikaltimų. Tauragėje, kuri tada buvo pačiame pasienyje ir 
~1:1 ~uvo užimta pirmomis karo valandomis, sovietiniams pareigūnams 
išbėgiojus, gyventojai birželio 23 d. ką tik išsilaisvinusį iš sovietinio ka-
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!ėjimo _J. Toli~~į išrin1:o nauju ~ur~!st~ .. !ači~u tą pat dieną Uriil 
gestapminkas Jl nušove. Buvo smmtt ir VlSl Įtarti palank umu sovfc, 
ar dėl kit"Ų priežasčių vokiečiams neįtikę asmenys. Be jokio teismo~ 
gumą sušaudė. 

. . Vokiečiai birželio _25 d. ~etoli sienos bu~sio j_e_ Kretingoje Pili 
VISl~'?s 15-60 metų a~~aus m~esto vyr~ms ~usm!1k~1 ~ ~rgavietę. J' 
susmnkus, buvo atsk1rt1 žydai, komumstai, soV1et1ma1 pareigūnai, 
kiti sovietams palankumu įtarti asmenys. Jie buvo nuvaryti į tur~ 
tės sodelį ir ten kankinti. Vyrus vertė keliais ir alkūnėmis va~ 
žvyruotais takeliais. Kas sustodavo ar atsisakydavo taip eiti, vokic&i 
mušdavo lazdomis. Nuo tokio vaikščiojimo ir mušimo kankinamiejiap, 
sipylė kraujais. Kitą dieną sunkvežimiais keli šimtai taip kankintų \'JŲ 
buvo nuvežti į Giralės mišką ir grupėmis sušaudyti. Po šių žudynių ob, 
pantai sunaikino apie 4000 Kretingos apskrities žydų bei kitų voki~ 
represinėms tarnyboms kuo nors įtartinų gyventojų, nesivargindamip. 
tikrinti, ar tie įtarimai pagrįsti. Prasidėjus karui, persirengę civiliaisdn, 
bužiais Gargžduose pasiliko vienas sovietų karininkas ir pora kare~ 
Jie iš pasalų nušovė ir sužeidė keletą vokiečių kareivių. Už tai vokiei 
miestelio gyventojus suvarė į šventorių, o miestelį iš visų pusių padcį 
Pamatę savo namus degant kai kurie gyventojai mėgino bėgti jų p 
ti, tačiau buvo vokiečių nušauti. Likusius gyventojus paleido tik 111(1, 

met, kai jų namai ir turtas buvo virtęs degėsių krūvomis. 
Jurbarke (Raseinių apskritis) vokiečių represinės tarnybos žudy

nes surengė liepos 3 d. Tada Jurbarke buvo sušaudyta apie 100 ~ 
komunistų ir tikrų bei tariamų jų šalininkų. Tenai buvo nužudytasi 
skulptorius V. Grybas. Gydytoją Antanaitį, kuris mėgino išgelbėtiž>,ų 
gydytoją Karlinskį, vokiečiai žiauriai sumušė. 

Kaune pirmosiomis vokiečittsovietų karo dienomis daugiausia 
ž~onių buvo sušaud_yta V~I forte. Zudynes suorganizavo SS Briga~ 
fuhrer F. Stahle:kens! ~~s tam_ kru_v~na'? darbui įvykdyti buvo sus~ 
dęs sa~e ~urnahstu laik1~1 J. ~hma1tĮ. Vienas svarbiausių šio žumaJi: 
to talkmmkų buvo A. Pmda, ilgi tol kalėjęs už pasikėsinimą nnžudyU 
Kau?o ~?tarą Šk_ėmą._ Paslaptingų, gal plėšikiškų užmačių vedadlll 
J.~1~a!l!s su~elke na~1ams pritariančių avantiūristų grupę ir, StahlCO' 
ke~10 1~ JO žudikų sk~t~nam~s, ~~bėsi žudyti senamiesčio žydus. Pa,' 
~a1 k1:1f!uos žydų šalti~us Klima!či~ grupėje buvę apie 300 žudikų. Ta&'J 
tš artt tas žudynes bei Jas vykdžmsms žudi'kus č' · .. š 1· VII 'orto · . . . . ma ms1eJt a 1a ,, 
buvusios Meteorologmes stoties pareigu-nai man · 'š tik tasai~ 
b d až . Ž d . o,Jog1 ro , ,;.1 
uvęs aug m esms. u ynems prasidėJ'us žy · d 1· · Kl' 'č1'0 Dll'I . • • . . , m1 a 1s Į 1ma1 

Į~toJusl~ '0'._~, pamatę,_ką_nac1ų esesminkai yra suplanavę, iškriko. pr 
1~ vyrų l bu~ pat_e~~ VIs_a, nenumanydami, kad gali būti anaudoti lD' 
ktam darbu1. Į buą ĮSt0J0 manydami J·og ta· . b~ k „8j 511 , 1 partIZanų urys O• 
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raudonaisiais. Dauguma vyrų iš būrio pasišalino 1
• 

-------------
1 Redaktoriaus papildymas pagal šal tin ius: AGražiūnas, savo knygos tekstus 

aprūpindamas bibliografinėmis nuorodomis, jų nenurod„ paminėdamas du 
susidorojimus su žydais Kaune . Šios knygos recenzentai pažymėjo, kad iti!<~i~u 
būtų toms teksto vietoms suradus šaltinius. Siam atvejui aptarti panaudojome pl11IllIDO 
dokumento vertimą į lietuvių kalbą - vokiečių SS brigadenfiurerio ir policijos generolo 
majoro Stahleckerio 1941 m. spalio 15 d. slaptą valstybinės svarbos Operatyvinės 
grupės A iš.samią ataskaitą (MZL). (Iš 'Ilial of the Major War Criminals before the 
Intemational Military 'Ilibunal. Nurenberg. Doc. L-180. Versta ~ vok.iečių k.). 

Toje au:.kaitoje nurodoma, kad jam, generolui Stahleckeriu~ vadovaujant ~ru~s 
A "priešakinis būrys kartu su avangardiniais kariuomenės daliniais 1941 m. birl.elio 
25 d. jžygiavo į Kauną". Ataskaitoje SS gener olas pakartotinai pabrėžia, jog "netikė~i 
paaiškėjo, kad suorganizuoti didesnio masto žydų pogromą išsyk gana neten~... U: 
gana sunkiai sekėsi sukelti vietines antisemitines jėgas". SS generolui pavyko pas1tel.kt1 
"partizanų vadą Klimaitj, kurį tuo reikalu instruktavo veikęs Kaune (minėtos grupė~ 
A] ... priešakinis būrys". Be to, ataskaitoje rašoma, kad " ... svarbu buvo sukurti 
neginčijamą faktą, kad išlaisvinti gyventojai patys savaime griebėsi griežčiausių prie
monių prieš bolševikinius ir žydiškuosius priešus ... Tai pavyko pirmiausia Kaune". 

Tučiau įsidėmėtina, kad Klimaitis nebuvo joks Birželio sukilimo partizanų vadas, 
greičiau gal gen. Stahleckeriui prisistatęs vokiečių Gestapo agentas, kaip Verneris 
Liovė (Loev) Kupiškyje ( šioje kn. 99 p.) arba kažkas svarbesnis negu Klipštas Suval
kų Kalvarijoje (šioje kn. 91 p.). Antrinių šaltinių autoriai, kuklesni negu SS genero
las, Klimaitj jau vadina žurnalistu, ne vadu, turėjusiu pagal vienus 300 žudikų (YP), 
pagal kitus - 600 (SN). A Gražiūnas rašo, kad Klimaitis buvo mažos grupės vadei
va, nes dauguma VII forto rajone (pagal YP-4, tie įvykiai atsitiko V forto rajone) su 
juo kontaktavusių Birželio sukilimo kovotojų, pajutę gen. Stableckerio kėslus, pasi
šalino. Beje pradžioje ta grupė buvo autonomiška ir veikė savavališkai (žr. žemiau). 

Minėtas SS generolas ataskaitoje dar nurodo, kad "Pinnojo pogromo metu, naktį 
iš l l e p o s 25--0sios i 26-ąją, lietuvių partizanai likvidavo 1500 žydų, padegė arba 
kitaip sunaikino keletą sinagogų ir sudegino žydų kvartalą, kuriame buvo apie 60 
namų" (MžL). Betgi šis visame pasaulyje išgarsintas vien lietuviams priskirtas Vo
kietijos nacių kraugeriškas darbas yra atliktas per visą mėnesį nuo Wermachto ižen
gimo į Kauną ir dezinformacijos tikslais minėtoje SS generolo ataskaitoje yra su
plaktas su pogromininkų vadeivos Klimaičio ir jo sėbro Puidos išbirželi o 25 į 26 
dieną jvykdytu Kauno senamiesčio žydų pogromu, kuomet ką tik laimėto sukilimo 
vadai pavojų akivaizdoje kūrėsi policijos, komendantūros ir valstybės aparato įstai
gose. 1ačiau b l r ž e l i o 25-a;ios nakčiai priskiriamos žudynės turi klaustukų ir 
stebina du dalykai: l) nei Vilniaus žydų genocido muziejuje, nei Kauno IX forto 
muziejuje tos nakties didžiulės žudynės neatsispindi ekspozicijose ir 2) žudynių tyri
nėtojų knygos l ir 2 tomuose į žudynių svarbesnių organizatorių sąrašą gerai žino
mo _pogromininkų vadeivos Klimaičio ir jo parankinio Puidos pavardės neįrašytos 
(MZL). lr dar : nuo 1945 m. pabaigos man nuolat lankantis ir iki 1954 metų gyvenant 
Kaune, niekas iš nuolatos gyvenusių tame mieste okupacijų, Birželio sukilimo ir 
karo metais mano pažįstamų žmonių, prisimindamas išgyvenimus ir baisumus, ne
pa_sakojo, kad senamiestyje ar kitur mieste Birželio sukilimo dienomis žydų pogro
mminka4 kaip nurodo SS genero las Stahleckeris, "sudegino žydų kvartalą, kuriame 
buvo apie 60 namų". Nepatvirtino tokio pobūdžio įvykio, specialiai domintis, ir iki
vijoje gyvenantys kauniečiai. Gyventojai atsimena , kad grumtynių su okupantu ir jo 
parankiniais metu gaisrų Kaune buvo daugiau negu įprasta, bet apėmusio miesto 
kvartalą "paraflegetono" nebuvo. Todėl Lietuvos vyriausybė, kol dar Kaune yra Į;;-
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vų liudininkų, turėti.) sudaryti jungtinę valstybės ir visuomeninių organizaci' 
vų komisiją ivykiarru, ištirt~ n!OS panci?-~i ~ patvir~inti._ . !111 

Panaudoti šaltiniai: l. (Mll,) - Ma. nes žudynes L1etuv0Je./Red. B. Barallmni. 
ir kt./Vilnius, "Mintis", 1973, 2 t., 424 p.; _2-(YP) - Yves J!lass~raud. Juws alld""" 
tiles in Lithuanian History: Atminties dienos:/Red. E.Zingem/ . - Vilnius· •1t.'1 
lankos", 1995, 548 p.; 3.(SN) - Saro Neshamit. Lietuvių ir žydų santykiai ~ 
okupacijos metais: Ten pat 419-430 p.; 4. (YP-4)- Yves Plasseraud. Pašaliečio~ 
i žydus ir nežydus Lietuvos istorijoje: Ten pnt, 358-373 p. 

I~ivadavimo iš priespaudos kovooe žiaui:unų neillveng~a. _Ne ~~tis ir 19◄! 
Birželio sukilimas Lietuvoje, !'P.ač ~~tY~?s Kaune. O žygi~ l ~u_s1J~ pradžioje: 
kiečiai, Wermachto vadovybe rr kanmnk1Ja, ~uv~ da_r ypat_m~a1 išdidūs. Jie PIii 
birželio 25 ~ie_nos ~gi _i Kauną buvo p~sta~t.1 P:1eš Įvykusi Lietuvos išsivadaVb; 
faktą, bet žmo10 Hitleno nuostatą nepripažinti L1eruvos nepriklausomybės. Tud b 
ro pradžios šventiško žygio per Lietuvą vadai ~torijai paliko užrašytus netikrus, ki 
singiau melagingus ivaizdžius. Pavyzdžiui, puolančitĮjų armijų gmpės "Šiaurė•i. 
das feldm. vo11 Leebas dienyne tos grupės u7Jrontės vado gen. von Roques P18111l 
mo ištrauką užrašė tokią: "Roques ... kaltina vokiečių policijos vadovybę, lei<IIIIŲ 
lietuvitĮ savisaugos dalims masiška~ tūkstančiais, šaudyti Kauno žydus" ir tęsia, b! 
"mes neturėjome toms priemonėms jokios jtakos". Betgi pabrėžtina, kad tūkstn 
čiais žydus šaudė Vokietija; nacių profesionalia; žudik,Į st ml..1ūros. O lietuvių pam 
zanai arba sukiltliai tomis prasidėjusio karo dienomis kovėsi su Lietuvos valsl)ba 
priešais ir birželio 25(}.6 naktį priešingai negu nemotyvuota L'>, stereotipiškais bĮ. 
t:uimais stengtasi jteigt~ lietuvių sukilėliai neturėjo nei laiko, nei tran'>porto pr~ 
nitĮ, nei paruoštų žudikų, nei tokios žudynių vietos, kad per vieną naktj toli užmir. 
tyje sušaudytų 1500 žydų bei per kita'> keturias dienas ir naktis sušaudytų dar m 
žydtĮ (HK). Thi, žinoma, nereiškia, kad pavienės kerštingų kovotojų grupės, ypl 
neturi Tėvynės idealo vagys, plėšikai ir žudikai, plėšė, linčiavo ir šaudė net nekalim 
komunistus ir žydus. Tačiau objektyvesni šaltiniai nepatvirtina savaimio masinio l» 
tuvių kraugeriško siautėjimo nei prieš įžengiant j Kauną vokiečiams, nei po to, DCS 

Vakarų Lietuvoje tuos žiaurius riboto masto uždavinius "vykdė Wermachto saugi
mo policijos jėgos" (EM-82 p.). Toliau dokumente nurodo ma, kad "Bil» 
lio 28 d. (šeštadieni] vokiečių karinė komendantūra jsakė Kauno ir apylinkių perit 
zan~ts nus_i~inkluoti. Iš pa~t!Z~nų fommočių buvo sudarytos penkios pagalb~ 
~hc1J~ paJe~ų kuopos. Dv~ iš JŲ buvo priskirtos [vokiečių) "EinsatzkomandOOIS· 
V1e~:i JŲ paskir~ V~ forte 1rengt~ žydų koncentracijos stovyklos apsaugai ir CtJ'I 
k1m~oms ".)'k?)1_ll_(1a1, matyt,. Kl1ma1čio kuopa, iš kurios, suva~ uždavinius, daugu,,. 
partizanų 1šbt'g1010? red. K.E.), o antroji kuopa, pritarus kariniam komendantu~ tu
rėjo būti p~ta p~e "Ei~t~omandos" tvarkos policijos uždaviniams" (EM ~83 
p.). Ka~ne mesmal~ dar tęs_es1 šešias savaites. Kauno VII forte jl'llrtoje žydų kOO
ccntrac11a. stovyklo1e buvo irengti du skryriai: l) vyl1! ir 2) moterų ir vaikų. ŠiaPIC 
f~rte buvo užda:y~a. sunai~i?ti apie 1500 žydų. Juos saugo jo lietu· 
v1~ sar~ybt! dal1nia1: Centnmamc kalėjime sunaikinti buvo uždaryti 1869f1' 
da1, 2_14 li~t>~vių, 134 rusai,_ l latvis, 16 lenl..11" (EM- 84 p.). Iš šio dokumento rna~ 
ka? l!ctuvia1 nebuvo masmių žydų žudynitĮ nei organizatoriai, nei vykdytojai, bd 
ne1g~1, kad tose kuopose nebuvo žiaurių ir susikruvinusių sąžinę kareivių - nėll 
pagrmdo. 

Panaudoti šaltiniai: 5. (If!<J - Ilelmut Krausnik. Jiitlers Einsatzgruppen, die 'f-tf, 
pe des We/tan~ch~uungskneges 1938-1942. nerfi,1: Fischer Tuschenbuch Veri~, 
6. (EM) - Erc1gmsmeldung Nr.14, 1941 07 06. Bundi.s Arc:hiv, Koblens s;znaturtB 

58/214, Potsdam 
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Be žudynių VII forte, Kaune dar buvo žiauriai žudomi žmonės ir 
Vytauto prospekte buvusiame Lietūkio garaže. Į to garažo kiemą bu
vo atvaryta grupė žydų. Tą įvykį mačiusiųjų liudijimu, be žydų garaže 
dar buvę vokiečių ir kažkokių civilių. Kas buvo tie civiliai, nėra žino
ma. šnekėjo, jog kai kurie iš tų civilių buvę tik ką iš sovietinio kalėji
mo išsilaisvinę kaliniai. Vokiečiai, ieškodami priekabių, įžvelgė, kad 
vienas žydas įžeidęs vokietį. Tada vokiečiai ir ėmė ten buvusius žydus 
mušti ir kankinti. Mušę ne tik patys vokiečiai, bet ir su jų leidimu ar 
liepiami ten buvę civiliai. Buvo užmušta ar sunkiai sužalota apie 50 
asmenų. 

Trečioji žudynių vieta Kaune buvo IX fortas, iš kurio ką tik buvo 
išsilaisvinę sovietų kalinti lietuviai bei kiti Lietuvos piliečiai. Vokie
čiams užėmus Kauną, į šį kalėjimą buvo imta gabenti ir naikinti žydus, 
komunistus ir tikrus bei tariamus jų šalininkus. Laikinoji Lietuvos vy
riausybė bandė šį naikinimą nutraukti . Kauno karo komendantas, plk. J. 
Bobelis, savo nuožiūra ir pasikliaudamas tik savimi, nuvyko į IX fortą 
ir išlaisvino ten laikytas žydų moteris, vaikus, Lietuvos kariuomenėje 
tarnavusius ir dar kelis kitus žydus vyrus. Tačiau žudynių nutraukti ne
galėjo, nes žmonių naikinimas buvo bendrojo Vokietijos nacių plano 
dalis. Netrukus jie IX forte įsitaisė nuolatinę žmonių naikinimo vietą -
Vernichtungsstelle Kauen. IX forte buvo sušaudytas ir vienas kitas so
vietinių laikų pareigūnas, kuris kažin ar buvo komunistas ir sovietinės 
okupacijos šalininkas. Tai, pavyzdžiui, ligi sovietinės okupacijos "Lie
tuvos žiniose" dirbęs "Tarybų Lietuvos" redakcijos narys J. Beleckas, 
"Lietuvos žinių" atstovas Siauliuose, buvęs komunalinio ūkio komisa
ras V. Knyva, rašytojas V. Montvila ir kiti. 

Be vokiečių represinių tarnybų vykdytų ar organizuotų masinių 
žudynių, žuvo ir pavienių asmenų. Birželio 29 d. girti vokiečių smurti
ninkai be jokios priežasties nušovė prie Fredos sodininkystės mokyk
los vartų stovėjusį botanikos sodo darbininką A.Vienožinską. Įsiveržę 
į Vilijampolės rabino Z.Osovskio butą, jį ne tik nužudė, bet dar nu
pjovė galvą ir padėjo ant Šventraščio, kurį žudikams įsiveržiant rabi
nas skaitė. 

Vokiečiai, naikindami arba uždarinėdami į kalėjimus žydus, ko
munistus bei jų tikrus ar tariamus šalininkus, tuo neapsiribojo. Jie čiu
po ir tuos lietuvius, kurie buvo kuo nors pasireiškę prieš nacių užma
čias. Vokiečiai ypatingai niršo ant tų lietuvių, kurie buvo kilę iš Klaipė
dos krašto ar Mažosios Lietuvos ir ten ėję vienokias ar kitokias parei
gas, dalyvavę tautinėje lietuvių veikloje. Pirmąjį už tai ėmė persek ioti 
pik. V. Grudzinską, buvusį Klaipėdos "Maisto" fabriko direktorių, o 
vėliau Lietuvos Baltijos Lloydo įgaliotinį ir Baltijos transporto ben
drovės tarybos pirmininką. Laikinosios Lietuvos vyriausybės jis buvo 
paskirtas maisto tiekimo valdytoju . Tačiau vokiečiai (Berlynas Laiki-
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nosies vyriausybės nepripaži?o) tuoį ats~un~ė ra_štą,_ kad plk. V. 
dzinskas esąs jų priešas ir todel negalĮS užimti tokių VIešų pareigų ~ 
dzinskas turėjo iš pareigų pasit_raukti ir slap~~s . Tačiau arešto ir"" 
dymų neišvengė. Plk. V.Grudzmsko persek10J1mas buvo tik pla '-· 
repr~sijų pradžia. Vėliau buvo suimti, tardyti bei kalina?J~ ir kiti~ 
gūnat: Neumano-Sasso bylos prokuroras D. MonstaYičtus išve: 
Sachsenhauseno koncentracijos stovyklą, L.Prapuolenis, buvęs ~ 
vių aktyvistų fronto prie Laikinosios Lietuvos vyriausybės įgaliotink, 
išsiųstas į Dacha~ stovyklą, įkalintas ~nkstesn~s KI~ipė?os karo kolllcĮ. 
dantas pik. R. L1ormanas, redaktonus J. Gngolai tts išvežtas į Soldai 
kone. stovyklą, už lietuvišką veiklą Klaipėdos krašte J . Toleikis pakJia, 
vo į Sachsenhauseną, buvęs Šilutės gimnazijos dire ktorius A Kle1111i 
ištremtas į Brandenburgą ir t.t. 

Kauno apylinkėse nuo vokiečių beatodairišku mo visų pirma 1111-

kentėjo lietuviai partizanai, kurių ypač daug suėmė ir sušaudė ZaP)i, 
kyje ir Kulautuvoje. Kaip ir kitais panašiais atvejais, vokiečiai vėliau 
aiškino, kad tai įvykę per klaidą. Kauno užmiestyje jie sušaudė du til'4 
saugojusius partizanus. Birželio 25 d., kai raudoniej i jau senokai buvo 
pasitraukę, vokiečių kareiviai įsiveržė į Tabariškių bažnyčią, nušovė prie 
altoriaus klūpėjusį diakoną V. Stulginską, jį apiplėšė ir dar šaudė į šven
tųjų paveikslus bei altoriaus kryžių. 1 

Vokiečiams užėmus Šiaulius, nuo jų rankos žuvo daug žmonių. 
Per trumpą laiką vienų tik lietuvių buvo suimta keli šimtai (kalbėjo, 
kad suimta apie 800 asmenų): tai buvo komunistai tikri ar tariami so-. ' 
vtetų kolaborantai, informatoriai ir panašūs. Ten pak liuvo daug nic-
~uo n~?usikaltusių Šiaulių miesto ir apylinkės gyventojų, kurie buvo 
ĮSkųst1 iš keršto. Tuos kalinius vokiečiai masiškai naikino. Esama ži. 
n!ų, k~d 400 tų ~ali~ių_buvę sušau.~yta. Kaliniai buvo sušaudyti be jo
kio te1s!11~• :emiantis tik tuo, kad Jie buvo įtarti ir suimti. 
. V1et1~1ams gyventojams toks masinis dažnai visai be pagrindo SU· 

imt~ žmon~ų žu?y~~s kė!ė ~iaubą ir pasipiktinimą. Grupė miesto lie
tuvių rylos1 ~re1pu~ Į vok1ečms, kad pagaliau būtų liautasi žudyti tu01 
žm~n.es, kunų kai~ ne tik n~į!o~yta, bet netgi netyrinėta. De1egacij01 
nanai ku_n. J: Lap1s, P. Buga1hšk1s, J. Orlauskis ir dr. D. Jasai tis nuyY· 
ko_ pas _šiauhų apygardos k?misarą Gewecke ir paprašė be pagrindo 
su~mttųų žudy~ą susta_bdyt1. Ateityje bausti tik tuos, kuriuos teismas 
pnp'.1Žms ka_lta1s._ Ko_m1saras tokį pareiškimą išklausė gana piktai, nel 
gra_smo. ~ač1au ~ del_to toks beprasmis žmonių žudymas liovėsi ir bU· 
vo išgelbeta ne vtena Jau įgrūsto į kalėjimą gyvybė. 

- ·-
l Redaktoriaus pastaba: tai tik pradžia sąrašo neprovokuotai sušaudytų Jietuvill 

sukilėlių . 
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Joniškyje (Šiaulių apskritis) buvo suimti ne tik žinomi komunistai 
aktyvistai, kurie talkino raudonajam okupantui, bet ir be jokio pagrindo 
'tarti ar įskųsti asmenys. DaugeŲ ištiko toks pats likimas, kurio susilaukė 
Šiauliuose bei kitur į vokiečių rankas patekę nelaimingieji. Šaudant Joniš
kio žydus, be jokio teismo buvo sušaudyti ir minėtieji asmenys. 

Įžengę ketvirtadienio popietę (06 26) į Smilgių miestelį (Panevėžio 
apskritis) ir apsistoję nakčiai vokiečiai nušovė tris ginkluotus sukilėlius 
- Daukšą, B. Sumą ir Žukauską, pavakare vykstančius į sukilėlių štabą. 
vokiečiai žinojo ginkluotų lietuvių ir daugumos gyventojų nuostatas 
sovietinio okupanto atžvilgiu. Nors nušovę partizanus vokiečiai -
Wehrmachto kareiviai apgailestavo dėl to kas atsitiko, bet jų 
beatodairiškumas žudyti dėl atsiprašinėjimų nesumažėjo. 

Ypač tragiškas likimas ištiko visą būrį Kupiškio ir jo apylinkės 
gyventojų . Sovietmečiu į Kupiškio gimnaziją mokytojauti atvyko šiek 
tiek lietuviškai pramokęs vokietis W Loewe. Jis tuojau ėmė energingai 
gimnazijos moksleivius verbuoti į komjaunimą. Kai prasidėjo karas, pa
aiškėjo, jog Loewe yra repatrijavęs iš Vokietijos į Lietuvą, ir iš tikro 
buvo gestapo agentas . Atėję vokiečiai Loewe paskyrė vietos komen
dantu. Jis ėmė žudyti dažnai jo paties kone prievarta įrašytus į komjau
nuolius lietuvius moksleivius, vienokiu ar kitokiu nusižengimu apkal
tintus ar tik įtartus vietos gyventojus. 

Pagal Loewe sudarytą sąrašą Kupiškyje buvo išžudyta apie 100 as
menų. Vokiečiams traukiantis iš Lietuvos, Loewe pabėgo į Vokietiją ir po 
karo gyveno Koelne. Sovietai jo nesučiupo, tačiau net 1967 m. iškėlė bylą 
keliolikai Kupiškio gyventojų, kurie dalyvavo 1941 m. sukilime ir esą "žu
dė tarybinius piliečius" . K. Sniukas, A. Malinauskas ir D. Kriūka buvo 
nuteisti sušaudyti, o J. Karalius ir S. Grigas - po 15 metų "laisvės atėmi
mo su turto konfiskavimu, bausmę atliekant griežto režimo pataisos kolo
nijoje". Kodėl tik po 25 metų nuo jų tariamo nusikaltimo dienos tie asme
nys buvo teisiami, nei sovietų valdžios organų, nei spaudos nebuvo paaiš
kinta, tačiau manoma, jog tos bylos okupacinei valdžiai prisireikę propa
gandos tikslams. Ko gero, šia byla buvo norėta diskredituoti į užsienį pasi
traukusius lietuvius, kad esą ir jie "žudę tarybinius piliečius", kadangi be 
minėtųjų piliečių už akių teisti ir trys užsienyje gyvenę kupiškėnai. 

Panevėžyje vokiečiai taip pat išžudė daug miesto gyventojų. Vie
nas pirmųjų gimnazijos kieme buvo sušaudytas tos gimnazijos direkto
rius Kesniūnas . 

Redaktoriaus papildymas: JAV gyvenantis iš Kupiškio ki/.ęs žydas "Commen
tary" iumale paskelbė, kad Birž.elio sukilimo Laisvės kovų epopėja Kupiškyje greitai 
virto kraugerių puota, garsiai skambant laisvės kovų dainoms, perduodamoms 
~adijo bangomis. Buvo nuiudyti jo tėvai. Sūnų žydą galima suprasti ir labai už. 
Jausti. Deja, sūnus nežinojo arba nenorėjo žinoti, kad Kupiškyje mirties "dainų ir 
muzikos " užsakovas buvo ne Lietuvos sukilėliai, o iš anksto Kupiškyje "inplan
tuotas" iš Vokietijos kilęs žiaums ir klastingas gestapo agentas W. Loewe . 
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Pagalba nukentėjusiems 

Iš Lietuvos pasitraukus raudoniesiems, atsirado daugybė skubi;:; 
vykdytinų uždavinių. Tačiau svarbiausias reikalas buvo suteikti paga~ 
nukentėjusiems nuo soviet'ų ir karo. Kaip minėta, tūkstančiai lietul 
žuvo kovodami su sovietais arba buvo sužeisti. Reikėjo pasirūpinti SQ. 

žeistaisiais, jų bei žuvusiųjų šeimomis. Išėjusiems iš kalėjimų kalinia111a 
taip p~t ~a~n~i r~ikėjo s_kubi~s pa~a~~s .. ~e!k~jo ~ešk?t! p_rieš pat karo 
pradžią l Sibirą išvežtųjų bei pas1rupmtl Jais 1r hkus1a1s JŲ šeimų na. 
riais. Sovietai tūkstančius Lietuvos vaikų buvo išvežę į pionierių sto. 
vyklas. Reikėjo pasirūpinti ir šiais vaikais. Be to, dalis lietuvių karht, 
kurie buvo įtraukti i sovietinę armiją, kartu su rusais pate ko į vokiečilj 
nelaisvę. Reikėjo šiuos lietuvius surasti ir išlaisvinti. Šie skausmingida. 
lykai nedavė žmonėms ramybės, todėl susirūpinę dėl artimųjų likimo 
jie leisdavosi i kelionę ieškoti savo giminaičių . 

Lietuvos Raudonasis Kryžius ėmėsi teikti nukentėjusiems pagal. 
bą. Sovietams okupavus Lietuvą, ligi karo Raudonasis Kryžius dar išsi
laikė kaip buvęs, nors okupantai jau buvo jam paruošę statutą bei jam 
vadovauti numatę gyd. Micelmacherį su keliais kitais komunistais, ku
rie turėjo vietoj buvusios Vyriausybės valdybos sudaryti Lietuvos Rau
donojo Kryžiaus vykdomąjį komitetą. Tad jau 1941 m. birželio 25 d. "Į 
Laisvę" paskelbė šią Raudonojo Kryžiaus informaciją apie padėtį ir 
veiksmus karui prasidėjus: 

Raudonojo Kryuaus Vyr. Valdybos pranešimai 
. ~au 1939-1940 m. Lietuvos Raud. Kryžiaus Valdyba, nujausdama ypatingus 
Įvyki~s, sten?ėsi apsi'7?-pinti įvairiais reikalingais dalykais - sanitarinėmis maJi• 
nomis, medikamentais, personalo paruošimu ir kt. 

. Mas':vai okup~vus Lie~vą, ji visokiais būdais laviravo, kad galėtų išsaugoti 
kiek ?a_l_1ma da~g!~u ~rto ~r kad, _apskritai nebūtų paralyžiuotas RK veikimas. 
Pras1de1us Vokiet!Jos ir ~ovze~ ~qJungos karui, kai per dieną griuvo civilinė ap
s~g~, Raud~~szs Kryiiu_s paeme savo žinion Karo ligoninę su J 50 ligonių, MieJto 
ligomnr, ku:'oJ~ buvo afte 50() ligonių. Atsitraukdami raudonieji visiškai apleido 
savu?s1us l!g?m~s: P_altko juos be maisto ir niekam jų neperdavė. Raudonasis 
Kry~us '!n~l št~ lt~on!ų f!~rdavė ęloboti kitoms ligoninėms, o dalį pasiliko minėto
se ltąomnese. 1~ v1~azp J?zs '?-Pinosi. Išsilaisvinus politiniams kaliniams, Raud. 
K!Jiius ~kubia1 t~1~ ret~ltngą pagalbą sunkiai sužeistiems ir sergantiems lig<>:_ 
mams. Emus ve1kt1 partizanams, R.K. sanitariniai būriai ligoninės ir Greito; 
Pagalba teikė jiems sanitarinę pagalbą. ' 

~.aud. ~ž. ~~j~u atkfi-~ė Komitetą Nukentėjusiems nuo Karo Šelpti, kuris 
p~dė~o_ne lik Pohttmų Kalimų Globos Komitetui, bet ėmė rūpintis visais nuken· 
te1us1azs nuo karo. ' 

Vokiečių _ok~~acij_o~ m~tu ~ietuvos Raudonasis Kryžius šitaip dir· 
bo tol,_kol vo~1~Čla1 La~1~ąią Lietuvos vyriausybę išvaikė. (Tai atsitiko 
po šešių _sava1č1~, ~gpJūč10 7 dieną). Vokiečių generalinis komisaras 
uždraude vartoli Lietuvos Raudonojo Kryžiaus vardą, nes jis priminė 
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nepriklausomą Lletuvos valstybę, todėl vokiečiai nepakentė šio pava
dinimo. Vietoj Lietuvos Raudonojo Kryžiaus buvo įkurta Savitarpinė pa
galba, kurioje Lietuve~ Ra~d?nasis Kryžiu_s suda~ė au_t~nornišk~i v~ikiantį 
Sveikatos globos skyrių. Š1ta1p Raudonasts Kryžius ligi pat vokiečių oku
pacijos galo iš.saugojo savo valdybą ir įstaigas. Jo pirmininko pareigas tuo 
metu ėjo gyd. V. Ingelevičius . 

Vienas pirmųjų Raud .Kryžiaus ketinimų karo veiksmams nutolus 
nuo Lietuvos buvo sovietų kalėjimuose iškankintiems ir dažnai palauž
tos sveikatos politiniams kaliniams sudaryti sąlygas atsigauti ir sustip
rėti. Taigi Politinių kalinių globos komitetas iš karto ėmėsi kaliniams 
organizuoti vasaros poilsi. Tačiau tada, kai buvo tokia sumaištis, ne vi
sada lengvai galėjai pasakyti, kas iš kalėjusių iš tikro buvo politinis ka
linys, o kas kalėjo už kriminalinius ar kitokius nusikaltimus . Kad politi
nių kalinių vardu ir jų teisėmis negalėtų pasinaudoti kiti asmenys, Rau
donasis Kryžius paskelbė, jog politiniai kaliniai, nori gauti lengvatų, 
apsirūpintų kalėjimų duodamais pažymėjimais, kuriuose būtų nurody
ta kalinimo priežastis. Asmenys, kurie negalėjo tokių pažymėjimų gau
ti, privalėjo pateikti žinomų politinių kalinių paliudijimus. 

Rūpinantis gyvaisiais, nepamiršti ir žuvusieji. Nukentėjusiems nuo 
karo šelpti komitetas, kuris buvo R.K.ryžiaus dalis, kreipėsi į visus Lie
tuvos gyventojus ir prašė žinančius jam pranešti, kur yra raudonųjų iš
žudytų ir užkastų politinių kalinių ar civilių gyventojų palaikai, nes no
rėta juos surasti, atpažinti ir tinkamai palaidoti. 

Be politinių kalinių nedelsiant teko susirūpinti sovietų į pionierių 
stovyklas išvežtais vaikais. Į tokią stovyklą Palangoje buvo suvežta 2500 
vaikų. Karui prasidėjus, sovietų pareigūnai tuos vaikus bandė varyti 
pro Šventąją Latvijos link. Tačiau, vokiečiams ėmus pulti, tie sovieti
niai pareigūnai išbėgiojo, vaikai buvo sugrąžinti i Palangą. Iš čia vaikai 
buvo perduoti tėvams. Tačiau ne visus tuos vaikus pavyko surasti. 429 
vaikai kažkur buvo dingę, turbūt išvežti i Sovietų Sąjungos gilumą. 
1942 m. pavasarį lydimas vokiečių kareivio į Lletuvą grįžo kauniečių 
Morkūnų sūnus Pranas, kuris buvo Palangos pionierių stovykloje. Ta
čiau iš to 10 metų berniuko nedaug pavyko sužinoti apie ji patį ir apie 
jo draugų likimą . To meto spauda apie jį rašė: "Kol kas sunku. su juo 
išsiaiškinti, ir ką nors smulkiau bei tikriau sužinoti apie iš Palangos išvežtų 
vaikų likimą. Jis pats kažkokiu būdu pateko į frontą ir buvo globojamas 
vieno palitru.ko. Visą laiką gyvenęs su raudonarmiečiais apkasuose. Tekę 
pergyventi visokių baisenybių. Ir dabar jis yra visai prislėgtas įspūdžių, to
dėl sunku iš jo ką nors tikresnio sužinoti; jo pasakojimuose labai daug 
prieštaravimų; sunku supaisyti faktus ir atskirti tikrovę nuo fantazijos. T§ 
Palangos stovyklos gyvenimo jis vos beprisimena vieną kitą faktą, ypač kai 
kilo karas ir kai jis bėgęs su savo broliuku, apie kurį tačiau nieko smulkiau 
pranešti negali. Fronte gyvenęs neblogai, buvo pavalgęs, aprengtas (pilna 
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kariška uniforma, kurioje jis grįžo ir joje matomas iš parsivežtos Jot 
jos) ir vyresniųjų globojamas. Priglaudusiam jį Raudonos ios annijo, 
niui patekus į vokiečių nelaisvę ( Rytų fronto šiaurinėje dalyje), karfk 
ko ir jis;jį nuvedė pas vokiečius vienas raudonarmietis, kuris mokėj 
kiškai kalbėt~ ir paaiškinęs vokiečiams, kas jis toks ir iš kur esqs· fl 
vokiečiai pasiėmę jį labai stropiai globoti, atšėrę, atkutinę ir paga""'4 
specialiai pasiųstu kareiviu pristatę į Kauną, kurį jis vos beatpažino" (i 
1942-125). To vaiko pasakojimai patvirtino prielaidą, kad din · 
Palangos stovyklos vaikai buvo vežami į Rusiją ir ten - bent dauguma 
ko gero pateko, nes visos paieškos šiapus fronto nedavė jokių rezuJ 
tų, nors buvo labai stropiai ir rūpestingai ieškota. 

Besirūpinant ištremtaisiais prieš pal karo pradžią, reikėjo k 
nors išsiaiškinti, kur jie buvo vežami ir kur jie yra - ar sovietams p 
ko juos nuvežti tolyn, ar jie liko vokiečių užimtose srityse. Bciešk 
pavyko šį bei tą sužinoti. Pavyzdžiui, Naujosios Vilnios stotyje buvo rasit 
dokumentai, iš kurių paaiškėjo, kad lietuvių iš šios stoties buvo išvežli: 
birželio 15 d. į Lokotą ( AI tajuje) - 1 225 asmenys, birželio 17 d. j !{o. 
lundą (Altajuje)-2 625, birželio 18 ir 19 d. į Bijską (Altajuje)-9845 
birželio 17 d. į Barnaulą (Altajuje) - 2 065, birželio 15 d. į Zacaj~ 
(~lajuj~) -175! birželio 20 ir 21 d. į Novosibirską (Sibire) - 5465, bir
ž.eho 17 ir_ 21 d. Į ~edvežja Gora (Karelų-Suomių resp.) -23 45, birl.c
ho 15, 19 1r 21 d. Į Starobelską (Ukrainoje) - 5075, birželio 21 d. į Ma
k~t O:enburg~ (~azachstane) -1 015, birželio 16 d. į Babyniną-455, 
?t~eho 18 d.! Mmską (Gudijoje) - 175, birželio 22 d. į Oršą (Gudi• 
JOJe) - 420. Iš viso per Naująją Vilnią iki birželio 22 d. buvo išvežta 
30 485 asmenys. Tremtiniams išvežti buvo panaudota 19 traukinių, ku· 
riems sudaryti teko pasitelkti 871 vagonų. 

. ~ių tre~tinių ieško.ti.?uvo išsiųstos Liet Raudonojo Kry1jaus eks· 
ped1c1Jos. Viena e~p~d!CIJ~ nuvyko net į Oršą, Minską ir Bobruisk,ą,o 
~olodečne, I?augpilfJe tr V1tebske buvo įsteigti pagalbos punktai. Š1au• 
hų Rau?onoJo_ K~iaus atstovai, ieškodami lietuvių tremtinių, buvo 
nuvykę l Ry~~ tr Sk1rotovą. Deja, šios paieškos nedaug tedavė vaisių: 
. . K. Vasil1a~ka~: v~dovavęs ekspedicijai į Oršą, grįžęs spaudai ~~1c 
Ją taip pap~akoJo: Liepos JO d. mūsų ekspedicija dviem autobusais iJ. 
vyko iš l:il~iaus. ~Id Lebedevo važiavome be sustojimo. Sustoję Lebetfd 
apk!ausme;om_e vietos gyv~ntojus. Niekas nieko konkrečiai negalėjo nuro
dyti. _V'_ienas kitas pvento1as papasakojo, kad matė einančių žmonių ~ 
ryšuh_ais, ?e~. kas J_ie Y:~ -gyventojai nežinojo. Vienas gydytojas nurodė, 
~d l~g~n~net guh kažin f<:iks sužeistas lietuvis karininkas. Nuvykę i li8:1" 
~mę iš~zaiš~no~e, kf:d t~ bu_vo sunkiai sužeistas lietuvis kapitonas VallU· 
lis, /ams ;neš di~ną žš:1ettas l Molodečną. Iš Lebedevo išvykome i Molo
dečną. ~ia st?tyJ~ ~?ra~ome f<:'P_iton~ Drauge/į. Įsteigėme savo punklf 
Aplankėme lzgomne1 kapu. Vailulb kuns guli nepalankiose sąlygose. IP"' 

LIETUVA DVIEJl} OKUPI\CIJŲ REPLĖSE. 1940-1944 103 

reigojome Molodečno punktą, kad pasirūpintų Valiu/į atsiųsti Vilniun. Mo
lodečnoj teko apsinakvoti. Sutikome čia daug žmonių (gudų), įvairiais 
budais vykstančių idkoti iJvežtų savo artimųjų. Išsikalbėję su jais, nieko 
naujo apie tremtinius ir politinius kalinius nesužinojome. Tik vienas pilie
tis stotyje pareiškė, kad jam lietuvis geležinkelietis Kuodys stotyje pasakęs, 
jog jis lydėjęs vaikų (nežinia kokių) ešeloną. Minske jį rusai pašalino, o 
ešelono vadovybę perėmė patys. To piliečio nuomone, vaikai negalėjo būti 
toliau nuvežti kaip iki Oršos, kadangi toliau kelias buvo bombarduoja
mas. Molodečnoje susitikome dvi grįžtančias kalines iš Gardino (Liepins
ka ir Kipinska ), kurios sėdėjo Minsko kalėjime. Birželio 23 dieną jos buvo 
iš kalėjimo iJvežtos. Kartu su jomis buvo vežama ir daug lietuvių, tačiau 
pavardžių tų lietuvių jos nežinančios. Už Minsko visus vežamus išsodino ir 
pėsčius varė Červenės link. Pakelėje žymesnius asmenis atskirdavo ir šau
dė. Nuo Červenės atskyrė moteris nuo vyrų. Moteris paleido laisvai, o ry
rus tardė. Koks vyrų likimas - jos negalėjo pasakyti. Molodečnoje taip pat 
iš vieno piliečio, pavarde Kizik, sužinojome, kad jis girdėjęs, jog lietuvių 
ešelonai buvo vežami per Polocką Leningrado link. Palikę Molodečną, 
kuriame nieko konkretaus nepatyrėme, privažiavome Minską. Čia apsirū
pinome leidimais vykti toliau, pasiėmėm degamosios medžiagos ir, sudarę 
tris grupes, vieni mūsiškių išvyko Červenės kryptim~ kiti - Borisovo krypti
mi, o treti - pasiliko Minske. Minske likusioji grupė tuojau aplankė inter
nuotų ir belaisvių stovyklas, didesnes miesto įstaigas. Mieste ir stovyklose 
lietuvių pabėgėlių nerasta. Mieste pranešėme apie Raudonojo Kryžiaus 
punkto įsteigimą. Geležinkelio stotyje pastatėm dežuruotoją. [ punktą ėmė 
kreiptis Lietuvos atbėgėliai ... Tai daugiausia politiniai kaliniai arba iJvež
tieji anksčiau iš Gudijos (paskutiniu metu Lietuvai atitekusių sričių). Jais 
rūpinomės. Vietos minskiečiai ir tie vis~ kurie buvo atvykę i punktą, apie 
lietuvius tremtinius nieko konkretaus negalėjo pasakyti, išskyrus gandus, 
kurie nepasitvirtino. Liepos 13 dieną i Minską grįžo ekspedicija, nukelia
vusi Červenės kryptimi. Ekspedicija pakelėse klausinėjo keliaujančių žmo
nių. Jie pasakojo, kad daugiausia buvo vežama iš Minsko kalėjimo. Ar 
tarp jų buvo lietuvių - niekas negalėjo pasakyti. Totoris Kamickis, kuris 
gyveno už Červenės 3 km., prie kelio, išgirdęs šaudant, pats išsigandęs ir 
pabėgęs į mišką. Paskui jis sužinojęs, kad plentu varę žmones ir juos šau
dę. Per šaudymą daug ir pabėgę. Sušaudyti buvo tik vyrai. Tam pačiam 
totoriui su kitais kaimynais sušaudytuosius teko laidoti dviejose vietose. 
Palaidota viso apie 40-45 žmonės. Kas jie buvo - totoris negalėjo pasakyti. 
Visi jie buvo civiliaį apsirengę geresniais ir blogesniais drabužiais. Minske 
tą pačią dieną daug kolchozininkų vežė cukrų. Apklausinėjome juos, ar 
kartais kur kolchozuose nėra prisiglaudusių žmonių. Iš kolchozininkų nie
kas nieko nežinojo. Tik viena moteris mums papasakojo, kad 6 km nuo 
Minsko, kažkokioje mokykloje esą daug įvairiomis kalbomis kalbančių 
žmonių. Nuvykę į tą vietą ir patikrinę, patyrėme, kad tai paprasti pabėgė-
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liai iš Minsko. Liepos 14 dieną, nekantriai laukiant mašinos~ 
pusės, atvyko dar viena m~in~ iš 1:žlnia~s. Na~jai ~';:Yf:usieji mūsų~ 
donojo Kryžiaus delegatai pasipy/e po miestą nnktz zzmų. Tačiau ir ji 
nieko sužinoti nepasisekė. Tremtiniai nuo Minsko dingę kaip į vande~ 
Pagaliau liepos~~ die~1 ilga~ užtn:,":-'si gr_Įžo ekspedicija _iš Borisovo1 
pakelėse buvo uitlkusz zmomų, tv1rtmanč1ų, kad ešelonai su žmonėnf 
buvo pro čia vežami. Neprivažiuojant Borisovo - stotyje Kolodica _ su: 
nota, kad pro čia ešelonai pravažiuodavo be sustojimo. Jie visi sustodai~ 
Smalevici stotyje, su kuria telefonu susisiekusi ekspedicija sužinojo, kad 
joje ešelonų nebėra. Ir pačiame Borisove nieko nežinota. Iš stoties KrupAf 
lietuvių kolonijos patirta, kad ir pro čia ešelonai buvo pravežti. Tie eše/o. 
nai Krupkuose sustodavo. Viduje vagonuose žmonės giedodavę šventOJ 
giesmes. Vietos lietuviai jiems davę vandens. Vežamieji paklausti, kur juoi 
veža, nieko nepasakydavo, nes patys nežinojo. Mūsų ekspedicija ruošė~ 
vykti i Oršą, tačiau, prisiartinę prie Oršos per šešis kilometrus, turėjo grįžt( 
nes buvo karo laukas. Oršos apylinkėse, Toločene, viena gailestingoji se

suo papasakojo, kad apie birželio 26 dieną pravažiavo ešelonas su įvairii 
tautybių vaikais. Prie to paties ešelono buvo ir vagonų su užkaltais langais. 
Vagonuose buvo suaugę žmonės, kurie kalbėjo nerusiškai. Prie vaikų va
gonų buvo palydovai, kurie išsišnekėjus seselei paaiškino, kad vaikai veža
mi i Orlovską ar Jvanovską. Paskutinis traukinys iš Toločeno išėjo birželio 
26 dieną, vėliau jokie civiliai nebuvo vežami, nes liepos l dieną, susprog· 
dinus geležinkelio tiltą, jau visi ešelonai buvo praslinkę. Ekspedicijos nuo
mone ir visų sutiktų geležinkeliečių tvirtinimu, visi tremtinių ešelonai turė
jo būti jau kitoje fronto pusėje. Kad šis prileidimas yra teisingas, rodo~ 
taį jog nė vienas iš tremtinių negrįžta. Kalbos, kad ešelonai buvo sudaužt 
ti -yra neteisingos, nes niekur jokių pėdsakų neužtikta. Visur buvo kalba· 
ma, kad 7 lan. nuo Borisovo esą sudaužytas tremtinių ešelonas. Patikrinus 
l:atirtc:, ~d č!a s_udužę ~ ~ago~~i ir garvežys. Po garvežiu gulįs politruf<a: 
zr apimk JI pnme~t?.s ~ovmzų d~žes aif kiai rodo, jog čia sudaužytas karin~ 
e~elonas._ Eks~edicl)a .iš Bobruzsko meko konkretaus neparvežė. Puchol'I· 
č,ų_~otyJe sutiktas !J.msko_ geležinkelininkas papasakojo, kad birželio 13 
d._ JIS buvęs ':f~vosz~zrsf:e zr vykęs i Maskvą. Maskvoje buvęs birželio 22 
~eną. !~lzuz,. Čelzabmsko 5!otyje, jam tekę matyti du ešelonus, Ufoje -
vieną; iš vis~~; Maskvos sutzko _a[!ie 8-9 ešelonus. Visi tie ešelonai buvo 
si: ~~bomis._ l/L, 19~1~2~!._ T~tgi.' eksp_edicija padarė išvadą, kad tr~Jll· 
~mų e~elo?at n~sunaikmti tr JŲ Jau nera šioje fronto pusėje o vtsUS 
JUOS speta išvežli už fronto. ' 

Siaulių Raudonojo v ~~iaus ekspedi'ci•J·a VIS. • • vo žy· . . :..,.,, uomene1 apie sa 
gio rezultatus paskelbė šiuos duomenis: "A ... ~,,. · b'...t' 1. 24 d kai 
d'del · L · tu dali · n„ uu1en1, 1, ~e w ., 
z e ze vos s 1au buvo ifvaduota iJ oku . Š' ruose 

če~a~ :!~tos ~!pelių pa1e~m~ dar visą naktį~:: 1;rz:o, lin':s ~ O-
nes ir veze l ktue11mą. Treč1ad1en1, birželio 25 d 4 lrpy d •· vi·s:us ., nuo va . pra eJ0 

1.' oj l__;~--~-•- ---
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politinius kalinius vetti sunkvežimiais į stotį, į paruoštus ir kalinių lau
kiantius vagonus. 7 val. darbas buvo baigtas. Iš viso išvežta politinių kali
nių apie 120 žmonių, tarp kurių yra gydytojų, buvęs burmistras, daug stu
dentų, mokytojų, karininkų ir ūkininkų. 8 val. 30 min. traukinys drauge su 
visais komunistais ir milicija išvažiavo Joniškio link. Susirūpinus išvežtų
jų likimu ir Raudonajam Kryžiui mielai pritarus, buvo suorganizuota ta 
kryptimi kelionė. Išvykom iš Šiaulių liepos mėn. 21 d. rytą. Joniškio stoty 
patikrinome žinias, gautas iš Šiaulių geležinkelininkų, ir leidomės tolyn. 
Jelgava. Žinios beveik tos pačios. Čia buvo vagonai atidaryti ir kaliniams 
duota vandens gerti. Iš Jelgavos leidomės Rygos link. Antroj Rygos stoty 
radome tą patį budėtoją, kuris kaip tik birželio mėn. 27 d. budėjo, t.y. tą 
dieną iš ryto pravežė ir mūsų sekamus politinius kalinius. Stoty, kaip budė
tojas papasakojo, norėta jų, atsikratyti. Vienas čekistas rūpinosi nugabenti 
juos į Rygos centrinį kalėjimą, bet gavo neigiamą atsakymą, ir ešelonas nuva
žiavo tolyn. Čia, smulkiai ištyrus buvo nustatyta, kad jų nešaudė, neišpjovė ir 
nepaleido, o išvežė ar Skirotovo, ar Valkos link Apl.ankėme Rygos centrinį 
kalėjimą, ir čia radome 19 lietuvių, kareivių ir šiaip suimtų žmonių. Kiekvie
ną iš jų kuo nors apdovanojome, paėmėme jų sąrašus ir pažadėjome rūpintis, 
kad būtų paleisti. Kitą rytą dūmėm Skirotovo ir kitų stočių link Čia sekimo 
sąlygos darosi labai neaiški.os. Pačioje stotyje gauti duomenys jau neatitinka 
anksčiau gautųjų. Tik buvo aišku, kad ir čia niekas negirdėjo ir nematė di
desnio skaičiaus išžudytų žmonių . Ir taip geležinkelio stotyse tikslesnių žinių 
nebuvo galima gauti. Vėliau teko sužinoti, kad i Maskvą paskutinis ešelonas 
ėjo birželio mėn. 26 d., o mūsų minimi politiniai kaliniai tik birželio 27 d 
buvo atvežti į Rygą. Ta kryptimi jų toli jau negalėjo nuvežti. O į Leningradą 
mūsų minimieji politiniai kaliniai taip pat negalėjo patekti. Bet tai nėra pa
tikrintas faktas. Sj Šiaulių Raudonojo Kryžiaus darbą toliau tęsia mok A. 
Raulynaitis, 8}'11, Siauliuose, Topolių g. Nr.8." (!L, 1941- 29). 

Nors šios ekspedicijos išvežtųjų nesurado, tačiau jos buvo reikšmin
gos: vienur kitur sutikta sužeistų, kalinamų ar šiaip karo išblaškytų lietu
vių, kuriems vienaip ar kitaip buvo padėta. Štai vienos buvusios kalinės 
pasakojimas, kaip ją iš bėdų išgelbėjo iš Vilniaus į Minską atvykusi Lietu
vos Raudonojo Kryžiaus ekspedicija: ''Aš dirbau Kaune, Geležinkelių 12 
plote, - sako grįžusioji silpnu balsu. - Birželio 6 d. prievarta išvežė mane į 
Vilnių lankyti mašinistų padėjėjų kursus. Tačiau juose ne visi galėjo mokytis. 
Tze, kurie nepriklausė komjaunimui ar šiaip kuriai nors komunistinei orga
nizacijai, buvo areštuoti ir kišami į kalėjimus. Ir mane birželio 17 d. areštavo. 
Kalėjime mane laikė iki birželio mėn. 22 d. Per šias šešias dienas jie mane, 
kaip ir kitus areštuotus, kankino įvairiausiais būdais: badydavo nagais smil
kinius, mušdavo, daužydavo krumpliais ir vis klausinėdavo, ar nežinau, kas 
b~vo svarbesnis šaulių veikėjas ar šiaip dalyvavęs tautinėse organizacijose bei 
cfirbęs tautinį darb4 Tačiau apie tai aJ nieko nežinojau, o jei ir būčiau žino
]US, tai tiems kraugeriams nebūčiau sakiusį - pasakoja įtūžusi pabėgėlė. 1ru-
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f!Utį ... ~Primusi, trem~ė pra~jo P.asa~oti tol~: - Bir?:lio 2~ d. tie'?'~ 
išveze mane ir ldtus zš Vilniaus E Mmską. Musų veze labai daug, E ~ 
atsigręžti neleisdavo, km! n~matytum, kC:S te~ .. darosi,_ o ~ atsisukdavo, ~ 
nu_šaudavo. Atv~ E 1:{mską, uf:riar~ f:a!ėpme! ~-iame aukšte" (ten }'rQ 
3-Jų _aukštų rūsys: 1 J-;1 kišdavo labWI:'sz~L pe~s~ldoJCl'!:us). N,,etru'?,ts mkrtt 
prasuiėjo bombardavimas. Bombos siekė tik ild 2-ro aukšto , 3-zo nepasie
kė. Tuo būdu mes Ųlw_fl!. gyvi. T~a _mus P~. ldtą pusę išvarė į kiemą, ž! kw 
tuoj, net nedavę pasz/sell ir nevalgiusz_us, vare,1 Červenę (70-80 km. nuo Mins. 
ko) 2 dienas. Kurie bū~~o si!p~e~; neP_~ei_cla:,io, tu~s nuša~davo .. ~adėju, 
bombarduoti Červenę, VlSl ~ll;llal ~lakste_ ir_ iš~lapste. Pasku_i pradė1om bėgti 
į rngius ir miškus, pakely uzeidamz pas ukinmkus gudus. Jze mus vaišingai 
priimdavo ir kaip įmanydami padėdavo. Jiems taip pat buvo įgrįsęs raudono
jo siaubo teroras, ir jie džiaugėsi, galėdami iš jo išsilaisvinti. Bijodami bėga,,. 
čios bolševikų kariuomenės, toliau keliavom Minsko pusėn. Ten sutikome 
jau voldečių kariuomenę, kuri mus suvarė į stovyklas, bet kaip tik tuo metu jj 
Vilniaus buvo atvykusi Lietuvos Raudonojo Kryžiaus mašina. Tada mūsų 
padėtis paaiškėjo, ir mus aprūpino drabužiais, nakvyne, maistu. Pasistipri~ 
nutarėme kistis į kelionę, ir, kaip matote, mes jau čia, - šypsodamasi baigė 
pasakoti pabėgėlė." ([L, 1941-15). 

Vienaip ar kitaip ištrūkusių iš enkavėdistų nagų ilgainiui ėmė rastis 
vis daugiau. Vienam kitam buvo pavykę jau prie Minsko ar net Ooo 
iššokti iš sunkvežimio ar vagono ir pabėgti. Pasirodo, gyvų išliko net ir po 
červenės žudynių. Lietuvos Raudonasis Kryžius visiems jiems padėjo. Pa
galiau Raudonasis Kryžius buvo pasiryžęs gelbėti ne tik buvusius kalinius 
ir tremtinius, bet ir visus kitus nuo karo nukentėjusius krašto gyventojus. 
Visam šiam darbui reikėjo ir darbininkų, ir lėšų. Tad Raudonojo Kryžiaus 
vadovybė netrukdoma ir susirūpino šiuo reikalu. Jau liepos 2 d. ji kreipėsi 
paramos į visą Lietuvos visuomenę šiuo atsišaukimu: 

Lietuvos Raudonasis Kryfjus kviečia visuomenę aulwti nukentėjusiems šelpti 

LIETUVOS VISUOMENEI 
Vokiečių narsioji armija atnešė Lietuvai išlaisvinimą iš raudonosios baudli~ 

jungo. Vzsų krūtinės atsikvėpė lengviau, nes nebejaučiame pavojaus savo Jaisvel lf 

gyvybei. 
Praeitų ir šių dienų įvykiai pareikalavo iš lietuvių daug aukų. Ištisos šeimos 

neteko savo narių, daug namų ir ūkių raudonieji sudegino. Šimtai šeimų liko be 
pastogės ir duonos kąsnio. 

Daugelis pa:Li~~ų-sa~anorių, ko~ojusių dėl Lietuvos laisvės, paaukojo sa~ 
gyvybę. Daugelis iš JŲ paliko senus tevus, šeimas, našlaičius kūdikius, skubiai 
reikalingus globos ir aprūpinimo. 

. DauQ m_ūsų ga:bi_n~ų P_ili~čių, iK'Sėdėj~sių kalėjimuose per priešo valdy111~ 
lmki/, grįiošzškankinti, išvarginti, netekę sveikatos. Daugelis iš jų nerado savo Jei 
m_ų,. turlo.. i~tai jų reikali~gi buto, :ūbų ir ilgesnio gydymo. Jie užtarnautai /IJU• 
kia iš taunosi_o~ ~ietu~os visuomenes paramos ir pagalbos. 

Tū"!t~nčza~ he!:' višf:ų šeimų ir politinių kalinių yra išvežti į Sovietų Sąju~gtl, 
Jų grąžinimas l musų tevynę arba kurios nors pagalbos suteikimas yra kiekvieno 

LIETUVA DVIEJŲ OKUPACIJŲ REPLĖSE. 1940-1944 107 

susipratusio lietuvio pirmo rūpesčio pareiga. . . 
Daug tėvų neranda savo kūdikių, o kūdikiai - tėvų. Visų jų akys nukreiptos E 

Raud. Kryiių. 
Išsilaisvinusių lietuvių džiaugsmas reikalauja iš mūsų ir pasiaukojimo pareigos. 

Šiandien mes negalime užsidaryti vien savyje, savo šeimose, bet turime, aJsisakyda
mi dalies savo patogumų, savo auka, savo parama, kas kuo gali padėti tiems mū.sų 
žmonėms, kuriems pagalba šiuo metu yra būtinai reikalinga. 

Lietuvos Raudonasis Kryiius skubiai ir plačiu mastu dirba pagalbos teikimo 
darbą. Bet tatai reikalauja miliiniškų lėšų. Lietuvos Raudonasis Kryiius pasiim
tąjį uždavinį galės atlikti pilnai ir gerai, jei Lietuvos visuomenė ateis jam į talką, 
gausiai aukodama ir šį darbą visokeriopai remdama. . 

Kiekvienas tikras lietuvis, užjaučiąs savo artimųjų nelaimes, savo laisva valia 
turi kuo gausiausiai aukoti. 

Aukas prašome nešti: Kaune, Lietuvos Banke į Raudonojo Kryiiaus Įgalioti
nio Įstaigos einamąją sąskaitą Nr. 160.009, o provincijoje - Lietuvos Banko sky
riuose l Raudonojo Kryiiaus Įgaliotinio Įstaigos einamąsias sąskaitas. 

LIETUVOS RAUDONASIS KRYtfUS 
Kaunas, 1941 m. liepos mėn. 2 d. (!L, 1941-9) 

Tačiau net ir labai visuomenei pritariant Raudonojo Kryžiaus dar
bui, didelio pasisekimo būtų buvę sunku tikėtis be tinkamo šio darbo 
organizavimo. Tad paskelbti ir šie Liet. Raudonojo Kryžiaus paragini
mai to darbo organizavimo reikalu: 

Raudonojo Kryfjaus darbuotojams ir apskričių bei miestų gydytojams 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Vyr. Valdyba siūlo buvusiems Raudonojo Kryžiaus 

darbuotojams, o kur jų nėra, apskričių ir miestų gydytojams imtis iniciatyvos tuojau 
sudaryti apskričių miestuose vietos Raudonojo Kryžiaus skyrių laikinas valdybas. 
Tos valdybos turi organizuoti pagalbą iJlcmvintiems ir nukenJėjusiems nuo karo veiks
mų gyventojams. 

Tam darbui reikia pritraukti plačiąją visuomenę ir prie Raudonojo Kryiiaus 
sudaryti visuomenės atstovų komitetus, kurie padėtų rinkti aukas pinigais ir daik
tais ir prisidėtų prie šelpimo darbo. 

LIETUVOS RAUDONOJO KRYŽIAUS PIRMININKAS 
(!L, 1941-8) 

Raudonojo Kryfjaus aJsišaukimas į savivaldybes 
Raud.K,yžius plačiu mastu organizuoja nuo karo nukentėjusių šelpim4 Vals

čių, apskričių ir miestų savivaldybės prašomos kuo skubiausiai organizuoti tam tiks
lui komitetus. Ten, kur yra Raud. Kryžiaus skyrius, prašome su juo bendradarbiauti. 
Kur yra anksčiau buvęs skyrius - atgaivinti jį. Kur skyriaus visai nebuvo, apskričių 
gydytojai prašomi Raud.K,yiiaus skyrius įsteigti. Kur Raud. Kryžiaus skyrių nėra ir 
0'!imiausiu laiku nenumatoma įsteigti, vietos valsčių, apskričių ir miestų savivaldy
bė_s prašomos tuojau steigti minėtus nuo karo nukentėjusienzs šelpti komitetus ir tuo 
b~du ateiti Raud.K,yžiui į talką. Valsčių komitetų veikimą turi koordinuoti apskri
či~ komitetai. Apskričių komitetai, esant reikalui ir valsčių komitetai artimiausiu 
laiku sueina į betarpį kontaktą su Lietuvos Raud.Kryžiaus Įgaliotinio Įstaiga Kau
ne, Kęstučio g.6, tel. 27721. 

RAUDONASIS KRYtlu s 
([L, 1941-14) 
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Pačiame centre Raudonajam ~i~ s~ika~~ tie~ darbo, kad~ 
buvo priverstas kreiptis į visuomenę 1r kvie~tI atet? Ja~ Į ~~ą._ Paskel~ 
tam kvietime buvo nurodyta, kad R~udonoJo. ~1au~ Įgalioll~o ~taigą 
reikia talkini~ a~orns rink~, t~1p ~at te~~~ų 1_r ~uvus1ų policij~ 
pareigūnų, kune padetų surašyll grįžus1ų _Į>?litllll~ kalimų ~arodymus_ 

Į talką Raudonajam ~iui kataliktš~ą Lietuvos vtsuom~nę Pi
skatino ir bažnytinė vyresnybė. Kauno ~rk1vyskup~s metr_opohtas p~ 
skelbė dvasininkams šį raginimą paremtI RaudonoJO Kryžiaus darbą\ 
paraginti tikinčiuosius taip pat jį kuo labiau remti : 

Gerbiamiems Kauno Arkivyskupijos bažnyčių kkbonams ir kuraJams 
Šiomis dienomis Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Vyr. Valdyba yra kreipusu

1 

mane tokio turinio raštu: 
"Lietuvos Raudonasis Kryžius šiuo metu rūpinasi nelaimės ištiktaisiais. Tūb 

tančiai senelių, kūdikių, našlių ir našlaičių liko be duonos, be pastogės, ir\~ 
akys nukreiptos į Raudonąjį Kryžių. Be visų lietuvių paramos mes jokiu būt 
neįstengsime suteikti nelaimingiesiems net minimalinės paramos. Čiagalėtųbi 
prisidėti dvasiškija, kurios svarus žodis paskatintų visuomenę prisidėti prie nela:
mingųjų šelpimo". 

Todėl Raudonojo Kryžiaus Vyr. Valdyba prašo mane neatsisakyti tarti dvoJlJ. 
kijai šiuo reikalu atitinkamą žodį. 

Gerbiamieji Konfratrai, Raudonojo Kryžiaus rūpestis nelaimės ištiktaisiaisyp-; 
čiai šiuo metu turi būti mūsų visų, visų lietuvių rūpestis. . 

Raudonasis Kryžius yra pasiryžęs atlikti šelpimo darbą plačiu, net plač1aulll 
mastu; mes turime, kaip kas galime, jam padėti. 

Paaiškinkite ta~ gerbiamieji, šį reikalą artimiausią sekmadienį iš sakyklos smo 
parapijiečiams ir paraginkite juos padvigubinti jų dosnumą nelaimingųjų n~dtt 
šalia paramos, kuri jų jau teikiama atskirai kiekvienoje vietoje, tegul jie gera švtfm 
prisideda prie bendrojo Raudonojo Kryžiaus pasiimtojo darbo teikti pagalbą smu 
piniginėmis ir kitokiomis aukomis nukentėjusiems dėl karo tautiečiams,_ o ~isag~ 
Dievas, kuris regimai ypatingu būdu myli ir globoja mūsų tėvyn{; aJsilygins Jle1115 

tikrai gerą krikščioniškos meilės darbą gausiomis savo malonėmis. CKIS 
JUOZAPAS SKVIRE . 

Kauno Arkivyskupas ir Metropalil4l 

(ĮL, J94J-21) 

Kiti Lietuvos vyskupai taip pat paragino savo vyskupijų dvasinio· 
kus ir ~inč!u~si~ rem~ ~audonojo_ Kryžiaus darbą: . . eJ!lD 

Kaunas, 1941 m. liepos mėn.15 d. 

Šie kvietimai talkmti RaudonaJam Kryžiui ir vtsokenopai r . 
0 

jo veiklą susilaukė gana gĮVO Lietuvos visuomenės pritarimo. TuoJB~ 
ėmė veikti keliolika atkurtų Raudonojo Kryžiaus skyrių, krašt~_b0

' . 

sudarinėjami nauji komitetai nukentėjusiems nuo karo šelpti ir J1e 0: 
delsdami ėmėsi darbo. Minėjome, kad iš Vilniaus ir iš Šiaulių n~t bU'ti 
pasiųstos e~~dicijos išvežtųjų kalinių, vaikų ir kitų tremtini~ iešk; . 
Apie Panevež10 Raudonojo Kryžiaus veiklą "Į Laisvę" Nr. 21 Jau r 

_.,.,.._ . _, e-- , 
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"Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Panevėžio skyrius visuose Panevėži,o ap
skrities valsčiuose renka aukas išvežtųjų, žuvusiųjų ar kitaip nukentėjusių 
nuo bolševikų teroro šeimoms šelpti. Ligi VIL 7 surinkta 7.146,15 rb. "Mais
to" kontoros tarnautojai ligi šių metų gruodžio 31 dienos pasižadėjo su
mokėti 8.215 rb. " Tas pat dienraštis Nr.23 apie A.Panemunės Raudo
nojo Kryžiaus sky~ių rašė: _"A.P_anen:u?ėj įste~gtas L. R~u~o~ojo V K:J· 
žiaus skyrius. Skynus globo;a miestelio ir valsčiaus žuvusiŲJų ir suzeistų 
partizanų šeimas, buvusius politinius kalinius, &iežtųjų į SSSR šeimas ir 
nukentėjusius nuo karo." Apie Ukmergę "Į Laisvę" Nr. 27 vėl rašoma: 
"Liet. Raud. Kryžiaus Ukmergės skyrius savo veiklą jau pradėjo. Skyriaus 
v-bą sudaro pirm. Iam. S .Telksnys, vicepirm.- apskr. gyd. Sukarevičius, 
sekret. - Iam. E.Petrelevičius, ižd. - mokyt. S. Antanaitis, narys - K. Gra
jauskienė. Skyriaus veikla pasireiškia rinkimu aukų ir dalinimu pašalpų 
nukentėjusiems nuo karo, žuvusiųjų partizanų šeimoms pašalpų reikalin
giems, išvežtųjų į SSSR likusiems šeimų nariams ir t.t. Skyrius taip Pt:,t 
registruoja išvežtuosius į SSSR ir rūpinasi jų suradimu. Be to, pastaruo;u 
laiku dedamos pastangos L. R . Kryžiaus Komitetus įsteigti ir kitose aplin
kinėse vietose Ukmergės apskrityje." 

Panašiai kūrėsi ir ėmė veikti Raudonojo Kryžiaus skyriai ar ko
mitetai nukentėjusiems nuo karo visame krašte - ne tik apskričių mies
tuose, bet ir mažesnėse vietovėse. 

Aukoms rinkti visur buvo steigiami pinigų rinkimo punktai. Di
delėse vietovėse tokių punktų buvo įsteigta net keliolika. Kaune tokie 
punktai buvo įsteigti Kęstučio g.4, Laisvės ai. 20, Savanorių prosp. 166 
ir Vilniaus g. 2. Šie punktai veikė kasdien nuo 8 val. ligi 21 val. vakaro. 
Be to, vėliau aukų rinkimo punktai dar buvo įs teigti A. Fredoje -S odi
ninkystės mokykloj, Kauno elektros stotyje, Julijanavos kaimo koope
ratyvo_ krautuvėj ir Karmelitų klebonijoj. 

Emus veikti aukų rinkimo punktams, gĮVentojai aukodavo kartais 
net daugiau, negu galima buvo iš jų tikėtis. Į vieną Kauno aukų rinkimo 
punktą Lietuvos banko sargas atnešė visą savo mėnesio algą. Paklaustas, 
kaip jis tą mėnesį gĮVensiąs, atsakė, jog kaip nors išsiversiąs. Esą svarbu, 
kad jo auka bent kiek palengvintų nelaimingųjų kančias. Užnemunės ūki
ninkai Gie buvo gana nukentėję nuo karo) į Kauną atgabeno daug maisto 
produktų labdarai. Dauguma Kauno vaistininkų pasižadėjo per 10 mė
~esių aukoti tas pačias sumas, kurias sovietų valdymo metu buvo privers
ti pasirašyti vadinamiesiems paskolų lakštams. Kauno VIII gimnazijos 
dešimtųjų klasių mokiniai savo išleistuvėms numatytus pinigus - 240 rb. 
~r dr. V. Viliamą paaukojo Raudonajam Kryžiui, nukentėjusiems šelp
ti . Panevėžio "Maisto" tarnautojai ir darbininkai, susirūpinę nukentėju
~iais nuo bolševikų teroro, sudarė komisiją aukoms rinkti, kuriai pavedė 
L~ ~ų miestiečių, norinčių aukoti, priimti raštiškus pasižadėjimus, kad jie 
dalĮ savo gaunamo atlyginimo skiria labdarai. Gana per trumpą laiką ko-
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misija tokių pasižadėjimų gavo iš kont~ros ir_ fabriko _ta_rnau~ 
rb., iš krautuvių tarnautojų - 7833 rb., iš fabrik? da~bimnkų - 37 6221JJi 

Taigi, vien tik iš Panevėžio miestiečių buvo gall:ti pasižadėjimai 67 g&t ~ 
Turint galvoj tuo laiku g~utus ~tly~~mus, tai ?~v? labai stambi s~ 
Svarbiausia, tai buvo ne tik pasižadeJimas. Dar iki liepos mėnesio pabaį 
gos Panevėžio miestiečiai jau įmokėjo 3538 rb. labdarai. 

Visa Lietuva išgirdo Lietuvos Raudonojo Kryžiaus raginimą pad' 
nukentėjusiems. Jo Įgaliotinio įstaiga nuo birželio 26 d. ligi liepos l4dct 
trumpiau n_ei ~r mėnesį - s~~o 116 89~,30 rublių. ~ia_ ~uvo ne~ 
nuo bolševikų ir karo nukenteJus1ems šelpti aukos . Įgahotimo įstaiga bi, 
vo gavusi nemaža aukų daiktais. Raudonojo Kryžiaus skyriai irvietosk~ 
mite tai nukentėjusiems šelpti tuo pačiu laiku irgi buvo surinkę daug auh 
daiktais ir pinigais. Raudonasis Kryžius liepos 24 d. paskelbė komunik; 
tą: "L.Raudonojo Kryžiaus kreipimasis į visuomenę aukų reikalu randa~ 
didesnį atgarsį. Aukoja visi lietuviai, kuo kas gali, ir šitos jų aukos padedi 
Raudonajam Kryžiui rykdyti sunkų nelaimingųjų šelpimo darbą. Nuo.&,,; 
no neatsilieka ir provincija. Pvz., birželio mėn. Čekiškės valsčiaus savivaU;~ 
paaukojo įvairių daiktų už 6096 rb., Marijampolės koop. b-vė "Žagre"~ 
4374,20 rb., "Drobės" partizanų štabas-941,62 rb., o kiek kitų, kurie, kildi 
negausiomis, bet nuoširdžiai teikiamomis aukomis stiprina L. Raud Krf· 
žiaus pastangas. Jiems visiems L. Raud Kryžius nuoširdži.ai dėkoja." (Įl; 
1941-27). 

Pašalpos skirstytos ne centralizuotai, o per Raud. Kryžiaus s~· 
rius ar komitetus nukentėjusiems šelpti. Kadangi daug kas pagalbol 
kreipdavosi tiesiog į centrą, Raudonojo Kryžiaus įgaliotinio įstaiga pa· 
skelbė potvarkį, jog "nukentėjusios šeimos ir pavieniai asmens, kurie~ 
būtinai reikalinga parama, būtų šelpiami pirmiausia iš vietose turimų U~ 
ir drabužių." ([L, 1941-27). 
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Jau 1941 m. birželio 23 d. per Kauno radiofoną buvo paskelbta, 
kad sudaryta Laikinoji Lietuvos vyriausybė bei paminėti jos kabineto 
nariai, tačiau pirmojo posėdžio ji susirinko tik rytojaus dieną, birželio 
24. Jame dalyvavo tik nedaugelis jos narių . Ministras pirmininkas plk. K. 
Škirpa, užsienio reikalų ministras R.Skipitis ir krašto apsaugos minist
ras gen. S. Raštikis turėjo atvykti iš Berlyno. J. Masiliūnas, turėjęs per
imti ministro pirmininko pavaduotojo pareigas, vidaus reikalų minist
ru numatytas V. Nasevičius ir V. Statkus, kuriam turėjo būti pasiūlytos 
prekybos ministro pareigos, dar prieš karo pradžią buvo deportuoti į 
Rusiją. Darbo ministras J. Pajaujis, finansų - J. Matulionis ir žemės 
ūkio - prof. E.Vitkus dar buvo neatvykę iš provincijos. Posėdyje daly
vavo tik komunalinio ūkio ministras V. Žernkalnis-Landsbergis, pra
monės - dr. A Damušis, švietimo - J. Ambrazevičius ir kontrolės - P. 
Vainauskas. Su jais dar buvo Lietuvių aktyvistų fronto įgaliotinis L. Pra
puolenis ir keletas kitų asmenų. 

Susirinkusieji pasitarę nusprendė net ir tokiomis sąlygomis pra
dėti darbą. Kadangi min. pirmininko nebuvo, tai jo pareigas laikinai 
eiti buvo paskirtas J. Ambrazevičius, kuriam tas pareigas teko eiti, kol 
vokiečiai Laikinąją Lietuvos vyriausybę išvaikė. Kad vyriausybė galėtų 
susidoroti su jai iškylančiais uždaviniais, teko ją papildyti naujais na
riais. Reikėjo skirti naujus narius ne tik išvežtųjų pareigoms perimti, 
bet ir iš naujo kuriamoms ministerijoms vadovauti. Tai buvo atlikta ko
optavimo būdu. Teisin~mo ministru buvo pakviestas M. Mackevičius, 
vidaus reikalų - plk. J. Slepetys, susisiekimo - inž. A Novickis, sveika
tos - gyd. K. Vencius. Darbo ministro pareigas, kol atvyks dr. J. Pajau
jis, sutiko eiti dr. P. Dielininkaitis, finansų min. pareigas, kol atvyks J. 
Matulionis, perėmė S. Lušys, o prekybos ministro pareigas laikinai tu
rėjo atlikti kontrolės ministras P. Vainauskas. Vėliau visiems pritariant 
dar buvo paskirti ir viceministrai: J. Paknys - finansų, K. Germanas -
susisiekimo, J . Rainys - švietimo, plk. J. Narakas -vi daus, J. Venclova 
- žemės ūkio, P. Padalis - erekybos, I. Kurklietis - teisingumo, A Vai
tiekūnas - pramonės ir V. Svipas - komunalinio ūkio. 
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Laikinoji Lietuvos vyriausybė paskelbia apie savo veiklą 

Laikinoji Lietuvos vyriausybė birželio 25 d., trečiadienį, "Į Lais. 
vę" Nr.2 paskel~ atsišaukimą, -~uriuo pr~n~š~, k~d jau Y!a atkurta 
Nepriklausoma Lietuvos valstybė 1r kad soVIetmes Lietuvos istorija Yra 
baigta: su pakrikai pasitrauk!ančia _Ra~don~a armij~ pabėg~ ~ Mas~ 
p~staty~i Li~~v?s val?o~a1: vok1eč1ų kanuo1!1~ne spa~č1a1 žygiuoja 
p1rmyn lf baigia išvalyti Lietuvos žemę nuo sukilimo sutrikdytų sovietų 
armijos likučių. Atsišaukime įvertinta vienų metų sovietų įvykdyta 
Lietuvos okupacija ir jos sunkios pasekmės darbininkams, ūkininkams 
tarnautojams, visiems krašto žmonėms, jau nekalbat apie nežmonišk~ 
masto žmonių įkalinimus, trėmimus ir žudymus, pradedant įgyvendinti 
rusų imperializmo tikslus. 

Atsišaukime išskirtinai pabrėžiama, kad sovietų karinės ir 
represinės dalys kartu su Maskvos statytiniais ir jų parankiniais daug 
išžudė nekaltų civilių gyventojų, kovose gausiai praliejo kraują mūsų 
partizanai ir atviro sėkmingo sukilimo dalyviai. 

Šiandien visa tauta lenkia galvas prieš didvyrius ir kankinius, nu
kankintus ar herojiškai kritusius kovoje. Su meile paminėtos didvyriš
kos pastangos ir tų lietuvių, kurie, susitelkę po Lietuvių aktyvistų fron
to vėliava, ruošėsi atstatyti nepriklausomą Lietuvą, ir ją atstatė. Vokie
čių kariuomenės nesulaikomas žygis į Rytus padėjo mūsų tautai išsiva
duoti iš sadistiškos fizinės ir moralinės priespaudos, įgalino mus pa
skelbti nepriklausomą Lietuvos valstybę, sustiprino pavergtųjų pasiti
kėjimą, kad ir mažos tautos nežūsta, nors laikinai ir būtų paglemžia
mos. Todėl vokiečių armijos vykdomas žygis turi milžinišką reikšmę nai• 
kinant barbariškąjį, antižmogiškąjį antplūdį, kuris jau yra paskandinęs 
skurde apie 200 milijonų žmonių. Lietuviams, kurie visą laiką buvo ant 
ribos dviejų pasaulių, kurie vienerius metus buvo bolševizmo niokoja· 
mi, tai gerai suprantama ir teigiamai vertinama. Tatai gali būti pagrin· 
das, kuris jau net vienas šiuo metu duoda bendrą bazę artimiems tar· 
pusavio bendradarbiavimo santykiams tarp didžiosios Vokietijos ir ne· 
priklausomos Lietuvos. To bendradarbiavimo konkrečioms formoms 
išryškėjus, bus sudaryta nuolatinė Lietuvos vyriausybė ir prasidės na~· 
jai kuriamas atgimusios valstybės darbas. Nauja epocha, naujas gyveJll• 
mas atveria naujos kūrybos paskatas. Atkurtoje valstybėje bus sutelkt~ 
pastangos gerovei siekti visiems Lietuvos žmonėms, kuriems rūpi lietu~ 
likimas. Praėję sovietinės okupacijos metai ir sukilimo dienos parode, 
kas ištikimi Lietuvos likimui. Tai lietuviai ūkininkai, darbininkai, mokslŲ 
siekiantis j?u~imas. _Tod~l-puoselėti_ jų savarankiškumą ir įvair~apUS9 
gerovę- re1šk1a kloti patikimus pagnndus tautos gyvasčiai. Darbm1nlcl! 
ir ūkininkų ~luoksnia! - tai darbo Lietuva, ir todėl yra visai beprasme 
okupanto piršta klasių kova. Mums brangus kiekvienas doras darbO 
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baruose lietuvis be luomo ir pažiūrų skirtumo. Iškilo kilnus tikslas 
apsaugoti dirbančiuosius nuo slegiančių privataus kapitalo ir valstybės 
išnaudojimų. Sovietinė Maskva primetė mums ne tik vergovę, bet ir 
monopolistinį valstybės išnaudojimą. Darbas pašvęstas tam, kad fizinio 
ir protinio darbo žmonės, valstybės piliečiai, pajustų, jog gyvenimas 
gerėja arba jam negerėjant matytųs~jog užgriuvusi našta visus slegia 
vienodai, darniai veržiantis į geresnius laikus. Atsišaukime pažymima, 
kad įsibrovėlis iš Rytų visus visuomenės sluoksnius apiplėšė ir ėmėsi 
griauti gyvenimo pagrindus. Deja, karo našta slegia visą pasaulį, ir todėl 
parengtis naujoms negandoms būtina. Tačiau atkūrėme paneigtą 
nepriklausomybę. Tai mūsų stiprybės versmė sunkumams įveikti. 
Pasišventę ateities darbams, kaip ir šių dienų kovoms, eikim į Lietuvą 
mūsų. Atsišaukimo užsklandoje Laikinoji Lietuvos vyriausybė nieko 
nežadėjo, būdama įsitikinusi, kad tauta jos siekimus supranta ir pritaria 
renkantis Nepriklausomybę ir ryžtą aukotis ir viską pašvęsti Tėvynei 
Lietuvai. 

Tada, birželio 25-ąją, Laikinoji vyriausybė dar buvo neįsisą
moninusi tikrųjų Vokietijos nacių tikslų Sovietų sąjungos okupuotose 
Baltijos šalyse, nors Sukilimo vadai-įkvėpėjai, nujausdami nacių kėslus, 
ryžtingai siekė pastatyti Vokietiją prieš įvykusį Nepriklausomybės 
atkūrimo faktą. Tai buvo sėkmingai pasiekta. 

Pradedama kurti administracija 

Sudarius Laikinąją vyriausybę teko tuojau pat kurti karinę, civili
nę, ūkinę ir kitokią administraciją, nes raudoniesiems išbėgus kraštas 
buvo likęs be jokios administracijos. Kita vertus, buvo norima kiek ga
lima daugiau čia susitvarkyti, kol dar vokiečiai neužėmė visos Lietuvos 
teritorijos ir neįvedė savosios tvarkos. 

Pirmieji naujosios lietuviškos administracijos pareigūnai buvo pa
skirti jau pirmąją Laikinosios Lietuvos vyriausybės darbo dieną - bir
želio 24. Kad būtų kam administruoti pačios vyriausybės veiklą, dr. V. 
Viliamas buvo paskirtas ministrų kanceliarijos viršininku. Naujuoju Kau
no burmistru buvo paskirtas K. Palčiauskas . Kauno karo komendantu 
tapo plk. J. Bobelis. Maisto tiekimu rūpintis buvo pavesta plk. V. Gru
dzinskui. J. Senkus paskirtas informacijos direktorium. Tą pačią birže
lio 24 d. buvo sudaryta Krašto gynimo taryba visoms ginkluotoms par 
tizanų pajėgoms sujungti ir vadovauti, į ją įėjo gen. S. Pundzevičiu~. 
gen. M. Rėklaitis, pik. J . Vėbra, Kauno karo komendantas plk. J.Bohc
lis ir Kauno burmistras K. Palčiauskas. Visi paskirtieji tuojau pat ėmėsi 
savo pareigų: perėmė ar kūrė savo įstaigas, skyrė kitus reikalingus pa
reigūnus bei leido savo potvarkius skubiausiai tvarkytinais reikalais. 
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n:ims perimti admini tz:a.ciją ir .J>?li~iją, k~r. tokių nebėra, vieti~ės ap-
nu~. dalinio vadovybei JU laikma1 pa. kiro; e) Kauno apsaugai mieste 

buv~ paskelbta vi ų i liku ių karin!nkų i_r,pus.~a.rininki~ mobilizacija 
Vietinė apsnug štaba pa keibtai mob1!1Zac11a1 vykdyti Kauno mies. 
to komendantu pask-yrė mjr. Biknaitį. Laikinoji vyriausybė vietinės ap
augos štabo pradėtą darbą perėmė į savo rankas ir jo veiklą šiek tiek 
pertvarkė. Vietinei apsaugai vadovauti vietoj pik. L Butkevičiaus ėmė 
pik. A Butkūnas. Mjr. Biknaitis buvo paskirtas Kauno karo komen
danto pik. l.Bobelio pavaduotoju. Buvęs vietinės apsaugos štabo virši
ninkas A Žemribas, tuomet turėjęs A Kauno slapyvardį , buvo paskir
tas tvarkyti Laikinosios vyriausybės ir vokiečių ryšius. 

Atsakingas už Kauno apsaugą, pik. J .Bobelis skubiausiai tvarkyti
nais reikalais tuojau pat išleido kelis įsakymus. Pirmasis įsakymas: 

Kauno Karo Komendanto įsakymas Nr. l. 

Visiems Kauno miesto ir apskrities gyventojams įsakaų: 
l . Asmenys, turintieji ginklus, tuojau privalo juos įregistruoti Kauno komen• 

dantūroje. 
2. Policijos nuovadų viršininkams ir policijos valdininkams tuojau grįiti i tas 

pareigas, kuriose jie buvo 1940 m. birielio mėn. 15 d. Vykti į policijos nuovadas. 
3. Šaulių būrių vadai ir jų padėjėjai tuojau organizuoja šaulių būrius tose P", 

vietose ir tose pat būstinėse, kuriose jie buvo 1940 m. biri.elio mėn. 15 d. Visi šau/irA 
tuojau prisistato savo būrių vadams ar jų padėjėjams būrio štabo būstinėje. . 

4. Valdžios ir privačių namų savininkai ir kiemsargiai privalo žiūrėti, kadJ'I. 
namuose nesislapstytų įtariami asmenys. Apie tokius asmenis tuojau pranešti 
policijai. 

5. Visi Kauno miesto ir apskrities priešgaisrinės apsaugos pareigūnai privalo 
tuojau grįiti į savo pareigas. . 

6. Valdžios ir visuomenės turtą saugoti ir nenaikinti nusikaltusius perduoli 
policijai. ' 

7. Kauno mieste ir apskrityje draudžiu vaikJčioti ir važinėtis nuo 23 iki 5 va/. 
Draudžiamu laiku vaikJčioti galima tik komendanto Leidimu. 

8. Nevykdantieji šio įsakymo baudžiami griežčiausiomis bausmėmis. 
Kaunas, 1941 m. birielio mėn. 24 d. •t 

Pik. BOBELI") 
(MŽL, 68P· 

B.iržel!o_mė~. 25 _d. "Į Laisvę" numeryje, kuriame buvo atsp~US
dintas 1r Laikmos1os Lietuvos vyriausybės atsišaukimas į tautą, pasifO' 
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dt· kiti Knuno kuro komendanto isakymai: 
Kauno Karo Komtndanlo įsakymai 

Nr.2 

l l :, 

Tvkidi11 kariuomenė su l'isais ginkluotais vyrais, neturinčiais mūsų atitinka· 
,,111 ?~taigi/ nustatytos fonnos rrutiškų palymėjim11 su štampu "Welirdienst'; e/
ginsi kaip su priešais, ir jų gyvybei gresia pavojus. 

Kauno Karo Komendantūra nuo 15 val. šios dienos pradėjo išdavinėti atitin
kamus palymėjimus. 

/(ol'OS dalinių wufai pril'(l/o pasirūpinti visiems jų žinioje esantiems vyrams to
kiais palymėjimais. Palymėjimai išduodami pagal sąrašus, pasirašytus dalinio va-
do. Sąmšai turi būti tuojau pristatyti į Knuno Karo Kome11dantūr4 . . . 

Vieto,·ėse, kur dar nėra komendantū,ų,palymėjimų išdavimu rūpinasi ahtm
kami kiti vietos organai. Palymėjimas pageidaujamas spausdintas su šiais žo
džiais ir raidėmis: 

"Sicherl1eitsdienst" 
"L. N. P." 
ir kampe su cheminiais dažais štampu "Wehrdienst". 
Palymėjimai visur išduodami vardiniai pagal sąrruą, patvirtintą kovos dali

nių vada parruu. Palymėjimus išduodančios įstaigos atsakingos ul tai, kad pažy
mėjimai nepakliūtų į netinkamas, blogais tikslais rankas. Pažymėjimų ir štampų 
padirbimas yra valstybės i§davimas, ir u1 jj bus taikomos grielčiausios bausmės. 

KAUNO KARO KOMENDANTAS 
Kaunas, 1941 m. birlelio mėn. 24 d. 

Nr. 4 
l. Visoms Knuno miesto kepykloms tuojau pradėti kepti duoną ir iki birželio 

24 d. 18 val. įregistruoti Komendantūroje, Tiekimų skyriuje, turimas kepykloje 
atsargas. 

2. Maistprekybai ir Lietkoopsąjungai Kaune, iki biri.e/ia mėn. 24 d. 18 val pa
teikti Komendantūrai, Tiekimų skyriui linių: a) bazių adresus, b) atsargas miltų, 
lauopų, makaronų, druskos, cukraus, o kitų maisto produktų atsargų žinias pateikti 
iki birželio mėn. 25 d. 12 vaL 

3. Visiems Kauno malūnams iki 18 val. pristatyti Komendantūrai, Tiekimų 
skyriui žinias apie grūdų ir miltų atsargas. 

Komendantūros Tiekimų skyriaus telef Nr. 211827. 

Kaunas, 1941 m. birielio mėn. 24 d. 

Nr.5 

Kauno Karo Komendantas 
l.BOBELIS 

l. Visiems medicinos gydytojams, besiverčiantiems laisva medicinos prakti
ka, įsakau iškabinti prie savo kabinetų raudonojo kryžiaus lenklq ir teikti medici
nos pagalbą visiems sužeistiems. 

2. Kauno miesto gyventojai, kurie naudojasi šulinių vandeniu, turi naudoti 
tik virintą vandenį. 

3. Kauno vandentiekio vanduo yra visai švarus: tatai patvirtino visi padaryti 
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anaiizai 1/. dėl vandentiekio vanduo galima vartoti gėrimui ir valgiui. ~ 
. o Kauno Karo Komen<fa1114, 

l.BOBELJs 
Kaunas, 1941 m. birželio mėn. 24 d. 

Nr.6 
Pastebėta, kad kai kurie gaivalai bando daryti įsilaužimus, apiplėšimus;, /ei. 

tus kriminalinius nusikaltimus. . . . . . . .. 
l s p ė j u, kad šios rūšies nusikf:1ltėl~ai - ~agy~, pleš1ka1 ir kiti Jiems panašus, 

bus baudliami mirties bausme nuszkalllmo v1et0Je. 
Kauno Karo KomendantaJ 

l.BOBELIS 
Kaunas, 1941 m. birželio mėn. 24 d. 

Pastebėtina, kad Kauno komendantui pranešimą apie vandentiekio 
vandenį teko išleisti todėl, jog buvo pasklidęs gandas, kad raudonieji n 
užnuodiję. Gyventojai buvo net per radiją įspėti, todėl kilo panika. D. 
Bičiulis savo atsiminimuose apie paskutines sovietų dienas Kaune p&a
koja tokį nuotykį: "Buvo pranešta, kad vandentiekio vanduo užnuodytas. 
Mūsų būstinės vieno daktaro žmona (gail. sesuo) sako: netiesa, imsiu ir išger
siu. Taip ir padarė. Netrukus pasijuto blogai ir išbalusiu veidu krito į sofą. 
Vyrai ėmėsi įvairių mediciniškų priemonių gelbėti, vaikai klykė. Ligonė ai
manavo, kad mirsianti. Tuo metu grįžo iš ligoninės kitas gydytojas, mūsų 
ligonės giminė, ir įtikinamai sakė, kad netiesa, nes ligoninėj i~rė vandeni o 
tariamai apsinuodijusiai vietoje vaistų grasino įkrėsti į tam tikrą vietą. "(Drau• 
gas, 1968.IX.30). 

Kauno karo komendantas partizanams ir jų vadams, neturintiem.1 
leidimo laikyti ginklo, jų pačių saugumo sumetimais uždraudė su ginkl~ 
rodytis gatvėse. Todėl "Į Laisvę" birželio 26 d. paskelbė: 

Dėl ginklų laikymo 
Kauno miesto ir Apskrities partizanų vadams ir atskiriems partizanams, netu· 

rintiems leidimo ginklams laikyti, Kauno Karo Kcmendantas nuo birželio 25 d. 
23 valandos griežčiausiai uždraudė su ginklu rodytis gatvėje ir kitoje viešoje ~et<: 
je. Visi partizanai privalo turimus ginklus tuojau įregistruoti. Nevykdantieji šiO 
įsakymo baudžiami visu įstatymų griežtumu. 

Toks draudimas buvo reikalingas, nes jau ne vienas ir iš pačių par· 
tizanų, vokiečių su ginklu sutiktas, buvo skaudžiai nukentėjęs . 

Tvarkomi kiti skubūs reikalai 

'.fuo Ia~~ be ~tu_o_tuo~ potvarkiuose minėtų reikalų, dar reikė~ 
vienaip ar k1~1p_ a~t:I ir kitus darbus bei tvarkyti įvairias sritis. Pavyt 
džiui, karas ptoruenų stovyklose užklupo tūkstančius valdžios ten suvež, 
vaikų. Tėvai, ?e~~~mi ~~ų! kas karui prasidėjus tiems vaikams ~u~ 
ko, buvo labru sus1rupmę ir išsigandę. Todėl jau birželio 25 d. "Į ~ 
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buvo paskelbtas šis įsakymas: 
Dėl vaikų pionierių stovyklose 
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Visi pionierių stovyklų pareigūnai griežtai įpareigojami rūpintis jų žinioje fO~ 
liktais vaikais ligi jie grįš į namus. Vietos administracijos organai privalo teikti 
jiems pagalbą, pirmoj eilėj maistą. 

SVEIKATOS SKYRIUS 

Vėliau buvo stengiamasi tuos vaikus grąžinti į namus. Tačiau ne 
visų tėvai sulaukė. Dalis vaikų dingo, ir koks likimas juos ištiko, nepa
vyko išsiaiškinti. 

Prieš karą kai buvo deportuojami žmonės, kai vyko karo veiksmai 
ir bėgo raudonieji, daug asmenų buvo dingę - vieni išvežti, kiti žuvę, 
treti pabėgę ar besislapstą. Daug kur buvo likę tokių asmenų turto be 
jokios glo~s. ~ad ~auno ~aro k_omendantas j_a~ ~ir~omis_ karo die
nomis įsake surmkt1 bent v1ešbučtuose gyvenus1ŲJų 1r dmgus1ų asmenų 
daiktus ir apsaugoti, kad nebūtų išgrobstyti. Kadangi minėti viešbučių 
gyventojai daugiausia buvo sovietų kariškiai ar civiliai pareigūnai, tai 
su kitais daiktais buvo likę ir jų turėti ginklai. Tie ginklai turėjo būti 
surinkti ir perduoti policijai. Vėliau buvo išleistas specialus potvarkis, 
kaip privalo būti tvarkomas dingusių ar pabėgusių asmenų paliktas tur
tas. Tuo potvarkiu buvo įsakyta su turtu elgtis taip: 

Pabėgusių ir dingusių turtas globojamas 

Kaunas. VJI.11. ELTA. Pabėgusių ar nežinia kur esančių Lietuvos ir buvusių 
SSSR piliečių, nuolatos Lietuvos teritorijoje negyvenusių ar atvykusių po 1940 
m. birželio 15 dienos, visą kilnojamąjį turtą, nesurištą su nekilnojamuoju turtu 
(namais, žemės ūkiu ir kt.), perima vietos savivaldybės. 

Paliktus drabužius, baltinius ir pirmo reikalingumo namų apyvokos dtiiktus 
vietos savivaldybės, susitarusios su Lietuvos Raudonojo Kryžiaus skyriais, skirsto 
ir atiduoda lietuvių tautybės piliečiams, nukentėjusiems nuo karo, ir politiniams 
kaliniams, nustojusiems savo turto. 

Lietuvių tautybės žuvusiųjų, išveitųjų į SSSR ar nežinia kur esančių piliečių 
paliktą kilnojamąjį turtą, jei jis neperimtas ir nevaldomas jų artimųjų giminių -
lietuvių tautybės, vietos savivaldybės surašo ir perduoda pagal aktus artimiau
siems giminėms globoti. Giminių nesant, tą turtą globoja vietos savivaldybės. 

(ĮL, 1941-17). 

Reikėjo išgaudyti ir buvusius sovietinius Lietuvos veikėjus, kurie 
su raudonaja armija nespėjo pabėgti, sovietų piliečius bei pakrikusius 
ir dar besišlaistančius sovietų karius. 

Buvę komunistiniai aktyvistai, ypač tie, kurie pasitraukė iš savo 
gyvenamųjų vietų arba pasislėpė, galėjo rengti ir vykdyti įvairias provo
kacijas. Teko atkreipti dėmesį, kur jie yra ir ką veikia. Dėl to Vidaus 
reikalų ministerija liepos 25 d. išleido šį raštą: 
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Apskričių virlininkams, apskričių_savivaldybėms ir 
pirmaeilių miestų burmistrams 

Aplinkraštis Nr. 5 
Buvusių bolševikų veikėjų da~is !"~ išvy~ i! Lietuvos te~t~rijos bei savo nuo. 

/alinių gyvenamų vietų, o kai Iame iš JŲ yra ~s1slapstę f~S g,rm~es ~r Paiistam!ls. 
Tokiems gaivalams išaiškinti pavedama tuo1au pradetz vykdyti miestuose ir kai. 
muose gyvent~jų ju<ŲjY1!ui regis!;Uo~ įstaty_mą _(".Vy~ausybės Žin_ios" Nr.653) fr 
tam įstatymui vykdyti taisykles ( ~yn~usybės Zm!~~ Nr.~1 ) tokia f:'arka: 

l. Apskrities viršininkas ske_lb1mais ar !'er poli~11_os bei v1eto~ ~~v1valdybių 01• 

ganus, kaip vietos sąlygos leidžia, paskelbia, kad v1s1 atvykstantieji gyventojai turi 
būti nustatyta tvarka įregistruoti, o išvykę - išregistruoti, paaiškinant, kad už It· 
gistracijos prievolės nevykdymą bus griežtai baudžiama. 

2. Paraginti gyventojus, ypatingai namų savininkus ir valdytojus bei seniūllUJ, 
pranešinėti policijai ir kitiems atitinkamiems valdiios Of8anams apie kiekviefli 
ne vietos gyventoją, atvykusį po lm . birželio mėn. 21 d. 

3. Kiekvieną naujai besiregistruojantį ištirti, kas jis per vienas, kur gyveno ir~ 
veikė bolševikų valdymo metu ir kokiu tikslu į naują apsigyvenimo vietovę yra atry
~s . Įtarimams esant, perduoti reikaUE atitinkamiems policijos Of8anams. 

4. Jei. pagal vietos sąlygas būtų reikalinga, įsakyti visiems gyventojams arba paski
roms gyventojų kategorijoms persiregistruoti arba imtis ir kitų reikiamų priemonių. 

J. SLEPEI'IS 
Vidaus reikalų ministeril 

J. UNDRAJTIS 
L. e. Administracijos departamento direktoriaus p. 

( MŽL, 83-84 ps/.) 

. . . Sovie_taim n:aukiantis iš Lietuvos, nespėjo išvykti ir liko Lietuvoje~ 
ĮV~ų So"'.1etų S~~~os viet?vių atvykusių asmenų. Daugiausia tai ~~ 
kanų ar kitų sovietuuų pareigūnų žmonos vaikai bei kiti šeimos nana~ 
ko!cho~ai , ~tv~ aerodromams statyti, ir įvairūs buvusieji parei~
n~1. Trus Li~~~OJe ~e~a.m ~er~ikalingais ir nepageidaujamais as_~e~ 
taip pa~ re~eJo ~8:'rruPL?ti bet nustatyti tam tikrą tvarką, kaip Jte toliau 
ID:ens tr katp su JaJS elgtis administracijos organams. Tad rugpjūčio 23 d. 
Vidaus reikalų ministerija paskelbė šį įsakymą: 

Apskričių vi~linin_~,. apskričių savivaldybėms ir 
pcmuui/ių miestų burmistrams 

. . . Aplinkraštis Nr. 7 
kari~ ~no; ~1~1!'vos vietose pasiliko ir lig šiol tebegyvena buvusių bo!Jevifal 

ų . eim~s ~1 kiti asmenys, atvykusieji iš įvairių SSSR sričių. Šių visų asmenų 
suregistraVtmu1 nustatoma tokia tvarka: 

1ąlyg· Apskričių viriininkai skelbimais arba perpolici ią ar savz·vald!Ybes kaip i t-
tos s os leidii · · · · ' ' niJ uisirP<>istru ,; . a, IJ}are!g?!a VISUS bolševikų valdymo metu atvykusius asme 

-o· o„ Vietos polic11os nuovadose 

tus 
2
arba· Viet?lės~ potv/i~!!~)s nuovados turi užv~sti tokių asmenų snrašus (pagal a/fabt_· 

e1 ar~ ku ' · nl'. , • · • T' . ai17!1' 
mo vieta ir data, ar tdnia~uose ų"':'.,tz žin~·: v~r<fas, pavardė, tėvo var_das,. o· ;Id 
kurio kokiose dalyse ir ,;tolševikų _arm11°1e, Jet tarnavo, tai nuo Iamo Ų,1knvojl 

, ose pareigose, partinė priklausomybė, kur Lietu 

l l 
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gyveno ir kur ~irbo bolševikų v~ldymo metu, dabartinė gyvenamoji vieta bei var
das ir pavardė asmenų, pas kunu os gyvena. 

Vietoje knygos galima pasigaminti atitinkamų iinių blankus, juos uipildiius, 
tvarkingai vienoje vietoje laikyti. 

3. Kadangi tarp besiregistruojančių gali būti civiliai persirengusių karių arba 
asmenų, pasireiškusių bolševikų valdymo metu priešlietuvišku veikimu, - tokius 
asmenis pavedama gerai ištirti. Su persirengusiais kariais elgtis kaip su karo be
laisviais, o veikusius prieš lietuvių tautos interesus- perduoti saugumo Of8anams. 

4. Čia paminėtus svetimšalius naudoti fiziniam darbui. Kur tokių asmenų yra 
didesnis skaičius - siųsti juos į darbo stovyklas. 

Šiame aplinkraštyje paminėtų asmenų apgyvendinimą grupėmis ( ar pavieniui) 
ir darbui jų panaudojimą sprendžia apskrities viršininkas, pagal vietos sąlygas ir 
susitarfS su vietos savivaldybėmis bei kitomis reikiamomis įstaigomis. 

5. Siame aplinkraštyje paminėtiems asmenims, nors j iems ir būtų leista gyven
ti pavieniui, jokie asmens dokumentai neišduodami, jų dabar turimus dokumen
tus reikia atimti, o tuos asmenis laikyti policijos priežiūroje, neleidžiant jiems iš-
vykti if gyvenamos vietos ir įpareigojant periodiškai registruotis policijoje. . 

6. Jei būtų pastebėtas čia išvardintų asmenų bet koks veikimas prieš esamąją 
tvarki/, agitacija arba šiaip įtartinas elgesys - reikia griežtai reaguoti ir nusikaltu
sius asmenis suimti. 

7. Smulkesnius šiuo reikalu patvarkymus, iiūrint vietos sąlygų, daro apskričių 
viršininkai. 

8. Kiek šiame aplinkraštyje minimų asmenų apskrities ribose yra ir kaip jie 
sutvarkyti - pranešti Administracijos departamentui. 

J. ŠLEPETYS, 
Vidaus reikalų ministeris 

J. UNDRAITIS, 
L. e. Administracijos departamento direktoriaus p. 

(MŽL, 84-85 psl.). 
Ypač daug rūpesčių kėlė miškuose ir kitur besislapstą vokiečių 

išsklaidytų Raudonosios armijos dalinių kariai, buvusieji sovietiniai pa
reigūnai, prie kurių prisidėjo kai kurie vietiniai komunistai, o kai kur ir 
dalis vokiečių žiaurumų išgąsdintų žydų. Jau apie liepos mėnesio vidutj 
"Į Laisvę" korespondentas iš Pumpėnų rašė: "Naktimis dar vis pas irodo 
būreliai gerai ginkluotų bo/Jevikų kareivių, kurie apiplėšia ūkininkus ir 
visokiais būdais prigąsdina, prikankina ir net nu.tudo žmonių. La ukiame 
skubaus parėdymo dėl vietos šaulių apginklavimo, kad galėtume greičiau 
apsivalyti nuo tų plėšikų. " (!L, 1941-18). O tokių besislapstančių ir plė
šiančių raudonųjų buvo ne tik Pumpėnų apylinkėj, bet ir daugelyje kitų 
Lietuvos vietų. Net Kauno pakrašty esančios A. Panemunės - Zuikinės 
apylinkės šaulių-partizanų būrys jau liepos 17 d. kreipėsi į Kauno ko
mendantą ir nurodė, jog būtina vietos aktyviuosius šaulius -pa rtizanus 
apginkluoti pistoletais. Gaudyti ir nuginkluoti tuos pakrikusius raudo
nuosius buvo imta vos tik frontas pasistūmėjo į rytus. Šitą darbą dau
giausia savo iniciatyva bei jėgomis atliko vietiniai partizanai arba išvijus 
sovietus daug kur tuojau susiorganizavusi vadinamoji vietinė apsauga. 
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Apie tokią akciją ··Į Laivę" \iepo 9 _d._iš_ ~!°~la ukio pran~ 
" u 1,s -omunistlĮ re:imu~ tuojau su iki.1re vzetmes apsaugos komit 
PJ:Jd,}t.i i·alyti apylinlces nuo besislapstančiz1 atvyla,.rių ir vietinių koetQJ. 
r.zs:11. D:iu elis p,uys pasiduoda; nelaisvę. Jutus tekdavo įtikinti, kad~
pamillJ_I _nelam_·ę kankin~ą yra pr~manym~i: Tad~ jie iš miškų atsi: 
dav(~ bunus_ beszslapstančzų. "Panašiai buvo veikiama u daugelyje kitų k,, 
to vietų. Linkuvoj "Partizanai su zVdninkų pagalba baigia gaudyti ,!' 
s~ap~°!1č~_miškuose bolševikų karius. "(/L,1941-19). Tačiau ne~ 
':et:me_nus J~gomis buvo įmanoma šią pakrikusių bolševikų grėsmę Jik. 
Yid~oti, todel teko siųsti pagalbos iš centro. Kauno karo komendanlli. 
ra l Jo~~~ą, Ukmergės apskritį, Kaišiadoris bei kitas vietoves siuntė 
eks~di~iJas miškams, kaimams ir miesteliams nuo pasislėpusių raudo
na~eč1~ bei vietinių komunistų valyti. Kai kur tasai valymas truko 
gana _ilgai. 1?kspedicija Jonavoje ir Ukmergės apskrityje pasislėpusius 
gaude nuo hepos 14 d. iki 25 d. 

. Šiuo būdu visų pakrikusių raudonarmiečių ir besislapstančių ko
m~°:l nepavy~_o išgaudyti, tačiau didesnė jų dalis buvo sugaudyti. Kol 
soYietai nepradeJo savo agentų bei partizanų į Lietuvą siųsti iš Rusij~ 
tol krašte buvo gana ramu ir saugu. ' 

. . Prasidėj~ ka~ U: vokiečiams įvedus maisto korteles, reikėjo rū
pmtis gyventojų mait:mlmu. Centralizuotam gyventojų maitinimui pa• 
siruošta nebuvo. Net nežinota, kiek gyventojų teks šitaip maistu aprū
pinti. Mėginant šį klausimą išaiškinti, buvo paskelbtas šis potvarkis: 

Visų miestų ir miestelių burmistrams ir valsčių viršaičiams 

. Išafškfn~ kie~gyv~moftj reiks aprūpinti centralizuotai maistu, prašome fl!0-
1au a~likt} mzesflf ir miesteli~ gyventojų suskaitymą. Suskaityti reikia gyvenJojUS. 
netunnčius iemes, gyvenančius mieste arba miestelyje. Reikia surašyti žydų tauty
bės žmones nuo kitų piliečių skyrium. 

Žinias prašome siųsti per vietos Apshičių Valdybas taip kad Maisto Pramo
nės Valdyboje (Kaune, Laisvės a. Nr. 68-70, V aukJtas) batų gautas ne vėliau 
kaip 1941 m. rugpjūčio mėn. l d. 

Jeigu _valsčiuj~ yra pram_onės įmonių, kurios turi darbininkų ir tarnauto~ 
gyvenančių ne miesto ar miestelio ribose, reikia atskira eilute duoti žinias apil 
įmonės P_avadinimą ~r s~iči~ imonių, reikalingų maisto. Šis reikalas Labai sv(JI• 

bus, todėl prašome visas ĮS!aigas tai atlikti kuo skubiausiai. 
Žinias teikti šia forma 

Miest~ <:T miestelio pavadinimas ........................ . 
Apskrifls .............................................. . 
Iš viso žydų tautybės gyvemojų asmenų skaičius 

iš jų vaikų iki 2 m. amiiaus " " 
" " " nuo 2 iki 4 m. amžiaus 
" " " nuo 4 iki 6 m. " 

J(i,tų tautybių gyventojų: 
iš jų vaikų iki 2m. amžiaus " 
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" " " nuo 4 iki 6 m. " " 

MAISTO PRAMONĖS VALDYBA 
Kaunas, ]941 m. liepos mėn. 16 d. 

Lietuvos gyventojai džiaugiasi sulaukę 
Laikinosios vyriausybės 

Žinią, kad sudaryta Laikinoji Lietuvos vyriausybė, visi Lietuvos 
piliečiai sutiko su nepaprastu džiau~mu. Ši naujiena turėjo labai dide
lės įtakos sukilimo prieš sovietus eigai. Sparčiai buvo imta kurti vietinę 
lietuvių administraciją. 

Su kokiu džiaug.5mu visa Lietuva sutiko Laikinosios vyriausybės 
sudarymą, rodo ne tik tai, kad žmonės, išgirdę šią žinią per radij~, ~er
kė iš džiaug.5mo, bučiavosi. Įvairių vietovių gyventojai savo naujaJ~ _vy_
riausybei siuntė sveikinimus bei linkėjimus su šimtais parašų. Sveik1m
mai buvo vežami dviračiais, arkliais ar net pėsčiomis, nes kitų susisieki-
mo priemonių nebuvo. 

Galima sakyti, kad iš pradžių Laikin~jai ~a~ybei ko~~ nors 
opozicijos lietuvių visuomenėje n~buv~. Tik kiek ~e_Ųau opo~1c1J~ Vy
riausybei sudarė voldema~ru. Ta~1~~ ta o~z1~1Ja buvo Jauč1am_a 
tik pačiame Kaune. Kitur apte tą opoz1c1Ją ap~kri~ru ?edaug tebuvo ži
noma, o kur žinios apie ją ir pask~sdavo?_te_~JaI pr_i~~ nebuvo. ~rof. 
Z.Ivinskis apie lietuvių visuomenes pož_1uą Į ~~ą ~1e~vos vr:1a~
sybę rašo: "Kliūčių iš lietuvių visuomenes p~ses Laik}nop_ vy~ausybė ~eik 
neturėjo, nors kai kas asmeniškai ir buvo P_alzest~. ~ze:1-'vzų_vzsu~m_ene_su 
džiaugsmo ašaromis buvo sutilaA.si pirmqJą ra~JO ~~zą apie L:11.kin~szo_s 
vyriausybės sudarymą. Avansu jai _buvo visur v~otzn_is_be_sąlygz_n~s pnt~n~ 
mas. Visiems buvo svarbu, kad tai s a v a vynausybė, ': JOS veikim_ą :eme 
visomis jėgomis. Maža kas domėjosi, laA.ris jos narys f!1k}aus0 ~naz pa~
tijai, ar jis nuėjo į vyriausybę savo valia, ar ~av_o ~o(ztzne~ grupes Sf'.re~di_
mu. Jš tiesų Laikinoji vyriausybė neturėjo tz~szogz~zo ryšio_ su polzflnemis 
grupėmis; pradžioje neturėjo nė policinių pnemonz~ savo ĮS~kym_w:,is P_a
remti. Bet visuomenė juos vykdė nedvejodama, tenkindamasi Lazkinoszos 
vyriauibės moraliniu autoritetu". (!L, 1961-26/63). . . k 

. ž' . k d . daryta sava vyn·ausybė buvo didele pas ata 
1 ima, a Jau su ' · T · 

imtis ginklo ir tose vietovėse, kur sukilimas dar nebuv~ ĮSI 1_eps~oJę~. 
Vis ta' od · · u1c·1· as su ginklu prieš okupantus nera tik VIebnts a 1 r e, Jog s 1 1m k už laisvę 
įskaudintų žmonių atsikeršijimas, bet visos tautos ~v~. savt. būti 
kuri turėjo būti ranka pasiekiama su perspe~tr'a, Je~ Jau _ga eJO kraš
sudaryta vyriausybė, prabilusi į kr~tą. Tad sukilimas P to vtsame 
te. Sukilėlių būriai visur buvo gausus. 
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. _Susi~ūru~ Lietuvos vyriausybei, bu~o ir:nta_sparči~i o~ga~ 
tmę l~etuVIškąią administraciją, nes neliko jokio~ abejones, jog iš .'iie. 
a~lrnna~a sava ~~lstybė ir sava valdžia. Kartu tai buvo didelis padtikr~ 
mm~s _toje ~?m1mstr~cijoje imtis pareigų. Be to, buvo nurodyta i;ąsj. 
adm1mstrac1jos atkūrimo kryptis, nes buvo pasakyta, kad buvę n ~ 
kl_a~ _omos Lietu.vos ~areigūnai tuojau užimtų savo pareigas, kurias?· 
de 1k1 1940 m. b1ržeho 15 d. .,,. 

. ~bai svarbus dalykas buvo ir t_ai, k_ad neprik!ausom_os Lietuvos\')', 
naus~bės sud~rymas buvo nela~tas rrpntre.~~nt:Js s:n_ūgis buVUsiosrau. 
donŲJų valdžios atstovams, pareigūnams bei š1a1p šalirunka ms. Šis faktas 
jiems buvo įrodymas, kad jų byla yra jau pralaimėta ir kokių nors veikslllŲ 
imtis i?i. gi?ti n_ebėra pr~sm~~-Vienur ki~r tie ž~onės iš IJ:ejėgiško įniršio 
padare išsišokimų ar griebes1 smurto, tačiau tokių buvo Vienas kitas. Kai 
kurie bandė bėgti ar net ir pabėgo, tačiau didžioji dalis nulei do rankas ir 
susitaikė pralaimėję, todėl sukilėliams buvo lengviau valdžią imti į sa~ 
rankas, greitai sukurti naują administraciją bei išsaugoti krašto turtą,Jcu. 
ris būtų buvęs sunaikintas. Buvo išsaugotos ir žmonių gyvybės, kurias bū~ 
tekę paaukoti,jeigu raudonieji būtų priešinęsi. 

Visame krašte atkuriama lietuviška administrac ija 

Sudarius Laikinąją Lietuvos vyriausybę ir atkuriant centri nius lie
tuviškosios krašto administracijos organus, buvo imta sudarinėti irvie• 
tinius valdžios organus tose apskrityse, iš kur Raudonoj i armija buvo 
jau pasitraukusi. Laikinoji vyriausybė šitam darbe negalėjo ryškiau pa• 
sireikšti, nes gana greitai neteko priemonių ryšiams su provincija pa• 
laikyti. Tačiau žmonės visoje Lietuvoje patys sparčiai kūrė administra• 
ciją ir apskrityse, ir valsčiuose. Atliekant šį darbą, iš dalies buvo atsi• 
žvelgiama į dar prie.š karo pradžią pogrindžio gautą instrukciją, kaip, 
raudonuosius išvijus, turės būti atkurta lietuviškoji adminis tracija. Be 
to, buvo klausoma per radiją skelbiamų paraginimų ir nurodymų. Vė
liau vokiečiai radiją paėmė į savo rankas. Visais įmanomais būdais įsa· 
Iioti ~sm~nys iš d_a~geli? vietų vyko į Kauną ir tarėsi jiems aktuali~ 
klausimais_ su Laik_m?s1os o/riausybės nariais bei kitais pareigūn~IS
Spau~a taip pat t~1ke ~audm_gų nurodymų, kaip spręsti vieną ar ~tą 
klausim~. ~ors laikraščmo~e 1r nebuvo kalbama apie Lie tuvos vy~au· 
sybę ar Josios _vardu skelbiama potvarkių, tačiau vietiniams pare1gd· 
nams pakako, Jog ten buvo galima rasti ELTOS komunikatų kuriuose 
pra~ešama,_ kad "kompetentingos įstaigos" padariusios vie~okį ar ki· 
tokĮ sprendimą. 
. B_uvo organiz_uoja_ma vietinė apsauga, savo pareigas ėmė atlikinė-

ti ne~~kla~~~mrbės la1k~ ta~nautojai. Jeigu jie neatsiliepda vo, tai~
v_o sk1_nan:i.' _nauJ_1, _orga~_izuoJamas 8J:entojų aprūpinimas ir t.t. I{a1p 
hctuv:iškoJI adm1mstrac1Ja buvo atkunama provincijoje, galime ,natyd 
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iš gana būding? Za~a~ų ~avyzdžio . Miesto pareigūnai, daugiau nei dvi 
savaites neturedam1 Jokio ryšio su Kaunu, sudarė komisiją įvairiems 
pareigūnams skir ti, kurios nariai buvo agronomas, vienas iš partizanų 
vadų V. Butkys, raudonųjų nužudyto Zarasų karo komendanto pik. I. 
Pa.šilio našlė Pašilienė ir nepriklausomybės laikų Zarasų policijos nuo
vados viršininkas J. Juodvalkis. Išlikę Lietuvos Respublikos pareigūnai 
buvo paskirti į anksčiau eitas pareigas. Nuovados viršininku tapo J Juod
valkis. Kadangi buvusio Lietuvos banko direktoriaus nepavyko surasti, 
tai toms pareigoms buvo paskirtas .šio banko buhalteris Skirpa. Vėliau, 
užmezgus ryšius su centru, kai kuriuos pareigūnus paskyrė ir ministeri
jos. Pavyzdžiui, Zarasuose policijos vadu tapo J .Juodvalkis, kuris buvo 
toms pareigoms paskirtas vietoj sovietų deportuoto apskrities policijos 
vado E.Svilo. Tačiau atsiradus ryšiams su centru, dauguma minėtos ko
misijos paskirtų pareigūnų ir toliau vykdė savo pareigas. O pinigų ap
mokėti pareigūnams už darbą buvo gauta tik karo sąlygomis įmanomu 
būdu. Rusai, sunkvežimiu vežę Panevėžio banko pinigus, riedėjo per 
Raudinės upelio tiltą ir įlūžo. Daug pinigų ryšulių iš sunkvežimio sukri-
to į vandenį. Rusai sunkvežimį iš upelio ištraukė, bet neturėjo laiko 
pinigams surinkti, tad ir paliko juos vandenyje. Rusams nuvažiavus, įvykį 
matę vietos gyventojai subėgo tų pinigų rinkti. Kadangi Raudinės upelis 
yra prie pat Latvijos sienos, tai tuos pinigus rinko ir lietuviai, ir latviai. 
Sužinojusi apie tuos pinigus, Zarasų partizanų vadovybė pasiuntė būtj vy-
rų, kad bent dalį tų pinigų iš juos surinkusių ūkininkų atgautų. Partiza 
nams iš lietuvių ir latvių pavyko surinkti apie pusantro milijono rublių. 
Pinigai buvo padėti į banką ir jais mokėtos apskrities tarnautojų algos. 

Šitaip buvo atkuriama lietuviškoji provincijos administracija .šiau
rės Lietuvoje, iš kurios raudonieji išginti vėliau. Kaip vyko tas pats dar
bas vietovėse, buvusiose prie Vokietijos sienos, ryškiai parodo liepos 
10 d. numerio "Į Laisvę" korespondencija iš Kybartų. Ten rašoma: "Bir
želio 22 d. Kybartus paladino pirmieji sprogimai tuoj po 4 val. (Maskvos 
laiku). Kaip pasienio miestui, nukentėti daug neteko: sudegė keletas na
mų, žuvo kiek civilių gyventojų. Bolševikų dauguma tuoj po pirmųjų šūvių 
pabėgo. Ti.k dalis laikėsi užsibarikadavusi komendantūroje, kiti slapstėsi 
namų rūsiuose. Birželio 24 d. [korespondencijoj ldaidingai atspausdinta 
liepos 24 d., - A.G.] sudarytas vietos Lietuvių aktyvistų komitetas, vado
v~~jamas Kilikevičiaus, ėmėsi energingai veikti: suorganizavo policiją, ku
naz vadovauja ats.leit. Aušrotas, paskyrė savo atstovus į miesto ir valsčiaus 
savivaldybes, pasirūpino vietos prekybos ir pramonės įmonių kontrole ir 
apsauga. Nuo pat pradžios suėjus į kontaktą su vokiečių karine vadovybe, 
d~rba~ ėjo sėkmingai. Miesto gyventojai aprūpinti maistu ir kitomis pirmo 
rezkalmgumo prekėmis. Darbas komitetui palengvėjo, kai iš Kauno sunk. 
d .. ':a_lėjimo sugrįžo birželio mėn. pradžioje suimtieji kai kurie Kybartų vei
kė1a1. Vienas iš jų, žinomasis kooperatininkas St. Orentas, vėl stojo vado-
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1'a!1ti Kybarl:-1 ŪkiniJ,kz~!)rauąŲai) _J~wzas_ Prapuolenis perė1;1ė m~ 
m1 tro parergas, kurias JIS yra e;ęs /Jgz pererflf metų vasaros. Žmones dii~ 
i i pasij'utę iJ11aduoti iš bolše1dlaf jungo." · 

Panašiu būdu palyginus greitai atsikūrė lietuviškoji apskričių, va1s. 
čių ir mi tų administra_ ij~. _Apie šį _s~a.rtų p~o~esą "Į Laisvę" Jie~ 
12 d. num ery rasė: "Bes1bmg1ant treč1~;~1 !av~ztez nuo zšv_adavimo karo 
pradžios, gyvenimas ,r~ūszt ~aš~e sparčzaz zengia t:arkos_ li;1_k. _JJ kom/Jt
tentingi1 šalnni11 patyreme, JOg visame krašte atia.mama czvzlme adminiJt. 
racija. Pareigūnai, dirbę ligi 1940 m. birželio 15 d., grįžta į savo senąsias 
vietas; Ja1r tokizf žmonių nėra, tenai kadrai papildomi naujais pareiga. 
nais. Į nonna/ias vėžes įeina ir savivaldybių darbas; beveik visose apskrilj. 
se eina pareigas apskričių viršininkai, policijos vadai ir kiti piliečių saugu. 
mo pareigūnai. " 

Svarbiausius vietinės administracijos postus, apskričių viršininkų pa
reigas, užėmė į jas grįžę arba iš naujo paskirti: Alytaus - S. Maliauskll.\ 
Biržų-J. Zovė, Kauno -kpt V. Moras, Kretingos- paskirtas O. Žadvy
das, Marijampolės - V. Goštautas, Mažeikių - kpt. Jatulis, Panevėžio
T Vidugiris, Raseinių - A. Sabaliauskas, Rokiškio - J. Mikėnas, Seinų
Lazdijų - J. Rugys, Šakių - V. Karalius, Šiaulių -J. Urbaitis, Tauragės
V. Mylimas, Telšių -Ramanauskas, Trakų-P. Brakauskas, Ukmergės
V. Vitkus, pav. - Kazys Petrulis, Utenos - B. Stosiūnas, S. Žukintis, ViJ. 
niaus - B. Draugelis, Zarasų - L Gumbinas ir kt. 

Didesniųjų Lietuvos miestų burmistrų pareigoms buvo paskirti: 
Vilniaus - K. Dabulevičius, Kauno - K. Palčiauskas, Panevėžio - ini 
K. Reisonas ir Šiaulių - P. Linkus-Linkevičius. 

Sukūrus lietuvišką administraciją reikėjo nuspręsti: mokėti prieš 
sovietinę okupaciją buvusias algas ar nustatyti naujas. Laikinoji vyri~u: 
sybė, norėdama pabrėžti, kad ji kreipianti didesnį dėmesį į socia!IIII 
teisingumą, nei kad liaudies draugais skelbęsi raudonieji okupantai ar 
netgi Lietuvos Respublikos vyriausybė, nusprendė nustatyti naujus vals· 
tybės tarnautojų atlyginimus. Laikinoji vyriausybė paskelbė: 

Sunormuotas atlyginimas . . 
Kaunas. VII.15. ELTA. Atsižvelgdamos į tai, kad bolševikų laikais atlyginilfl~ 

srftyj~ t~rp au_kš_te~niųj~. ~ ~mesniųj_ų_ valstybės tarnautojų buvo sudarytas lalx!' 
didelis zr soczaltmu poziunu nepatezsznamas skirtumas aukštesniųjų tamaul0/1 
naudai, kompetentingos įstaigos nutarė: . 

Visose valdi~ėse įstaigose ir įmonėse tarnautojų mėnesinio atlyginimo ma/<Sl· 
mumą nl!s~atytz l 000, rublių, o minimumą 250 rublių. . 

Atlyginimams - čia nustatytųjų maksimumo ir minimumo ribose - ~ret,J 
/iuoti netrz:,fa:s. bu~ pa~e~gta atjtinkama lentelė, kuria vadovautis įpareigoJ(JIIIOS 
visos valdines ĮStaigos zr Įmones. 

Šis nutarimas veikia nuo š.m. liepos l d. 
(!L, J94J-J.0). 
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Išvijus sovietus, lietuviškoji administracija atsikūrė Lietuvos Res-
ublikos administracijos pavyzdžiu, tačiau naujoms sąlygoms prieška

~nės Lietuvos administracijos sutvarkymas atrodė galįs kai kuriais at
vejais ir nebe tikti. Laikinoji vyriausybė nutarė visoms valstybinėms įstai
goms paruošti kol kas laikinus etatus. "Į Laisvę" liepos 29 d. paskelbė: 

Dėl isJaigų elalų 
Kaunas. VJJ.28. ELTA. Visoms valstybinėms įstaigoms pa vedama parengti 

savo įstaigų laikinuosius etatus, kurie pradės veikti nuo š.m. rngpjūčio l d. Suda
rant etatus, laikytis šių nurodymų: 

Valstybinių įstaigų struktūrų ir tarpusavio priklausomybių pagrindu imti tuos 
santykius, kurie yra buvę valstybės aparate ligi 1940 m. birželio 15 d. Jei dėl pasi
keitusių sąlygų negalima būtų jų atstatyti, tai leidiiama suprojektuoti etatus pagal 
naujas įstaigų schemas. 

Rengiant etatų projektus, kaip būtinos sąlygos, laikytis didiiausios ekonomi
jos, o taip pat aiškumo ir paprastumo. 

Šis potvarkis iš tikro buvo paskelbtas taip pavėluotai, kad įstai
goms jį vykdyti būtų labai sunku, nes rugpjūčio 1 d. buvo jau ne už 
kalnų. Jau rytojaus dieną potvarkis neteko reikšmės, nes tą dieną vo
kiečių civilinės valdžios generalinis komisaras von Rentelnas paskelbė, 
kad jisai perimąs buvusios Lietuvos Respublikos srities valdymą. Šis 
aktas įžeidė kovotojų už nepriklausomybę atminimą ir Lietuvą pažen
klino Rytų krašto "Reicho sritimi". 

Vokiečių karinės valdžios laikysena ir veikla 

Laikinoji Lietuvos vyriausybė pradėdama darbą tikrojo vokiečių nu
sistatymo dėl Lietuvos nepriklausomybės atstatymo dar nežinojo. Ji triū
sė su viltimi,jog po lietuvių sukilimo prieš sovietus ir vadinamosios talkos 
vokiečių armijai, Vokietija tą nepriklausomybę gal kiek ir susiaurins, ta
čiau visiškai josios neužgniauš. Tačiau ši prielaida buvo klaidinga. Vokie
čiai Lietuvos nepriklausomybės nepripažino, nes buvo numatę ją koloni
zuoti. Net pats Birželio sukilimas buvo prieš vokiečių norus bei valią. Tad 
kai Laikinosios Lietuvos vyriausybės delegacija, kurią sudarė J. ŠJepetys, 
V. Žemkalnis-Landsbergis, L. Prapuolenis, Z. I vinskis ir S. Lušys, birželio 
25 d. prisistatė Kauno karo lauko komendantui gen. von Pohliui, i.š jo iš
girdo, kad jis negalįs kalbėtis su jais kaip vyriausybės atstovais. Vyriausy
bės ir krašto ateities klausimai priklausą Reicho vadorybei. Karinei val
dtiai rūpi tik karo ir su juo susiję dalykai. 

Karinės vokiečių valdžios atstovai elgėsi taip, lyg be jų krašte ne
b?tų jokios kitos valdžios. Taip pat ėmėsi priemonių, kad kokia nors 
kita valdžia, jei ir norėtų, neturėtų galimybės pradėti reikštis. Tiesa, 
~o.kiečiai neįsakė Laikinajai Lietuvos vyriausybei nutraukti savo darbą 
1r.!šsiskirstyti, tačiau atėmė bet kokią galimybę jai reikštis ir veikti. Ra
diją vokiečiai tuojau pat ėmė patys tvarkyti, neleido lietuvių vyriausy-
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lx·t j lW n.1mfotis ir net mi.nėti jo~ios v~rd~l· Pa ta~, t~lcgrafa s ir tel 
n.1s t,up put buvo valdomi kanncs vok1cč1ų valdžios 1r paskir ti cfo. 
tik_ k.nri~iu~1s reikalat?s. Civiliai jais -~audotis_ negalėjo - įska~:~ 
I ~1k1~ąi~ Lie':Uvos YYI:1ausybę. Spauda t 1v~ta si:1ežta ~i:izūra, kuri d~t It 
dc apie hetuVIų valdžią net užsiminti. Pasirodžius Laik inosios Lietu aų. 
vyriaus~bės a~~šaukimui į tautą, j?. ios. v~rda~ '.'I L_aisvę'_' ž_urnale ne: 
vo daugiau m1mmas. Pašto ženklat, L~leisll suk1limw pamme ti, buvok 
fiskuoti. Pagaliau buvo atimti ir Laikinosios vyriausybės turėti auto:· 
biliai. Nacių supratimu, niekur neminima ir neturinti jok ios galim~ 
reikštis, Laikinoji vyriausybė turėjo būti ilgainiui pamirš ta ir baigti 58• 
vo dienas, prieš ją nesiėmus jokių radikalių veiksmų. 

Tačiau toks ketinimas nekliudė vokiečiams palaikyti santykius su 
lietuvių administracijos įstaigomis. Jie buvo tik pasiryžę neleisti lietu. 
viams skelbti savo Nepriklausomybės, sudaryti Suverenio s valdžios bei 
organizuoti Tautinės kariuomenės. Vokiečiai norėjo, kad susikurtų yje. 

tinė administracija, kuri sutrukdytų krašte išplisti chaos ui ir galėtų būti 
panaudota įvairiems jų potvarkiams vykdyti. Tais sume timais jie DC· 

kliudė atsikurti prieš sovietų okupaciją buvusioms lietuvių administra• 
cinėms įstaigoms ir leido joms skelbti savo potvarkius bei veikti. Vokic• 
čiai nekliudė paskelbti net ir Laikinosios vyriausybės nutarimų bei po
tvarkių, neprieštaravusių jų politikai bei išleistiems įsakymams. Tačiau 
paliepimai turėjo būti skelbiami ne vyriausybės vardu. Juos paprastai 
skelbdavo kaip ELTOS komunikatus, jog taip nuta rusios bevardės 
"kompetentingos įstaigos", "kompetentinga teisminių įstaigų valdyba', 
Maisto pramonės valdyba, Mokesčių ir rinkliavų valdyba ir t.t. Voki~· 
čiai neleido organizuoti Tautinės kariuomenės, tačiau jau sukurtus u 
jiems reikalingus karinius lietuvių dalinius paliko. 

Vos tik įžygiavę į kraštą vokiečiai ėmė skelbti savo potvar kius. T~ 
įsakai pirmiausia tvarkė karinio pobūdžio reikalus ir buvo skirti tvariai 
užimtame krašte palaikyti. Tačiau potvarkiuose nebuvo išskirti -yp"
vėliau - ir nacių politikos dalykai.Jau tą pat dieną, kai buvo paskel~ 
Laikinosios Lietuvos vyriausybės atsišaukimas į tautą, "Į Laisvę" 1,uvo 
isspausdintas ir šis karinės vokiečių valdžios potvarkis: 

VISI TURI TUOJAU PRADĖTI DARBĄ 
l markė lygi l O rublių /it 

Visi valdininkai, tarnautojai ir darbininkai turi tuojau pradėti darbą savo • 
šiolinėje darbovietėje. Niekas neturi teisės darbo vietos palikti. Priešingu aN'I' 
bus baud1iamas. . ,A..d. 

Prekybos įstaigos ir krautuvės, ypatingai maisto krautuvės, turi būti alJOl"r 
Ligi šiol nustatytos kainos ir toliau pasilieka galioje. 
Voldetijos Reicho pinigai galioja santykiu l markė lygi JO rubliųRŠ 

1
J{IA] 

KARINIS VI 1J9,1.,,Z} 
([L, 
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Tai buvo ką tik įžengusių į Kauną vokiečių karinio viršininko po
tvarkis tais reikalais, kurie jam atrodė nedelsiant pertvarkytini. Ryto
jaus dieną, birželio 26, paskelbtas šis atsišaukimas: 

LIETUVIA.11 
Ne11ugalimi Didiiosios Vokietijos kariai atei11a kaip Jūsų DRAUGAI IR GEL

BĖTOJAI NUO BOLŠEVIKŲ JUNGO. 
Mes 11efom Jums laisvę ir grąii11sime žmo11iškas gyvenimo sąlygas. KAS LAI

KYSIS RAMIAĮ IR PILDYS VISUS VOKIEČIŲ KARINIŲ ĮSTAIGŲ ĮSAKY
MUS, TAM NERA KO BIJOTI. 

Gi11ldus, amuniciją ir visokią karo mediiagą, taip pat sumuštosios Raudono
sios armijos ir sovietų įstaigų nuosavybę tučtuojau reikia perduoti artimiausiam 
vokiečių ktlriuomenės dali11iui arba artimiausiai komenda11tūrai arba pranešti, 
kur tai yra. Tučtuojau reikia pranešti artimiausiai vokiečių ktlrinei įstaigai, kur 
yra paslėpta ginldų, amunicijos, kliro mediiagos, maisto sandėlių ir k:J. Taip pat 
reikia tuojau pranešti, jei kur yra pasislėpusių sovietų karininkų, kareivių ir bolše
vikų komisarų. 

Kas nuslepia sovietų ktlrius arba ginklus, amuniciją ir kitokią Raudonosios 
annijos ir SSSR nuosavybę arba ją pasisavina, bus sušaudytas. Taip pat bus su
šaudytas, ktis pasipriešins arba bandys susisiek:Ji su priešu. 

DRAUDZIAMA KELTI KAINAS arba iš gyventojų ir vokiečių ktlrių reikti
/auti didesnių ktlinų negu iki šiol yra buvusios arba vokiečių ktlrinių įstaigų yra 
nustatytos. Priešingu atveju visos prekės bus konfiskuotos, krautuvės uždarytos ir 
kaltininkai suimti. 

Mokėjimams naudojami ir toliau iki šiol apyvartoje esantieji banknotai, o 
taip pat Vokiečių Reicho pinigai (kursas: l reichsmarkė- 10 rublių). 

Krautuvės,yrekybinės įstaigos, viešbučiai ir k:J. turi būti atdari, KIEKVIENAS 
PR/VALO BUTI SAVO VIETOJE. 

Kas sauvališkai paliks savo tarnybą arba darbo vietą, kas uidarys savo krau
tuvę arba įstaigą, tas be pasigailėjimo bus traukiamas atsakomybėn. 

VYRIAUSIAS VOKIEČIŲ ARMIJOS VADAS 
([L, 1941-3). 

Vokiečiai netrukus nuginklavo lietuvių partizanus, nors tai sakosi 
pasiūlęs vokiečių karo lauko komendantui gen. von Pohliui Laikino
sios Lietuvos vyriausybės ryšininku prie jo paskirtas A Žemribas. Apie 
tai jis "Draugo" 1964 m. kovo 18 d. numeryje rašė: "Birželio27 d. buvau 
paskirtas mūsų vyriausybės ryšio karininku prie vokiečių karinės vadovy
bės. Feldkomendantas buvo austras gen. Poh4 jo pavaduotojas maj. Hent
schel. Birželio 28 d. pats patyręs, kad ginklas daugelyje vietų yra patekęsi 
neatsakingo elemento rankas, patariau gen. Pohl įsakyti komendantūroms 
Lietuvoje iš civilių ir buvusių kariškių ginklus surinkti. Toks ;sakymas tą 
pačią dieną, mano suredaguotas, buvo pagarsintas per Kauno radiją. Iš
imtis buvo padaryta Vietinės apsaugos štabo nariams, Jonavos rajonui ir 
vietovėms, kurios dar vokiečių kariuomenės neapvaldytos. Kaune tačiau 
ginklus turb ypač buvę nepriklausomos Lietuvos kariškia~ gen. Pohl ;sa
kymu turėjo būti apjungti į savisaugos batalionus. Jie būsią reikalingi, kaip 
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paaiškino komendantas, 1<:ašte tv_,arkai palaiky~i. _Mūs_ų to ':'eto Laik¾ 
w,in11rubė galvoio kad tm yra uzuomazga atszkūruszos Lietuvos ka, 
· J ~ J J ' • ky · lk A B tkū " nua, menės ir tam reikalui vadovautl pas rep u . u ną . 

Paskelbtąjį partizanų nugink!avimo įsa~ymą p~ivalėjo įvykdyti Ik. 
tuvių įstaigos. Tad Laikinosios Lietuvos vynausybės Kauno karo k 
mendantui teko paskelbti šį įsakymą: o. 

Kauno Karo Komendanto įsakymas Nr. 9 
Kaunas, 1941 m. birželio 28 d. . . . . . 
¼Jdoi,ybės įsakymu ligi šiol veik{ p~rtuanų ~~i~ia_i per~rgan1ZUojami i ,~. 

/iarų junginį. Ryšium su tuo visi P?rlzzanų dal~mai, ų:nom~ ~p~aug~ ir Paskiri 
asmenys savo turimus visus ginklus ir karo medžiagą pnvalo ligi šiandien, biruBo 
mėn. 28 d.17 val. grąžinti perregistravimui Kauno Karo Komendantūrai. Nuo~ 
pat laiko išduoti ligšioliniai leidimai ginklui laikyti ir vaikščioti nustoja galiOJ. 
Asmenys, kurie nustatytu laiku ginklų perregistravimui į komendantūrą negrt 
žins, bus baudžiami visu įstatymų griežtumu. 

PLK. J. BOBEL15 
Kauno Miesto ir Apskrities Komendantas (MŽL, p. 69~ 

Tą pat dieną buvo paskelbtas ir šis Kauno komendant o pranel~ 
mas apie pradedamą organizuoti apsaugos batalioną: 

Kaunas, 1941 m. birželio 28 d. 
Kauno Karo KomendanJūros pranešimas 

Prie Kauno Karo Komendantūros formuojamas Tautinio Darbo Apsaugci 
batalionas. Visi taurūs lietuviai, norį tarnauti tame batalione, kviečiami iki J. m. 
birželio 29 d. 18 val. užsirašyti Kauno Karo Komendantūroj, Gedimino g.~:/ 
aukštas, kombarys l. Priimami tarnavę aktyvioj tarnyboj karininkai, pus~ ~
kiai ir eiliniai. Registruojantis prašome pristatyti visus turimus korinius ir c1vw· 
nius asmens dokumentus. 

PLK J. BOBEJJl 
Kauno Karo Komendantas ( MŽL, p. 70). 

Ligi šio skelbimo išspausdinimo prie Kauno karo komendan~~ 
jau buvo būrys lietuvių karių, kuriuos buvo pradėjęs telkti dar vie~es 
apsaugos Jtabas. Šiam skelbimui pasirodžius, į šį būrį įstojo ir daugiau. 
Kaune pne karo komendantūros suformuoto Tautinio darbo apsauf 
bataliono vadu buvo paskirtas plk. A. Butkūnas, 0 pavaduotoju mjr. A, 
Impulevičius. . 

Lietuvių partizanų nuginklavimą ir,· ie patys ir visi krašto žmone! 
k dž. . iš ' š. •su s a~ _ ia1 gyveno._ D. ~~či~l~ savo atsiminimuose apie tai _ra e: ai· 
vokfeč,ų komemfantūr?s ĮSikūrimu lietuviška partizaninė veikla visam~ . 
t~ [išskyru_s Vilm~ kz:ns tv_arkėsi u ®tonomiškai ") su kiekviena d~en~ 51~ 
reJO:. !u0J _ buvo išle!Sf as ĮSakymas atiduoti ginklus. Tai buvo d,džiallSI . 
sm~g,s_ m~ _kovoto;a"!.s dar ne~pvaldytoj pafrontėj, kuri nebuvo ap~

8 ta ir velesmais okupaci1os metais. Tik neseniai tesužinoiau (]964,0 · 
"D " L ats 'akė) · - '·· b !tol>? raugo pus P pasis , kad tai musų paskirto verte/O, uv. 

• - ,tt::""_ , 

l ·-~·N---------
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areigūno "nuopelnas". Gaila. Jei tuo metu būtų žinota, būtų gavęs "py
fos". Aš dvi dienas ir naktis vargau skirdamas ginklus ir pasirašinėdamas 
atitinkamus leidimus ( daugiau 6000 ), nes be jų sugautus su ginklais vo
kiečiai nušaudavo vietoj. Taip atsitiko su dviem partizanais, saugojusiais 
tiltą už Kauno. Sunkiai skyrėsi su. ginklu daugelis sen~sn~ųjų ko~ot_ojų._ 
Ypatingai pergyveno gen. G. B. Jokios pastangos nepadeJO 1am pas1/aikytl 
ginklo. Savaime aišku, kad kiekvienas okupantas pirmiausia pasistengia 
surinkti ginklus. Tai tik dienų klausimas. Tal iau negerai, kad vis savieji 
"pasitarnauja." (Draugas, 1966, Nr. 153). . . . .. . 

Po to, kai karo komendantas buvo paskirtas Kaune, La1kmoJ1 Lie
tuvos vyriausybė paskyrė komendantus ir kitiems krašto miestams bei 
apskritim~. Viena~ iš ko~e?dant? už?avi~ių buv_o sujungti ~ava~ankiš
kai veikusms part12anų hunus bei ats1pala1davusms nuo soV1etų ir savo 
krašte likusius lietuvius karius. Buvo tikimasi, jog vokiečiai leis atkurti 
Lietuvos kariuomenę. Partizanai ir kariai būtų sudarę pirmuosius tos 
kariuomenės dalinius. Tačiau šiems lietuvių planams vokiečiai griežtai 
pasipriešino. Gen. S. Raštikis savo atsiminimuose rašo: "Man, kaip krašt~ 
apsaugos ministeriui, beveik nebuvo darbo, nes nebuvo sąlygų tam darbui 
plėsti. Vadinamoji sukilėlių karinė vadovybė jau anksčiau ne mano buvo 
paskirta. Ir ji jau buvo atlikusi savo pareigą. Kauno ir kitų miestų lietuvius 
komendantus vokiečiai paėmė savo valdžion ir naudojo savo reikalams. 
Aš neturėjau jokios įtakos tiems reikalams ir to meto sąlygomis negalėjau 
turėti." (Rš, II, 302-3). Apie pačios Lietuvos kariuomenės atkūrimą at
siminimų autorius toliau sako: "Iš pradžių aš kėliau klausimą ir apie Lie
tuvos kariuomenės atgaivinimą. Tuometinės beveik visos tautos nuotaikos 
šiam reikalui buvo labai palankios. Be to, maniau, kad, turint savo ka
riuomenę, būtų lengvesnė kova ir dėl politinės Lietuvos nepriklausomybės. 
Per tą patį gen. von Rocque įteikiau tuo reikalu raštą vyriausiajai kariuo
menės vadovybei. Raštas ilgai ten gulėjo ir per tą laiką visiems mums pa
aiškėjo vokiečių siekiai Lietuvoje, todėl neradau jokio reikalo toliau rū
pintis tuo klausimu, ir jis tapo neaktualus." (T.p. 305 ). 

Lietuvius jautriai palietė ir vokiečių elgesys su lietuviais karo be
laisviais. Tie belaisviai buvo į Raudonąją armiją inkorporuotos Lietu
vos kariuomenės kariai, kurie prasidėjus karui atsiskyrė nuo rusų ir į 
Sovietų Sąjungą nesitraukė, bet pasiliko savo Tėvynėje. Jie tikėjosi, kad 
voki~čiai bus teisingesni už ką tik išvytus so~e tus ir prip~ins Lie~v.?~ 
nepnklausomybę bei leis atgaivinti jos kanuomenę. Tačiau vok1ečia1 
nepripažino nei Lietuvos nepriklausomybės, nei leido kurtis jos kariuo
menei. Vokiečiai tuos lietuvių karius, kurie patys perėjo į sukilėlių bei 
vo~iečių pusę ir kovėsi su rusais, laikė karo belaisviais, nes kariai buvo 
suii:nti ginkluoti ir Raudonosios armijos uniformomis. Kai kuriuos lie
~V!Ų karius buvo net išvežę į belaisvių stovyklas prie Karaliaučiaus, o 
kitus uždarė tokiose pat stovyklose, įrengtose Lietuvoje. Likusiems 
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fa.·tuvių kariam , kurie i Pabradės ir Varėno stovyklų su ibū~ 
je, bir>clio 26 d. vokiečiai oficialiai pa kelbė, jog Lietuvos kariuorne111

: 

nee~i tuoj a~~: Kariai buvo spiri_amj p~sili_kti_ voki_e~ių pagalbinėj~~ 
n~~J arba e1t1 Į badu marinamų 1r Vl a1p k1ta1p n~~1~amų soviellĮ be. 
la1sV1Ų tovyklas. Tik po ilgų pastangų gen. S. Rašt.1km1 pavyko iš voki 
čių išsiderėti, jog lietuviai kariai bus paleisti namo. Anksčiau suda~ 
Lietuvių savisaugos daliniai 1941 m. liepos 21 d. buvo išformuoti irvj. 
toj jų imta organizuoti savanorišką Vilnia~s atsta~o tarnybą. Ta p~ 
ga daug buvusių lietuvių karių galėjo grįžti. namo. Taip pat bent iš dalies 
pavyko išlaisvinti ir patekusius į belaisvių stovyklas, tačiau lietuvius ka. 
rius paleisdavo labai iš lėto. Lietuvius karo belaisvius ėmė leisti narno 
1941 m. rudenį, bet tasai grąžinimas tę ėsi dar beveik ištisus 1942 m. Iš 
vieno stovyklos Vokietijoje grįžus pirmiesiems aštuoniems lietuviams 
belaisviams, "Į Laisvę" vasario 28 d. numeryje apie tų belaisvių palei
dimo tvarką rašė: "Šių mūsų tautiečių grįžimas turėjo užtrukti dėl tam 
tiknĮ techninių kliūčių. Grą..~nti juos numatoma grupėmis taip pat po 8 
žmones maždaug po dvi grupes kas savaitę, paeiliui su paleidžiamaisiais 
latvių ir estų karo belaisviais. Išleid..~ant pirmiausia atsižvelgiama į amžių, 
sveikatos būvį, namie likusios šeimos gausumą ir pan. Kai kurie buvo tam 
tikrų įstaigų pareikalauti". Toje stovykloje buvo dar likę 57 lietuviai karo 
belaisviai, 116 latvių ir apie 600 estų. Gyvenimo sąlygos stovyklose bu
vo labai sunkios. J. Vaičeliūnas apie tai rašo: "1941 m. spalio 10 d. gr;. 
žau iš vokiečių nelaisvės. Kurį laiką gyvenau tuolaikinėje savo tėviškėje
Pasvalyje, kur Pumpėnų gatvėje Nr. 71 turėjau penkių kambarių namuką. 
Buvau laimingas, kad iš nelaisvės grįžau su pirmaisiais transportais. Kai 
kurie mano draugai nelaisvėje buvo išlaikyti dar penkis mėnesius ir tai 
žiemos metu. Jie iš nelaisvės grįžo patinę. Su vienu jų - ltn. Karosu kal/Jė· 
jau Panevėžyje 1942 m. kovo pabaigoje. Tarp kitko pasakiau, kad 1941 m. 
prie Kūčių stalo prisiminiau ir savo draugus, likusius nelaisvėje. Jis papa
sakojo, kaip jie tą Kūčių vakarą lindę pro spygliuotą vielų tvorą, kad galėtų 
pasivogti kiek bulvių. Jo kūnas dar ir dabar buvo sutinęs, nors iš nelaisvės 
grįžo prieš tris savaites." (TŽ 1967-48/931). 

Dėl tokių sunkių gyvenimo sąlygų stovyklose ne vienas lietuvių karo 
belaisvių savo eilės vykti namo ir nesulaukė. Jie numirė badu ar nuo to~ 
stovyklose siautusių užkrečiamų ligų. Dėl tų "tam tikrų įstaigų reikalaVJ· 
mų" tenka pastebėti, jog vokiečiai sveikesnius ir tvirtesnius lietuvius karo 
belaisvius vertė stoti į savo kariuomenę arba užsirašyti darbams reiche, 
grasindami, jog ~eužsirašiusiųjų iš stovyklos nepaleisią. Nenorėdami tose 
stovyklose vargti ar net mirti badu, tokie belaisviai užsirašinėjo darbaDl' 
ar kitoki?m~ tarnybo~. Tai, matyt, palietė mažą karių skaičių. . . 

Ka_1~ ir buv? gahma l~ukti, netrukus buvo paskelbtas ma1Sto ir 
pramonm1ų prekių normavimas. Liepos 7 d. karo lauko komendantaS 
paskelbė šį potvarkį: 
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(sakymas dėl maisto produktų ir pramoninių prekių pardavinėjimo 
Nuo Jios dienos maisto produktai ir pagrindinės pramoninės prekės yra nor

muojamos. Šios prekės parduodamos atsiivelgiant jų reikalingumo. Maisto pro
duktai parduodami tik už prekių pirkimo kortelių kuponus. Kitos pramoninės 
prekės ( avalynė, drabuiiai) parduodamos pagal specialius leidimus. Vokiečių Ar
mijos koriams šių prekių išduodama tik esant skubiam reikalui pagal atitinkamo 
dalinio vadovybės reikalavimus. Civiliniams gyventojams normuojamoms pre
kėms pirkti leidimus i!duoda Miesto Bum1istras (Miesto Savi11aldybė). 

Normuojamas prekes be leidimų ir kortelių pardavinėti ir pirkti draud1iama. 
Kaunas, 1941. Vll.7. 

KARO LAUKO KOMENDANTAS ([L, 1941-12). 

Dar prieš įvesdami maisto produktų ir pramoninių prekių normavi
mą vokiečiai perėmė savo žinion maisto ir įvairių prekių sandėlius. 

Korteles įvedė be jokio pasiruošimo, todėl sudarė daug sunkumų 
ir gyventojams, ir jas išduodančioms įstaigoms. Kokia susidarė padėtis 
tuoj po normavimo potvarkio paskelbimo, vaizdžiai parodė Kauno mies
to savivaldybės spaudai pateikta informacija. "Į Laisvę" 1941 m. liepos 
24 d. straipsnelyje "Kortelių sistema bus tobulinama" rašė: "Pasiteira
vus Kauno m. Savivaldybėje dabar aktualiais kortelių reikalais, buvo gau
ta šių informacijų. Dabartinė kortelių davimo sistema yra provizorinė. Ne
turėta tikslių gyventojų registracijos davinių. Namų savininkų daviniais 
darytas surašymas yra tik apytikris, nes kai kurie gyveno neįsiregistravę, o 
kiti įsiregistravę buvo iš Kauno iJvykę. Pati kortelių sistema priderinta tik 
trumpam laikui, nes mažai garantuota nuo padirbinėjimų ir neteisėto pa
naudojimo. Apsisaugoti nuo klastojimo buvo nusistatyta taip sutvarkyti, 
kad gyventojai pirktų tik tam tikrose iš pradžių pasirinktose krautuvėse. 
Dabar laikinai teko nuo to atsisakyti, nes pirkėjai susiregistravo į krautu
ves neproporcingai jų pajėgumui. Tačiau ateityje numatoma sutvarkyti, 
kad pirkėjai pirktų tik savo rajono krautuvėse, iš anksto nurod..~us, kurioje 
krautuvėje pirkėjas nori pirkti. Pirkėjo laisvė galės pasireikšti tuo, kad pa
reiškęs norą, galės įsiregistruoti kitoje krautuvėje. Dabar daroma gyvento
jų statistika. Skaičiuojama gatvėmis ar net jų atkarpomis. Atrodo, kad gy
ventojų pritvirtinimą prie krautuvių bus galima įvykdyti nuoš. m. rugpjūčio 
mėn. pradžios. Buvo kilęs klausimas dėl tų asmenų, kurie valgo valgyklo
se. Kas valgo tik valgykloje, tam klausimas lengvai išsprendžiamas - jis 
atiduoda visas korteles. Kebliau su tais, kurie valgo tik pietus. Su ''Valgio" 
trestu susitarta, kad jis iš pietų valgytojų ims mėsos, miltų, kruopų, riebalų, 
kiaušinių ir trečdalį duonos kuponų. Kitam mėnesiui norima paruošti spe
cialias korteles, laikinai atvykstantiems į Kauną ir valgantiems valgyklose. 
Tos kortelės bus duodamos tik esant rimtam reikalui (pvz., atvykusiems 
tarnybos reikalais ir turintiems atitinkamus liudijimus ir kt.). Pieno korte
lės jau baigiamos dalinti. Jos išnešiojamos šeimoms į namus. Patyrimas 
parodė, kad interesantų kvietimas atsiimti korteles sudaro daug nepatogu-
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11111. , Ir ir kitos kortdt;,\. Ims i.fodiojamo.,~ tlar neai.Ru .. l,iĮ?oniit nia· 
cl/>nipinimo klausimą Sl'arsto atitinkamos 1:vtaigos. Savivaldybė mat~ 
ko,tch!f 11~11,1togum~1, ,~es j11 atki,pimjimas uži,~1a_nm_1aža laiko. Pas,;bi~ 
mas duld1s noras pirkti pramo11im•sprek1•s ne tik iJ mkalo, bet ir dėl 1 
tikro psicho:o. Teks prieiti pril' taJk11 sistm10s, l>tt jos įvesti dar negali: 
kol nh-a tiksliai apskaic"Ciuoti prckil1 i§tekliai, ji1 tiekimo galimumai ir hai 
nhji vartotoji/ reikalai. Šiuo metu provi:oriškai duodami lapai prekėms 
pirkti, sprendžiant pagal reikalą. Ta sistema derinama prie taškų sistemos, 
kadangi perkantieji įtrauA.iami į kartoteką, ir ateityje tai galės būti įskaityta 
i taški.1 sąskaitą. Dabar veikia viena pirkimo lapų išdavimo kontora (Sa
piegos g. Nr. ./ ). Netrukus tokias kontoras numatoma atidaryti Žaliaka/nyje, 
Vilijampolėje, Aleksote ir Šančiuose. Kai bus atidarytos kontoros priemies
čiuose, bus galima kreiptis tik į vietines kontoras. Prekių pirkimo lapai du0, 
darni pagal anketas, iš kurių matyti reikalas. Numatytas ir tikrinimas butu0, 
se. Drįsusieji paduoti netikras žinias bus visu griežtumu baudžiami, nes jit 
skriaudžia tą visuomenės dalį, kuri gaminių tikrai reikalinga. Prie kontaos 
susidaro nemažos eilės, bet šiuo atveju jų išvengti beveik neįmanoma, nes 
mažne visi gyventojai nori šį tą įsigyti. Patiems reikalingi.ausiems numatyta 
išimtinė tvarka. Politiniams kaliniams, nukentėjusiems nuo karo ir kitiems, 
įrodžiusiems, kad prekės jiems tikrai reikalingos, prekėms pirkti lapai prie!• 
piet išduodami be eilės, o popiet yra specialiai jiems skirtos valandos. KontC>
ros pajėgumas dar per mažas. Norint patenkinti normalų interesantų judėf 
mą, reiktų kontoros pajėgumą pakelti 150%, o dabartinėmis sąlygomis net ir 
padidintu pajėgumu eilių greit pašalinti nebūtų galima". 

Llepos 14 d. buvo paskelbtas naujas vokiečių Karo Vado atsišau• 
kimas į gyventojus, kuriame pabrėžta, jog aukščiausia krašto valdžia 
priklausanti vokiečių kariuomenės viršininkams, pakartojama viena kita 
jau anksčiau paskelbta nuostata ir pridėta nemaža naujų. Atsišaukimas 
buvo tokio turinio: 

Atsišaukimas į gyvenJojus 
Vokiečių kariuomenės užimtuose kraštuose aukščiausioji valdiia priklOUSo 

kariuomenės viršininkams. Jų nurodymai turi būti vykdomi. 
Per 24 val. nuo šio atsišaukimo paskelbimo reikia grąžinti: 

visus ginklus, amuniciją,, rankines granatas ir kitus karo reikmenis; 
visą sovietų kariuomenės ir sovietų valdiios turtą; 
visas proklamacijas. 
Nusižengimai bus baudiiami pagal karo įstatymus. • 
Išvardinti daiktai grąžinami į vokiečių komendantūras arba kur tokių nėra, 1 

miesto saviv~uJyb; arba ~~lsčiaus viršaičiui. Šie yra atsakingi ;ž tų daikJų tv(Jf· 
kingą sukrovimą ir saugojimą. 

Tuojau reikia pranešti: . 
apie gin_ldų, am~nicijos, karo reihnenų, maisto ir pašaro sandėlius bei kitolti 

sovietų kanuomenes turtą; . 
apie besislapstančius sovietų kariuomenės karininkus kareivius ir Jco,rliSI' , 
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ni.,· /J1•i kitus sol'i1•t,11ns dirbanfiu.1· a.wwnis; 
apie pt1s1ė•b1i1t1.v pamJiutu m1si/eidlit1nfiu.1· asml'f1is; 
apit• l'i.1·11s ,:inkluotus vyrus. 
Už tmksriau minėtų <ismt'llll pmlwimą valdžios organams yra numatytos pre

mijos. 
Mirtirs bmismt' ba~u,ąj{,ma: 
ldėkvinzas vokiečių karininko, karrivio ar tamautojo užpuolimas; 
kfrkvienns pasikėsinimas prie.f vokiečių kariuomenės įrengimus, susisiekimo 

priemone.,· ir bet kokit1s įmones; 
sol'il'lų kariuomenės lwri11i11kų, kareivių, komisarų ir kitų sovietams dirbanfių 

asmenų slėpimas bei šeqJirnas; šie asmenys tuojau perduotini valdiios organams. 
Be to, draudiiama ir pagal karo istatvmus baudliama: 
kllrWcų žinių perdavimas žodžiu, raštu ar kitokiu būdu; 
ne Didžiosios Vokietijos ar ne i·okiečių užimtų kraštų radijo stočių klausymas; 
žydams turėti radijo aparatus; 
1ddaryti krautuves, valgyklas ir restoranus; 
kllinų kėlimas, parduodant vokiečių kariškiams ar gyventojams. Nepildiius šio 

isakymo bus baudiiama uždarant parduotu1-ę ar konfiskuojant prelą; 
i§eiti iš namų nuo 22 val. iki 6 val., žydams nuo 20 val. iki 6 val.; 
mikščiojimas tarp vietovių anksčiau minėtu lai/ai; žydams aplamai draudiia

ma apleisti gyvenamas vietas. 
Visi gwentoįai privalo dirbti savo darbą ir laikytis ramiai. 

KARO VADAS ([L, 1941-18). 

Pasirodžius šiam potvarkiui liepos 19 d. spaudoje buvo paskelb
tas šis priminimas: "Atskirais atsitikimais pastebėta, kad civiliai asmenys 
įsileidžia į kalbas su pravedamais rusų-bolševikų belaisviais. Dėl karinių 
sumetimų kiekvienas su rusų-bolševikų belaisviais pasikalbėjimas yra griež
tai draudžiamas". Tą pat dieną ELTA paskelbė ir šį vokiečių potvarkį 
dėl žydų: "Kaunas, VII.18. ELTA. Įvesta tvarka žydai įvairias prekes pa
gal korteles galės pirkti tik jiems skirtose krautuvėse. Kitur žydams pirkti 
draudžiama". 

Karo metu vokiečiams reikėjo daug darbo jėgos. Tad, vos tik oku
pavę Lietuvą, vokiečiai ėmė jos rūpintis. Liepos 15 d. buvo išspausdin
tas šis jų atsišaukimas į lietuvius: 

LIETUVIA.1/ 
darbas yra duona 

Per bolševikiškųjų padegėjų niekšingą viešpatavimą ir nesuva/domumą dau
gelis jūsų neteko darboviečių. Jų atstatymas gali vykti tik iš lėto. 

_Kol Lietuvoje dar visiems darbo nepakanka, vokiečių kariuomenė duoda jums 
8°}1':'ybės dirbti kaimyniniuose Rytprūsiuose, Darbo atlyginimo atžvilgiu jūs ten 
busite visiškai lygūs vokiečių darbininkams ir galėsite paremti savo artimuosius 
savo santaupomis. Vokiečių kariuomenė laukia, kad visi sveiki nevecų lietuviai, 
1 rai ir moterys, pirmoje eilėje bedarbiai, irodys savo pasiryžimą atsilairti užsire
gistruodami darbui. Padėti atsistatyti galite tik darbui Kas tačiau nenori dirbti, tas 
negali reikalauti duonos. 

Žinių apie darbo sąlygas ir kita gausite artimiausiame verbavimo punkte. 
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Kadangi karo metu naftos gaminiai vok~cčian~s b~vo la?ai reik . 
lingi, tai naujieji šeimininkai ilgai nedelsdami JUOS vts~s Ir su trankioj: 
Dėl nafto produkllĮ vokiečiai išspausdino šį potvarki: · 

PA.RĖDYMAS 
Apie draudimq vartoti ir prievolf registruoti a/sargas visų mineralinių alyi,ų ir 

mineralinių (naftos) gaminių 
l . Tuojau šį parėdymq paskelbus uždedamas draudimas visiems mineralinių 

alyvų ir mineralinių (naftos) gaminių ištekliams, nežiūrint, ar ta.~ būtų valstybilll, 
kooperatinė ar privati nuosavybė. Pardavimas ir kitoks naudojimas prekių, /cu. 
rioms uldėtas draudimas, draudliamas. 

2. Kas turi daugiau, kaip žem iau išvardintus kiekius mineralinių alyvų bei jų 
gaminių, privalo įregistruoti Lietūkio skyriuje arba vietos kooperatyve: 

a. benzino, gazolio ir žibalo atsargas didesnes nei 200 litrų, 
b. auto alyvų bei tepalų, taip pat traktorių alyvų bei tepalų daugiau kaip po 50 

litrų kiekvienos rūšies, 
e. pramoninių alyi ų bei tepalų daugiau kaip po 50 litrų kiekvienos rū§ies. 
Vietos kooperatyvai, surinkę tas ži.nias ir pridėję ži.nias apie savo atsargas, ptr· 

duoda jas Lietūkio Skyriui ar rajoniniam kooperatyvu4 laikančiam naftos gamin~ 
paskirstymo sandėlius. Pastariej~ taip pat pridėję ži.nias apie savo atsargas, skubos 
keliu persiunčia Lietūkio Naftos Gaminių Skyriu4 Kaune, Laisvės ai. Nr. 22. 

3. Pramonės įmonės, kurios ir toliau veiks, gali p alikti sau alyvų ir tepalų (iiūr. 
2 pu nkto e) 4 savaičių atsargą ir šio kiekio neregistruoti. 

4. Už šių nuostatų nepildymą bus baudliama. 

Kaunas, 1941. VII .25 

pas. LINCKE, 
Majoras, Ūkio KomeruianJas 

Anksčiau pateiktieji potvarki ai ir atsišaukimai yra daugiau susiję 
su karu bei karo ūkiu. Bet vokiečiai nepamiršo ir palyginti mažiau kas· 
dienių reikalų reikšmingumo . Nemažos politinės svarbos reikalas jiems 
buvo vėliavų kėlimas. Kad, be vokiečių, niekas kitas nereikštų savo tau• 
tinių jausmų, buvo pasakyta: 

GyvenJojams 
Keturios savaitės praėjo nuo Vokiečių Kariuomenės įžygiavimo į Pabaltijį. ~er 

tą laikotarpį gyvent?jaf, iška~indami vis"!'ose nan:zuose ir p~st~tu?s~ v~liav~ ~: 
reiškė kartu su Vokiečių Kanuom ene dvigubą diiaugsmą del 1šla1svm1mo iš bo,· 
ševikų smurto ir dėl vokiečių pasisekimų. 

Nuo liepos mėn. 22 d. bendras ligšiolinis vėliavų iškabinimas baigiamas. Nuo 
to laiko pagal vokiečių papročius iškabinti vėliavas reikalinga tik tuose namuose. 
kuriems tai bus įsakmiai nurodyta Vokiečių įstaigų. ,.n,s 

KARO V .tJ.LN' 

Šio draudimo Pabaltijo tautoms kelti savas ar savo nuožiūra vė· 
liavas buvo be jokios atodairos laikomasi. Net Kaune, Karo M~i~ja~ 
bokšte, !r Vi~n~uje, G~dimi_no pilies bokšte, buvo už~r~u~ta kelti he:ri 
vių tautmę vchavą. Tik po ilgų pastangų gen. S. Raštik1m pavyko ga .• 
leidimą prie Karo Muziejaus iškelti tariamą istorinę- iš tikro vatstybl 
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ny - raud?n, s_u baltu vyč_iu lictuviškąją_v~liavą, o .Yilniuje vokic~iai nė 
šiai iškelti lc1d1mo nedave. Ten bemaž hgt okupac1JOS galo buvo iškelta 
vokiečių vėliava. Tik prieš pasitraukdami iš Vilniaus, okupantai lietu
viams pranešė, jog leidžia šalia vokiečių vėliavos Gedimino kalne iš
kelti ir lietuvių tautinę vėliavą. 

Točiau vokiečių draudimas lietuviams iškelti savo tautinę vėliavą pa
liko gal skaudžiausią, bet ne blogiausią įspūdį. Didesnį pasipiktinimą su
kėlė pirmomis okupacijos dienomis karinės vokiečių vadovybės pareikš
tas reikalavimas, kad Kauno miesto savivaldybė įsteigtų jų reikalams vie
šuosius namus. Vėliau gyventojus apėmė ir siaubas, nes vokiečiai ėmė 
gaudyti mergaites ir jaunas moteris ir prievarta jas gabenti i tuos namus. 

Tą patį naujieji okupantai darė ir Vilniuje, kur mergaites ir jau
nesnes moteris ėmė gaudyti gatvėse. 

Žudikų komandos 

Vokiečių armijai žygiuojant per Lietuvą, įkandin traukė ir vadi
namos Einsatzgruppen. Tai buvo specialios komandos užimtame kraš
te naikinti i nacių priešų sąrašus įtrauktoms gyventojų grupėms. 

Dar 1940 m. kovo 3 d. Hitlerio gen. A Jodlis padiktavo artėjan
čio karo su sovietais Richtlinien - pagrindinius nuostatus. Tuose nuo
statuose A Jodlis jau nurodė, kad "žydiška bolševikinė inteligentija kaip 
ligšiolinė liaudies prispaudėja turi būti pašalinta". Vėliau išleistame įsa
kyme buvo konkrečiai nurodyta, jog komunistiniai pareigūnai bei akty
vistai, žydai, čigonai, sabotažininkai ir agentai turi būti laikomi tais žmo
nėmis, kurių pats egzistavimas kenkia dalinių saugumui, todėl be toli
mesnių tyrinėjimų šie žmonės turi būti naikinami - "ohne weiteres Ver
fahren hinzurichten sind." (žiūr. Der Orden, p. 329). 

Šiam uždaviniui vykdyti sau8ll-!11o policijo_s ir ~augu~o tarnybos (S!
cherheitspolizei und des SD) vadm R Heydnchw buvo įsakyta orgam: 
zuoti ir paruošti minėtas Naikintojų gru~ (Einsatzgrup~~). Kad3!1gi 
tarp nacinių Vokietijos žinybų vyko gana kiet~ ~a~~ del Įtakos ~~
tuose kraštuose, tai Heydrichas pavesto uždavimo em~1 labru ene~gmg~1! 
ir 1941 m. gegužės mėnesį jau turėjo 3000 ~•~nebuvo ~uskirstyti Į 
keturias grupes. Tie 3000 esesininkų buvo spec1aha1 ap'?okyti Prečo pa
sienio policijos mokykloje (Pretzsch an der El~), netoli Witte~~rgo. 

Naikintojų grupės (Einsatzgruppen) žygi_a~o! buvo_ aprupmam~s 
bei apgyvendinamos kaip ir Wehrmachto ~ahn_1a_1? bet JŲ drau~mę ~r 
specialią veiklą tvarkė Reicho sau~~o ~naus1?J1 ~aldyba (Re1chss1-
cherheitshauptam t). Kiekviena N~ik1~t~J~ ~pe (~msa~~ppe) bu: 
vo bataliono dydžio. Grupė A, kun veike Ir Lietuvoje, tureJo 990 vyrų. 
9%-G estapo, 3,5%-SD, 4,1 ~-kriminalin~s pol~cijos, 13,~~ -Tv~~
~os policijos (Ordnun~polize1), 8,8% - ~ve~1mš~hų pa~al_bmes pahc1: 
Jos ir 34% - Waffen SS (Waffen SS - tai visų ginklo ruš1ų, lygiagreti 
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Wehrmachtui, ištikimiausia Hitleriui kariuomenė). 
. To . grupės žygiavo neatsilikdamos nuo fronto da_linių, kad galėtų 
l! naudon taigaus užpuolimo teikiamus pranašumus. Kaip pastebi H Iio. 
eh~e~ ~~nai dėl miesto dar buv~ kovoja~a, o_ pinnieji E~nsatzgruppen 
dahmai Jau žudė. Kaunas, MintauJa, Ryga Ir Talinas tų grupių buvo uŽintti 
kartu su fronto daliniais. Čia veikė Einsatzgruppe A, kurios viena Son. 
derkommando buvo Kaune, o kita - Rygoje. Vilnius buvo Einsatzgruppe 
B veikimo plote, todėl jame veikė ir tos grupės Sonderkommando. 

Pastangos sudrausti smurtininkus 

Lietuviškajai administracijai dar tik kuriantis arba naujoms jos 
įstaigoms dar nesugebant rūpintis viešąja tvarka, įvairiose Lietuvos vie
tovėse pasitaikė ir išsišokimų, sauvaliavimo bei smurto. Taip atsitiko 
dėl kelių priežasčių . Visų pirma sovietinių pareigūnų bei komunistinių 
aktyvistų veiksmai labai papiktino visuomenę, todėl kerštas, linčo teis
mai ar panašūs dalykai pasidarė labai tikėtini. Daugelio žmonių šei
mos ar kiti artimieji buvo išvežti arba išžudyti. Treti buvo išėję iš sovie
tinių kalėjimų, kuriuose buvo žiauriausiai kankinami arba grįžę iš miš
kų, kur jie buvo priversti slapstytis, gelbėdamiesi nuo kalėjimų, kanki
nimų ar net mirties. Gana daug šito smurto kaltininkų su besitraukian
čiais sovietais nespėjo pabėgti ir liko Lietuvoje. Likusiose sovietinių 
įstaigų bylose buvo rasti okupantų pakalikų sudaryti sąrašai: kas turi 
būti išvežtas i Sibirą, nukankintas ar suimtas. Tautos išgamų rašyti įslam
dimai, dėl kurių ne vienas buvo tardomas, kalinamas ar net nužudytas. 
Visa tai patyrus, nukentėjusiems reikėjo daug valios susilaikyti nuo keršto 
ir ne visi pajėgė susivaldyti, o kai kurie net manė, jog būtina su išdavikais 
atsiteisti. Juolab, kad Lietuvos valstybės konstitucijos vykdymą pirmasis 
okupantas sugriovė, o antrasis visomis galiomis trukdė atkurti. 

Antrą smurtininkų grupę sudarė buvę įvairūs sovietiniai pareigūnai 
ar šiaip aktyvistai. Matydami, jog jų sovietinio laikotarpio veikla gali da
bar jiems skaudžiai atsiliepti,jie mėgino įsiteikti naujiesiems okupantamS
Kaip būdingą pavyzdį galima suminėti Šiaulių advokatą P. Požėlą-Kolok· 
šą, kuris pirmosiomis vokiečių okupacijos dienomis su savo sudarytu bū
riu įvairiuose Šiaulių apskrities miesteliuose išžudė daug žydų. 1943 m. 
pavasarį buvo pats sušaudytas, kai vokiečiams kiti įteikė aiškių įrodymų, 
kad P Požėla-Kolokšas sovietinės okupacijos laiku buvo NKVD agentas. 
Jis buvo ne vienintelic; mėginęs taip gelbėtis. Mosėdžio žydus išžudė buvę 
komjaunuoliai. Vilniuje daugiausia iš sovietinių pareigūnų bei komjau· 
nuolių buvo sudarytas būrys, kuris vokiečiams padėjo vykdyti įvairias eg
zekucijas. Tie sovietiniai aktyvistai taip ėmė visur veržtis, kad "Išlaisvin~ 
Panevėžietis" savo 1941 m. liepos 4 d. numeryje net rašė: ''Dėl spartuol_ių_ 
ir šiaip ~aip P_asi!>'_mėjusių, bolševikams valdan~ tuojau pranešti redakcijai 
trumpai, bet aiškiai, nurodan~ pvz., kiek, kada, kur, kokias bolševikines tai-
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~ /aiJcraščius rašė ir organizavo, korespondencijas ir straipsnius /aikraš
'\ms rašė, įsakjmus davinėjo, bolševikines dainas dainavo ir jaunimą mokė 
~;nuoti ir t.l Matote, šiandie tokie "spartuoliai" jau stengiasi brautis į lietu
višką darbą ten savo mizemas asmenybes tuo pridengti". 

Be to, karo pradžioje susidariusios sąlygos leido pasireikšti įvairiems 
asocialiems, liguistos dvasios, iškrypusiems bei demoralizuotiems asme
nims-Aps~etę p~trio~is ar prisidengd~~ ~tokia~ ~~omeniniais_ tiks
lais jie ėme grobll svetlffią turtą, persek1ot1, 1skundrnet1 II net žudyti. 

' šitokio elgesio žmonių juo labiau ėmė daugėti, kad naujieji okupan
tai dažnai tokių veiksmų ne tik nesmerkė, bet dar skatino, ypač jeigu tie 
veiksmai buvo nukreipti prieš žydus, komunistus ar tariamus komunistus. 
Jau minėtasis D. Bičiulis tarp kitko rašo: ''Jau minėjau, kad aną lemtingą 
naktį gestapininkai pradėjo siautėti prieš žydus. Dalyvavę apiplėšime du mū
siškiai buvo areštuoti ir perduodami mūsų pačių sudaromam teismui. Ta
čiau gestapas pasakė-halt ir buvo paleisti." (Draugas, 1966, Nr. 153). Kre
tingos mieste ir apskrityje siautėjo Tilžės Gestapo globojamas Jakys. Šis 
pilietis po karo Vokietijoj už karinius nusikaltimus buvo nubaustas pen
keriais metais kalėjimo ir ten mirė. Deja, karo metais ir viešoji mūsų po
licija, ir saugumas buvo bejėgiai jį sulaikyti. Tik su dideliais sunkumais ir 
beveik klasta Jakį pavyko atgabenti į Marijampolę ir čia areštuoti. Nors 
buvo kaltinamas net areštuotų moterų išprievartavimu ir šaudymu, vokie
čių netrukus buvo iš lietuvių perimtas ir paleistas. A Valatkaitis, lietuvių 
saugumo pasiųstas į Kretingą ištirti Jakio nusikaltimų, turėjo bėgti, nes 
grėsė Gestapo areštas. 

Ši padėtis sukėlė lietuvių visuomenės ir valdžios įstaigų susirūpi
nimą. Laikinoji vyriausybė ir lietuviškoji visuomenė nemanė, jog visus 
sovietinių pareigūnų bei jų aktyvistų padarytus nusikaltimus reikia pa
miršti, o jų vykdytojus palikti ramybėje. Laikinoji vyriausybė pasisakė 
prieš bet kokį savavališką smurtą ir įskundinėjimus, nepritarė įskųs
tuosius be teismo žudantiems okupantams ir panašiems nežmonišku
mams. Už įvykdytus nusikaltimus turėjo būti baudžiami tik juos pada
riusieji ir tik teismui išnagrinėjus jų bylas bei juos pripažinus kaltais. 

Gerai Laikinosios vyriausybės susirūpinimą dėl aukščiau minėtų 
dalykų atspindi šis Šiaulių apygardos teismo prokuroro raštas Tauragės 
apskrities viršininkui: 

P!'ugelis lietuvių (Lietuvių aktyvistų fronJo nariai ir kt.), kurie gerai pažįsta bol
;Z;"kiJkąjį terorą, bolševiki~ apgaulę ir visas bolševikines okupacijos gyvenimo ir 

_ ~ 0. sąlygas, Jiuo metu Šiaulių apygardos teismo prokuraJūrai pareiškė savo susi
~p1rumą dėl vykstančių kni kuriose apygardos vietose lietuvių suiminėjimų ir lietu
vzų naikinimo. 

Susipažinęs su įvykusiais ir tebevykstančiais Šiaulių apygardoje lietuvių are§tais, 
;lldu, ka_d daugelis lietuvių suėmimų, nors §iuo metu suėmimai kai kuriose vietose 

a tolygūs perdavimui su.foudytį kai kur yra JJOIUll}'ti be rimto pagrindo ir be jokio 
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tvnmo. Daug ku~ suėn:iimai p~ /~ai len~apėdiš':ai ir dargi s~ 
nes s1,\ka_uas. _Nera ne vieno miesto, miestelio zr vals~wus, kur patys lietu ,, 
m:z1~1etų lietui 'ZŲ. Suimtųjų lietuvių tarpe yra tamautO)l,b ūkininkų, amati ~, 
b~mnkų,_ m'!t~rų, nepilnamečių jaunuolių ir dargi vaikų (15-16 metų)~-~
i utų suzmt~szems, nepadarius jokių kvotų, jau yra įvykdytos mirties ba~~ 
1<.:>nst~tuoti !abai liūdnų faktų, kad į suimtųjų lietuvių skaičių pateko . et: 1'~ 
lietuvių. Kru kurie lietuviai aktyvistai pasigedo net savo slapto lietuviš~sa,.~ 
draugų, kurie tik iš prievartos viešai dalyvavo bolševikiniam "maskarade". v~ 
si bolševikine frazeologija, o slaptai veikė aktyvistų būreliuose. Ypač vats{ <14~ 
i:.adovavimu_i tnJ.ks~a nuosaikių i1~te~ige11tų, ~etos Žlr!onė,s, ~~ darni u/'::~ 
]Lems bolševikų skriaudas, skundžia zr da1naz be pagnndo suzmznėja buvu;;;;")IOJ 
gūnus (seniqnus, se,:ii~f!ŲPcuŲjėju~ vykdofn:ųjų _kof:'ite_tų ta.n:autojus, mokytr:n· 
t.t.)._ NeJ?agrĮS_tas nazki,~zmas_ dirbusių bo~evž!:ine~e ĮStazgose ~zetuvių yra 11~ 
pačws lietuvtų tautos, Lr tokie keršto užsuno11mm yra atmestmi visu griežtumu Pr,
kyba, pramonė, žemė,s ūkis, švietimas, administracija ir kitos darbo sritys pa~ 
la_us d~g žm_o~ų, ir t<Xfėl ~ rim~o pagri,:uJo neturi būti sunaikintas nė vienas fittii. 
vis, ku~ ~ettyJe bu~ _reikaling_~ ". nau<!,ing':'! mūsų kraJ_tui. Nereikia ulmirfti, kod 
bolš~n_es ok:-'p~LJ?S pradli~;e li~~ko11 ~pauda _('.'L1~vos Žinios" ir ''.XXAm
bus J zr ltetuvtško)l vtSuomene ragmo lzetuvzus gelbetz padėtį ir nebėgti iš ta~ 
kurias pradėjo skverbtis mūsų kraštui svetimi "naujieji imonė,s". Štai, pvz. 1940~ 
~~ep?s l~ d: ''JC! Ant!i~s " 1:'r. 159/121 O rašo, jog p~steb~as liūdnas reiškinys, kad 
kai kune mtelzgentaz, tiksliau - proto darbo darbmmkai, p;ykių eigos nustwniamii 
tariamų liawfies fri~ų eŲes,. ~dalyv~.ja_ša_li~ ateities l!:oblemas sprendiian4pas:. 
daro lyg neretkalmgz, pamekinti reakcwmenaz, buržuazi1os šalininkai". Toliau• 
ma: ''Kur pranyko daugelis tų, kurie dar neseniai siūlė radikalias socialias refor• 
mas?" Todėl, tik gerai ištyrus kiekvieno buvusio sovietinio pareigūno veiklą, galim, 
daryti dėl jo išvadas. 

Jau turėjau progos pasikalbėti su kai kuriais Šiaulių apygardos apskričių iir• 
šininkais ir Lietuvių aktyvistų fronto apskričių štabų vadais ir su pasitenJcininflĮ 
turiu konstatuoti, kad šis klausimas jų tinkamai suprastas ir jų vadovauja~ 
įstaigos jau ėmėsi konkrečių žygių visiems nenormaliems reiškiniams paša/inli. 
Tačiau vis dėlto dar ir dabar kai kuriuose valsčiuose nesiskaitoma su nurotl:t 
mais, sauvaliaujama ir įtartųjų bolševikiniu veikimu lietuvių laisvės ir gyvybės 
klausimai be rimto ištyrimo kai kur sprendliami vietos nuožiūra. Ypač toks 111-

drausmingumas, nesusiklausymas ir sauvaliavimas vyksta tuose valsčiuose, /oi 
yra pasišovę veikti nerimti ir padaužiškos nuotaikos imonės. Tokie sauva/iJJU/0' 
jai ir padaužos turi būti tučtuojau griežLai sudrausti ir už įsakymų peržengi/flUS 
jiems turi būti keliamos baudžiamosios bylos. 

Šiaulių apygardos prokuratūra, norėdama, kad šis reikalas neatidėliojant bu· 
tų sutvarkytas visose apskrityse, visuose valsčiuose ir miesteliuose, prašo T~ 
pone viršininke, šį klausimą dar kartą aptarti su Jūsų apskrities Lietuvių~ 
fro_nt? št~b? vadi:-~~ kit~is_ v~etos pareigūnais ir tuojau tuo reikalu duot~ af.skfi#tS 
krimzfU!lt'!ef pollczJ?S v1_rš1m?ku1, apskrities policijos vadui, visiems poltc11os r,JJO' 
vadų vzršzmnkams ir Lietuvių fronto valsčių aktyvistų štabams nurodymų. '}l/~ 

M. KRYGE:.88) 
Prokuroras (MŽL, P· 8'! .' 

Šį s~vo 1941 J?, liepos 29 d. raštą prokuroras M. Krygeris išS~ 
nėjo ne tik Taurages, bet ir kitiems Šiaulių te~mo apygardos aps 
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viršininkams. 
Tenka pastebėti, jog tokia lietuvių pareigūnų reakcija į savivalę ir 

smurtą vokiečiams labai nepatiko . Prokuroras M. Krygeris dėl tokio 
savo elgesio ir veiklos vokiečių buvo suimtas ir pasodintas į kalėjimą. 
Tačiau ne tik prokuroras M. Krygeris buvo tuo susirūpinęs. M. Kryge
rio veiksmai atspindėjo Laikinosios Lietuvos vyriausybės ir Teisingu
mo ministerijos susirūpinimą. Dar prieš išsiuntinėjant prokuroro M. 
Krygerio raštą, liepos 24 d., buvo paskelbtas šis pranešimas visuome
nei, kuriuo norėta nutraukti savavališkus smurto veiksmus: 

Kova prid sauvališlws smurto veiksmus 
Po pereinamojo laikotarpio krašte vėl įsigali tvarka ir teisinė padėtis pasidaro 

pastovi. 
Tačiau yra linoma, kad tūli piliečiai dar nenori pasiduoti disciplinai, net sauva

uškoi vartoja smurto veiksmus prieš kitus asmenis ir jų turtą. Su tokiais nediscipli
nuotais piliečiais susideda įvairūs piktadariai, kurie patriotizmo vardu daro tokių 
veiksmų, kurie nesiderina su lietuvio garbe, bet yra tikra piktadarybė. 

Todėl visi įspėjami, kad visoki sauvališki veiksmai (sauvališki areštai, plėši
mai) pagal veikiančius įstatymus griežtai baudiiami. Kompetentinga teismo įstai
ga Prokuratūrai yra davusi atitinkamus parėdymus, kad tolei nusikalstami darbai 
būtų sutrukdyti ir baudiiami. 

Kiekvienas žmogus įpareigojamas atitinkamas įstaigas painformuoti apie visus 
kriminalinius bei politinius nusikalstamus veiksmus. Bet šios žinios turi būti atsar
gios ir tikros. Kas netikras linias skleidiia, bus griežJai baudiiamas. ([L, 1941-27). 

Ypač reikėjo pasirūpinti, kad nebūtų skleidžiami įvairūs gandai. 
Nuo tokių nepatikrintų žinių jau daug kas buvo skaudžiai nukentėjęs, 
ypač jei tokios žinios buvo teikiamos vokiečiams. Šiems dažnai pakako, 
jeigu koks nors provokatorius įskųsdavo, jog tam tikras asmuo esąs ko
munistas, žydų globėjas ar šiaip vokiečių priešas. Įskųstasis be jokio 
patikrinimo buvo suimamas ir dažnai sušaudomas. Todėl prokuroras 
M. Krygeris savo rašte ir pažymėjo, kad kai kuriose vietose suėmimai 
yra tolygūs perdavimui sušaudyti. Jeigu nekaltus žmones sušaudžius 
kas nors vokiečiams tai išaiškindavo, jie per daug nesigrauždavo. Ta
čiau okupantams labai nepatikdavo, kad jie buvo apgauti, ir jie dažnai 
nedelsdami sušaudydavo nekaltų žmonių įskundiką. Taip, pvz., atsitiko 
Prienuose. 

Lietuvos nepriklausomybės klausimas Berlyne 

Karo pradžia Berlyno lietuvių veikėjams sukėlė daug rūpesčių dėl 
Lietuvos ateities. Maždaug nuo kovo mėnesio ėmė aiškėti,jog vokiečių 
vyriausybė nėra Lietuvai palankiai nusiteikusi. Plk. K. Škirpai Vokieti
jos užsienio reikalų ministerijoj bandant išsiaiškinti lietuviams rūpimus 
Lietuvos ateities klausimus, ministerijos pareigūnai išsisukinėjo ir nie
ko aiškesnio nesakė. Priešingai, K. Škirpa buvo net įspėtas, kad kilus 
karui ar jo išvakarėse jokios politinės akcijos nepradėtų. Apie tą įspėji-
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mą pats Škirpa taip pasakoja : "Dar blogiau: vienas buv. Lie~ 
mo policijos pareigū.nas, vėliau perėjęs tarnauti vok Gestapui, birfe;~~
d, atvykęs su Gen. St. Raštikiu pas mane į mano butą, įspėjo mane IO l4 
rolo akivaizdoje, kaip jis sakė - Reicho Vidaus Reikalų Ministerijos:· 
dimu, kad, kilus rusų-vokiečių karui ar jo išvakarėse, neskelbtume jo . · 
politinės deklaracijos ir nesudarytume jokios Krašto Vyriausybės nei;: 
lyne, nei L_ietuv_oje be _susitarimo_ su Reic~~-" (/L, 1961-/ 716~): Vokie~~ 
net buvo emę 1eškot1 būdų, kaip plk. Šk1rpą nustumti Į šal11r Lietu\l 
reikalais kalbėtis su kitais, kurie būtų jiems nuolaidesni. Vienas į: 
kius pasikalbėjimus bandytų įtraukti asmenų buvo gen. S. Raštikis.Apie 
tą vokiečių bandymą generolas savo atsiminimuose taip pasakoja: "Tą 
dieną pas mane buvo užėjęs Čenkus. AJ buvau labai nustebęs tokiu neti
kėtu vizitu, nes jis niekad neužeidavo pas mane, o, be to, jis tarnavo voJde. 
čių saugume. Jis papasakojo man, kad vokiečiams labai nepatinkanti Ški,. 
pos veikla, kad iJ tos veiklos nieko gero neiJeisią, kad vokiečiai gali visai 
uždrausti Škirpai veikti, ir kad vokiečiai labai norėtų pasikalbėti su ,na. 

nim apie Lietuvos reikalus. AJ labai aiJkiai supratau, kad tokios nuomo
nės apie Škirpą esąs vokiečių saugumas ir kad aJ esu kviečiamas pasima
tyti kaip tik su to saugumo atstovais. Todėl visai atvirai atsakiau Čenkui, 
kad aJ negaliu dalyvauti su vokiečiais bet kokiame pasikalbėjime, kuris 
būtų nukreiptas prid ministerį Škirpą." (Rš, II, 151). 

Norėdamas išsiaiškinti vokiečių planus dėl Lietuvos ateities, Škirpa 
birželio 17 d. kalbėjosi su užsienio reikalų ministru, nacių partijos politi• 
niu veikėju dr. B.P. Kleistu. Iš ministro sužinojo, jog tuo metu vokieaų 
vyriausybė svarstė Rytų politikos klausimus ir kad Pabaltijo kraštų reika• 
Jais rūpintis kaip tik jam pavesta. Kokia būsianti vokiečių vyriausybės po
litika Pabaltijo atžvilgiu, P. Kleistas nesakė, tik žadėjo po keleto dien~ 
painformuoti, nes manė, jog per tą laiką šitie dalykai paaiškėsią. Tačiau~ 
žinia Škirpai buvo nemaloni, nes jis suprato,jog Pabaltijo klausimą i~~ 
rankas perima pati nacių partija. Iš to nieko gero nebuvo galima ~ell;'
Tad tą pat dieną Škirpa mėgino susitikti su kuriuo nors atsakingu ws1eOIO 
reikalų ministerijos pareigūnu. Apie šios pageidautinos audiencijos~~ 
Škirpa taip rašo: "Buvau numatęs įteikti per jį [Pabaltijo ir SkancJinaVI~~ 
skyriaus vedėją von Grundhe"į-A. G.) Reicho Vyriausybei motyvu0tą Lft" 
tuvos reikalu memorandumą, kuriame buvo apibūdi,nta ano met~ f~ 
padėtis kraJte ir Lietuvos teisė būti laisva ir nepriklausoma. Formalun pail'" 
formavau vok. Užs. Rkl.. Min-ją apie tai, jog, kilus rusų-vokiečių~ 
konfliktui, yra numatomas Lietuvoje visuotinis tautos sukilimas. Pasi: 
kad iš anksto susitartume dėl naujos Krašto Vyriausybės paskelbimo, ~ 
damas vok. Užs. Rkl. Min-jos dėmesį į tai, jog pridingu atveju Vyri 
gali būt~ taut?s sukilėliųpaskelbta revoliuciniu būdu." ([L, 196!-_27/fJ,f tr,.o 

B1ržeho 19 d. Šk1rpa buvo von Grundherrio priimtas ir Jalll ! t1JO' 
aukščiau atpasakoto turinio memorandumą. Su tuo memorandumu 
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jau susipažino pats von Grundherris ir pateikė jį valstybės sekretoriui 
von Weizseackeriui. Be to, Škirpai pareiškė, jog memorandumas būsi
ąs perduotas už.5ienio reikalų ministrui von Ribbentropui ir tada bus 
gautas skubus atsakymas. 

Škirpa atsakymo į memorandumą negavo ne tik birželio 19 d., po 
pietų, bet ir iki pat karo pradžios. Tai buvo ženklas, jog Vokietijos po
litinė vadovybė nepageidauja, kad būtų atkurta nepriklausoma Lietu
vos valstybė . 

Tokia buvo padėtis, kai prasidėjo karas. Ir tokiomis sąlygomis buvo 
ryžtasi imtis reikiamų žygių, kad nebūtų praleista proga pasinaudoti viena 
ar kita galimybe. Pirmasis toks žygis buvo vyriausybės sudarymas. 

Kadangi prezidentas A Smetona tuo metu gyveno Jungt. Ameri
kos Valstijose, tai Berlyne buvęs Lietuvos tautinio komiteto pirminin
kas E. Galvanauskas pasirašė šio turinio raštą, ragindamas K. Škirpą 
sudaryti Lietuvos vyriausybę: 

Lietuvos Tautinis Komitetas po to, kai Sovietų Sąjunga, klastingai laužydama 
visas sutartis su Lietuva, okupavo mūsų kraštą, yra perėmęs Lietuvos reikalų gy
nimą ir jungęs lietuvių tautos pastangas išlaisvinti mūsų kraštą iš bolševikinės 
okupacijos ir atstatyti nepriklausomą valstybę. 

[vertindamas Rytų Europos politinius bei karinius įvykius, gyvybiškai liečian
čius Lietuvą, Lietuvos Tautinio Komiteto vardu kreipiuosi į Tamstą, kviesdamas 
šią lemiamą mūsų tautos ir valstybės gyvenimo valandą paimti sunkią naštą ir 
sudaryti Lietuvos Respublikos Vyriausybę, jai vadovauti bei atstovauti, remiantis 
1938 metų vasario 12 d. Lietuvos Konstitucija (Vyr. Žinios, Nr. 600). 

Kadangi Lietuvos Respublikos Prezidentas yra išvykęs įAmerikos Jungtines 
Valstybes ir dėl karo sąlygų greitai su juo susisiekti negalima, Lietuvos Vyriausy
bės paskyrimas pagal Lietuvos Konstituciją yra neįvykdomas dalykas. O tuo tar
pu Vyriausybės sudarymas yra gyvybinis ir neatidėliotinas Lietuvos reikalas. 

Kviesdamas Tamstą imtis taip didelę atsakomybę dėl mūsų tautos likimo, Lie
tuvos Tautinis Komitetas yra tvirtai įsitikinęs, kad Tamsta skirsi visas savo jėgas 
šiam dideliam uždaviniui, labiau už viską brangindamas Tėvynės laisvę ir ginda
mas lietuvių tautos teises. 

Lietuvos Tautinis Komitetas linki, kad Tamstai kuo greičiausiai pavyktų at
statyti krašto turėtą santvarką ir broliškai sujungti visus lietuvius, vairuojant lie
tuvių tautą ir valstybę tokiu keliu, kuris laiduotų visokeriopą Lietuvos gerovės 
klestėjimą. 

Lietuvos Tautinis Komitetas kviečia visus lietuvius padėti Tamstai, vykdant 
šiuos didlius uždavinius, ir aukoti viską Tėvynės laisvei laiduoti ir lietuvių tautos 
gerovei sukurti. 

E. GALVANAUSKAS, 
Lietuvos Tautinio Komiteto Pirmininkas 

Berlynas, 1941 m. birželio 22 d. (Cit. Rš, 11, 155). 

Pik. K. Škirpa sudarė tokią Lietuvos vyriausybę: ministras pirmi
ninkas ir užsienio reikalų ministras K. Škirpa, krašto apsaugos minist
ras gen. S. Raštikis, vidaus reikalų ministras advokat. P. Gužas, finansų 
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ministra inž. E. Galvanauskas, teisin~mo min i~tras ?dv~ 
pi~s ., žem~s ūkio min~tras d_r. ~ Kar:e!is, darbo tr socialinės aps~ S4 
mimstras inž. K. Brumus, ŠV1et1mo mm1Stras prof. A. Maceina s11s~~ 
kimo ministras inž. Augustaitis, propagandos ministras dr. A, G IS~ 
ir valstybės kontrolierius prokuroras K. Žalkauskas. e1111i! 

Tačiau ši vyriausybė savo darbo nepradėjo. Nesulaukęs sutą 
ženklo, kad Bedyne sudaryta ir turi galimybės veikti Lietuvos V}'ri rto 
sybė, Lietuvių aktyvistų frontas Kaune paskelbė kitą Laikinąją r/'· 

. bę -vos vynausy . 
. K. ~kirpa, per radiją_iš~~dę_s, kad Lie~voje ~kst a su.kilimas prie! 

soVIetus rr sudaryta Laikmo3i Lietuvos vynausybė, nuvyko į volei . 
užsi~_nfo reikalų minis_t~riją,_ pas Pabaltij~ ~i S_kan~i navijos skyri~ 
vedeją von GrundheIT} ir pamformavo apie Įvykius Lie tuvoje. Aukštai 
pareigas užimantis vokiečių pareigūnas pareiškė didelį nepasitenkini. 
mą įvykiais Lie~voj_e. Jis prik~iši~jo Š~irp~i, k?d Lie ~ v?s vyriallSyli 
paskelbta be susitanmo su vokiečių užsiemo reikalų mmisterija, ir nei 
~asino, jog _ta! gal_į Lietu~ai br~ngiai atsieiti. Buv? ~iškiai matyti,jog 
Lietuvos Laikmosios vynausybes sudarymas voklečms suerzino, nes 
prieštaravo jų nustatytai Rytų Europos politikai. 

Kitą dieną Škirpa Lietuvos reikalu taip pat parašė du raštus ir 
įteikė Vokietijos užsienio reikalų ministerijai. Vienas raštas buvo adre
suotas pačiam Hitleriui ir jame buvo prašoma nedaryt i Škirpai kliūčių 
vykti į Kauną ir eiti ministro pirmininko pareigas . Ant ras buvo von Rib
bentropo pavaduotojui von Weizsaeckeriui. Rašte buvo prašoma le~ti 
Berlyne veikti Lietuvos diplomatinei atstovybei. Tačiau atsakymo į tuos 
raštus Škirpa negavo. Birželio 25 d. Škirpa buvo p akviestas į Vyriausią 
gestapo valdybą. Pulkininką apklausus, kodėl be sus itarimo su vokie• 
~ais buvo paskelbta Lietuvos vyriausybė, o patsa i Škirpa tapo jos p~ 
ninku , ja m buvo įsakyta, kad be Gestapo žinios jis neturįs teisės iše1U ~ 
savo bu to, t.y., laikomas namų arešte. Taip Škirp a buvo išlaikytas tris sa· 
vaites - iki liepo s 19 d. . 

Taip baigėsi plk. K. Škirpos pasta ngos iš vokiečių išgauti sutiki· 
mą, kad būtų atkurt a Lie tuvos nepriklausomybė ir netrukdoma Lle~· 
vos vyriau sybei veikt i. Matydam i, kad jis tvirtai gina Lietuvos nep~· 
klausomybę ir nelinkęs paisyti vokiečių politikos Lietuvos atžvilgiu,~~ 
nusprendė su Škirpa iš viso dėl Lietuvos reikalų nekalbėti. Voki~~ 
ėmė ieš ~ot~ lie~vių, su ~uri ais jiems būtų lengviau susitarti ir j_uos l~: 
kinti dennt:Is pne užkanautojų politinės linijos. Jie Škirpos ne tik neU 
le ido į Kauną perimti ministro pirmininko pareigų, laikė namų _arešte, 
be t vėliau_ dar mterna~o Godesberge, iš kur jis sąjungininkų kanuolJIC' 
nės buvo išvaduotas tik 1945 m. 
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Vokiečiai, nusprendę, kad su pik. K.Škirpa Lietuvos reikalais dau
giau nebesikalbės, vis dėlto suprato, kad jiems reikia susirasti kitą as
menį, su kuriuo jie galėtų tais klausimais toliau tartis. Tam reikalui jie 
pasirinko g~~- ~-R_aš.~kį. Vokiečiai ~en. S.I~aštikį pasikvietę pas nacių 
partijos pobtmtve~eJą d_r. B.P. ~e_1stą, ~nam_tuo m~tu bu~o pavest_a 
rūpintis PabalttJO reika lais, pare1ške, kad JO buVImas L1etuvo1e esąs rei
kalingas. Kol Lietuvos reikalai paaiškėsią, vokiečių karinė vadovybė 
galėsianti pasitarti su juo. Apie tą pasiūlymą pats gen. S.Raštikis rašo: 
"Tuoj po pietų buvau nuvežtas į Kurfuersten Strasse, netoli buvusios Lie
tuvos atstovybės, į gražią ir anglų bombų nepažeistą vilą. Pasikalbėjime 
dalyvavo Dr. Kleist, Dr. Greffe ir aš. Vokiečiai buvo supykę, kad Škirpa, 
nesusitaręs su jų centrinėmis politinėmis institucijomis, įsakęs jo vado
vaujamiems Lietuvių Aktyvistų Fronto nariams Lietuvoje paskelbti Lietu
vos vyriausybę su juo pačiu priešaky. Esą, nejaugi Škirpa negalįs suprasti, 
kad tokiu metu, kada Lietuva esanti užimta vokiečių kariuomenės, to
kiais metodais negalima pasiekti nieko gero. Esą, ponas Skirpa, užuot drau
giškai ir geruoju kalbėjęsis su vokiečiais, pradėjęs svetimos valstybės diplo
matui neleistiną, netoleruotiną ir pavojingą žaidimą, net skųsdamas vieną 
vokiečių įstaigą prieš kitą. Tokioms sąlygoms esant, Škirpa negalįs būti 
išleistas į Lietuvą, ir su juo iš viso dabar nebūsią kalbama Lietuvos reika
lais. Vokiečiai, esą, nenori gadinti santykių su lietuviais, bet Škirpos vado
vaujama Lietuvos vyriausybė negalinti būti vokiečių pripažinta, ir vokiečių 
vadovybė Lietuvoje nekalbėsianti su ja. Tuo metu mano vardas vokiečių ka
riuomenės vadovybėje esąs gerai žinomas. Todėl mano buvimas Lietuvoje 
esąs labai reikalingas. Kol politiniai reikalai Lietuvoje paaiškėsią, vokiečių 
karinės valdžios atstovai galėsią pasitarti su manim." (Rš, II, 166-7). 

Matydamas, jog K.Škirpos santykiai su vokiečiais jau visai nutrū
kę ir kad, jam atsisakius, vokiečiai galį pradėti kal~tis su tais lietu
viais, kurie bus tik užkariautojų sumanymų vykdytojai arba vokiečiai 
apskritai liausis su lie tuviais kalbėjęsi, gen. S.Raštikis nusprendė vo
kiečių pasiūlymą priimti. Birželio 27 d. kariniu lėktuvu, lydimą buvusio 
~ytptūsių gestapo viršininko, minėtojo SS Stunnbannfuehrer dr. Greffe, 
iš Berlyno gen. Raštikį išskraidino į Kauną. 

Grįžusį į Kauną gen. S.Raštikį ištiko skaudus smūgis. Jis sužinojo, 
~a~ visas tris jo mažametes dukreles sovietai deportavo į Sibirą. Tačiau 
Jt~ emėsi žygių, kuriems buvo parvykęs. Būdamas Laikinosios vyriausy
bės narys, S.Raštikis pirmiausia nuvyko į jos būstinę ir ministrų kabine
t~ ~arius painformavo apie viską, kas jam buvo žinoma iš Berlyno . Tos 
žinios Laikinajai vyriausybei buvo labai svarbios, nes ji patikimos in
f~rmacijos apie padėtį neturėjo. N.E. Sūduvis rašo: ''Visa eilė tolimes
nių vokiečių kariuomenės veiksmų stebino Laikinosios vyriausybės na-
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rius, nes jie nežinojo tikrojo Vokietij_o~ nus~~aty:rzo dė~ suld_li~~ 
kinosios vyriausybės paskelbimo. Zim~s.ate;o ~k su pu:ma!szais K.š~ 
atsiųstais ryšininkais ir su gen. St.Raštzkiu, lams atskrido Į Kauną b~ 
28". (Vv, 81 p.). Nors gen. S.R~tikio p~an~~uose ~ebu~~ nieko~ 
nančio, tačiau jie Laikinąją vynausybę i.galino iš~engti k.Ia1dmgorn Pnclai, 
dom paremtų žygių ir veiksmų. Be to, ?abar a~rrado ~m uo, kuris turė· 
galimybę kalbėtis su vokiečiais! k~c; '?'1:ausybe1 ?uvo ~1p P_~t labais~ 
nes vokiečiai ją ignoravo ir ~u Ja Jok~~ reikal_ais_ nesikalbėJ~. . 

Tolimesni gen. S.Raštik10 žygiai ~uvo t:Ies1O~ pas ~ok1_eč1ų karinė, 
valdžios atstovus. Tačiau iš to rezu~t~ta1 b~vo ~až1. Apie t~1 gen. s.4 
tikis rašo: "Beveik visi vokiečių kanaz labaz gerai suprato musų reikalus· 
buvo pasiryžę mums padėt~ bet visi jie skundės~ kad tie reikalai išinlli: 
vokiečių karinės vadovybės kompetencijos ir juos tvarkė Reicho ~ 
reikalų ministerija. Rosenbergo vadovaujamos Rytų ministerijos tada tie 
nebuvo. Ji buvo vėliau įsteigta. Kadangi svarbiausi mano keliami reikaJa. 
buvo politinio pobūdžio, vokiečių kariniai pareigūnai da,,.71iausiai tikp.i. 
žadėdavo pranešti mano keliamus klausimus aukštesnei savo vado,,yi,e 
palankia mums prasme." (Rš, II, 296-7). 

Kai kiti vokiečių pareigūnai kalbėti apie politinius Lietuvos reikalu! 
vengė, apie juos ėmė kalbėti gen. S.Raštikį į Kauną parlydėjęs dr. Greffė 
Jis iš tikro ir buvo vokiečių vyriausybės įgaliotas tais klausimais kalbėtis. 

Pirmiausia Greffė pareikalavo, kad Laikinoji Lietuvos vyriausylx 
išsiskirstytų. Jis nuolat kartojo, jog ta vyriausybė esanti paskelbta be susi
tarimo su Reicho įstaigomis ir todėl negalinti būti pripažinta. Be l?•~ 
tant karui, lietuviams esąs ne laikas politikuoti. Dabar lietuviai tuq ~
čiams visomis jėgomis padėti, kad būtų laimėtas karas. Jam p~ibaJ~ 
Hitleris atsižvelgsiąs į tai, kiek lietuviai prie kovos prisidėjo, ir tinkam31 

atlyginsiąs. Laikinoji vyriausybė turinti būti pakeista Patikėtinių ~
Vertrauensrat Tuo pat metu vokiečių propaganda Lietuvoje ir n~t ~ 
nyje skelbė, jog Lietuvos nepriklausomybė esanti tik dalies lietuvių inrdi
gentijos fantazija. Tautos daugumą sudarą ūkininkai jokios neprikJallSO' 
mybės nepageidaują ir nesiekią, o tik norį tvarkos, ramybės ir sotaus gfiC' 
nimo. Net ir ne visa inteligentija siekianti nepriklausomybės. 

Laikinoji Lietuvos vyriausybė tokį dr. Greffės reikalavim, a~· 
tė ir pasiryžo savo veiklą tęsti. Jeigu ji išsilaikyti negalės, tegul Ją lik\; 
duoja vokiečiai. Tam pritarė ir vyriausybės sušauktas politinių gruI'!1! 
atstovų bei kitų žinomų lietuvių visuomenės veikėjų pasitarim~•~.IBIP 
pat provincijoje ir Kauno fabrikų darbininkų priimamos rezo!tuctP, 

Laikinajai Lietuvos vyriausybei paklusti atsisakius, Greffe net~ 
sino su juo tx:siderančia~ ge?. S.Raštikiui, kad jis ir kiti vyi:iaUS~ 
nariai dėl tokio sa~o užsispyrimo g~lį b~ti vokiečių likvid_u~tl a_rba .,
vežti į koncentractJos stovyklą. Tačiau šie grasinimai Laikinos105 
riausybės neišgąsdino. 
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--Susidarius tokiai padėčiai, Laikinoji Lietuvos vyria_us~bė p~i _ryžo 
delegatą siųsti į Berlyną. Jau buvo net gautas irvok1eč1ų sut1k1m~s 

:~~ustatyta delegato išvykimo data. Tačiau S.Raštikio iš~k!mą, kuns 
bu~o išrinktas _tuo dele_ga~, ~o~ieči_a! ~ulaikė, pr~nešda~t,_J~g "!3e_rly

pats atsiųsiąs savo i.gahotmĮ pohtm1ams klausimams 1šs1~1škmu .. 
nas Tasai Berlyno įgaliotinis atvyko liepos 11 d. Juo buvo paskirtas nac~ų 
artijos užsienio politikos biuro a~tovas dr. P.~. ~]eis~, ~rio ~pesč~u 
lr gen. S. Raštikis buvo parvežtas Į Kauną. NauJasIS vo~e~~ vyz:iausybės 
įgaliotinis iš esmės iškėlė tuos pačius reikalavimus, k?IP rr JO ~mntakas 
dr. Greffė. Laikinoji vyriausybė negalinti būti toleruoJ.am_a, ~č1au už_uot 
reikalavęs, kad ji išsiskirstytų, jis pasiūlė kitą variantą: JI pnvaletų persior-
ganizuoti į kokį nors tautinį komitetą ar Patikėtinių tarybą. . 

Laikinoji Lietuvos vyriausybė svarstė šį dr. Kleist? siū_lymą 1;f nu
sprendė, _ka~. ši p!opozi~iJa _nepriimtina, kaip ir Greffes reikalaVImas, 
kad LaikmoJI vynausybė 1šs1skirstytų. . . . . . 

Lietuvos vyriausybei dr. Kleisto siūlymą atme~s, vok1ečrn1 e1?e 
vėl ją spausti, kad ji išsiskirstytų. Vokiečiai net ~gro~ patalpas, kun~
se buvo įsikūrusi Laikinoji Lietuvo~ vyriausy~_. Vynau~ybė buvo pn
versta persikelti į neprik_la~o~os ~1etuvos m~ms~ ~a~1_ne~o patalpas 
Donelaičio gatvėje. Tačiau ir š1om1s sąlygomIS LaikinOJI Lietuvos :1-
riausybė, kiek buvo įmanoma, tęsė savo veiklą, nors krašte buvo vokie
čių civilinė administracija. 

Naciai ima visuotinai persekioti žydus 

Lietuvos žydai, kaip jau esame minėję, pačiomis pi~omis karo 
dienomis nuo vokiečių daug kur nukentėjo. :ra~iau ?ors t~1 ~uvo g~~a 
gausūs, bet atskiri atvejai. Po pirmųjų atžygiuo1anč1ų v?k1ečių dahm~ 
įvykdytų žudynių padėtis bent kai kuriose viet~se, nors 1.r trump~m lai
kui, pasidarė ramesnė. Vilnietis žydas gydytojas ~- Dvorze~~s 1962 
m. išleistoje savo knygoje pasakoj~~ kad t~~ okup~c1}os_p~adž10Je gyv~
nimas buvęs beveik normalus, ir JIS dar eJęs, kaip 1r hgt tol, gydytOJO 
pareigas. Tačiau tokia ramybė truko n~ilgai. K~uno karo la~o ~?men
dantas gen. von Pohlas nuo karo pradžios prasimirus vos savrut~1 ~š Ber
lyno gavo žydams nepalankų potvarkį. Buvę~ gen. ;,o~~o ~tmnkas
vertėjas A. Žemribas -Kaunas apie tą potvarki rašo_: Bzrze!zo 29 d. ~en. 
Pohlas pranešė, kad yra gautas iš Berlyno jsa'9:mas Lzetuvos ~~s ~'!!_'k
ti i atskiras stovyklas. Kauno žydus esą rei~Jz~ga apgyvendm_tz Gaižiunų 
poligone. Mūsų komendanto pulk. l.Bobelio i~ Kauno bumz~o K. Pal-_ 
čiausko buvau paprašytas išaiškinti gen. Pohluz, k<i:-' _u~ugan~ s~8U!1'u' 
P?vojingasis elementas yra pasitraukęs i! ~aJto .. Ši_azp_ ;au_ ~ _zyfi:1zs lietu
viai yra dalinęsi tais pačiais vargais, todel JŲ nereikėtų išskirti_ iš kitų kraJto 
KYVentojų ir izoliuoti. Aiškinantis ir įtikinėjant, nie"?. n~pas~ekt_~ ~aky
mas - taip įsakyta iš Berlyno. Žydams nieko neatsztzksiq, tik Jie iki karo 
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1:ah~igai tu'!-__išlikti izoliuoti_. pėl m~is~o pristaty"!o sunkum_ų ~ 
z~ d~l n~ga~eJl_m? panaudotz JŲ ten 101:}am d~~b~,t buvo nuszleista, kad~ 
k~a zz?lzaczne vieta būtų įrengta Vilz1ampole1e. (Draugas, 1966.//J to. 
Š1ta_s Įsakymas buvo skirtas ne tik Kauno žyd~n:is: bet i~ viso to jį8J, 
kuns buvo 821 karo lauko komendantūros ž1m0Je, turinčios k: to, 
dan~ūras ~~rij~~pol~j'. Vilkavišky, J~na~oj, Ukmergėj, Utenoj i~~n
ncvefy. Vilnius Ir JO snt1s buvo kontrohuoJamas 403 apsaugos diviz-• a. 
Jos vadas gen. von Ditfuhrtas liepos 16 d. išleido įsakymą, kuriulJ~. 
kontroliuojamos srities žydai buvo paskelbti esą už įstatymo ribų ~ Jo 
jokie įstao/mai nesaugojo nei žydų, ?ei !ais~ės ar gyvybės. Vilniuj;~-'. 
vo 749-0JI ~aro ko~e~dan~ūra,_kunos 1s~_a1go~ buv? Alytuje, švenčio. 
nyse, Gardrne, LydoJe 1r kai kunose Gud1JOS VIetovese. Taigi visi šia 
plote gyvenę žydai atsidūrė už įstatymo ribų . Žinoma, kad čia buvo: 
pa~ iš Berly~o a~iųstas įsa~a~, ~u~į buv? ga~ęs gen. Pohlas Kaune. 
Iš _tikro žy?a1 už Įstatymo ~bų Vlln~uJc ~ts1dūre dar prieš tą gen. von 
D1tfuhrto Įsakymo paskelbimą, nes Jau hepos 13 d. gestapininkai važi. 
nėjo po miestą ir gaudė žydus vyrus, aiškindami, kad siųsią į darbus 
tačiau vežė į užmiestį ir šaudė. ' 

Šis vokiečių smurtas, nukreiptas prieš Lietuvos piliečius žydus, 
Laikinajai Lietuvos vyriausybei ir kitiems lietuvių pareigūnams sukėlė 
pasipiktinimą ir susirūpinimą. J. Ambrazevičius, laikinai ėjęs ministro 
pirmininko pareigas, žydų reikalais sušaukė platų pasitarimą, kuriame 
dalyvavo buvęs prezidentas K. Grinius, vysk. V. Brizgys ir kiti žymūs 
lietuvių visuomenės atstovai. Kun. M. Krupavičius apie tą pasitarimą 
rašo: "Pasitarimas neilgai truko, nes visi susirinkę buvo vienos nuomonės 
žydų klausimu. Jame buvo pasmerktas nacių elgesys su žydais ir nutarta 
žydams visomis turimomis priemonėmis padėti kaip Lietuvos piliečiams, 
o kas jų nusikalto Lietuvai ir lietuvių tautai - atsikūrus Lietuvos teismams. 
atiduoti jiems nusikaltusiųjų bylas spręsti. Tačiau jau tuo metu susirinki· 
mo dalyviams buvo aišku, kad ne daug žydams bus galima padėti, nesjl1ll_ 
pačioj nacių okupacijos pradžioj jų buvo paskelbta, kad žydai ir lenkai 
išim_a"!i iš lietuviškų įstai~ _kom~etenc~jos. Tą kompetenciją pasiėmė S(IIĮ 
vokzečzų karo komendantai zr suszkūruszos SD įstaigos." (TZ ]962-7/631). 

Vokiečių įsakymu Kauno žydai į Vilijampolės getą turėjo būti pe~
kclti iki rugpj_ūčio 15 d. Tačiau šitą darbą vokiečiai primetė lietuvių~~
goms. Anksčiau Kaun~ karo komendantas skelbė ir nuginklavo~~
zanus, o dabar tam pačiam komendantui ir Kauno burmistrui, vokt~ 
įsakytie~~• teko ~as~el?ti, k~d žydams atimamos žmogaus teisės ir Jte 
suvaromi Į getą. Jie 1šle1do ŠĮ potvarkį: 

K_a~no Kome~ruo ir Kaun~ lr!ieslo Burmistro įsakymas Nr. 15. . . j 
l. Visz_ zydų t~u~ybes_ as"!e~s, Iam~ zš !(auno miesto yra pabėgę, ne~l'I teislS 

Kauno mze~t~ ~rįžti- grįiuste)l ~u~ ~uzmtt. Namų savininkai, nacionalz~O'!f ~ 
mų valdyto1a11r Ia.tų namų fakt1me11 valdytojai, kurie leis apsigyventi grįiusttlflS 
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Kauną žydų tautyb~s asmenims savo valdomuose namuose, bus baudžiami. 

2. V,si Kau.110 mieste gyve11ą žydų tautybės asmens, be lyties ir amžiaus skirtumo, 
š.m. liepos mėn. 12 d. pra<hfdan~ ant kairiosios krūtinės dalies nešioja šį ženklą: 
geltonos spalvos Dovydo .JJ:aigi.dę 8-1 O cm diametro. ~nklus pasirūpina patys žydų 
tautybės asmens. P~tebėtz be_ienklo_ žy_dų tautybės asmens bus suimami. 

3. Žydų tautybes asmemms leulžiama vaikščioti gatvėmis ir rodytis viešose 
vietose 11uo 6 iki 20 val. Kitu metu pastebėti viešose vietose žydų tautybės asmens 
bus suimami. 

4. Visi Kauno miesto ribose gyveną žydų tautybės asmens, be lyties ir amliaus 
skirtumo, nuo š.m. liepos mėn. 15 d. iki rugpjūčio mėn.15 d. turi persike/Ji gyventi į 
J(auno priemiestį- Vzlijampolę. Persikeliančios šeimos gauna persikėlimo orderius. 

5. Tvarki11gam persikėlimui u1tikrinti Kauno miesto Butų Ūkio Valdyba kartu 
su žydų bendruomenės atstovais nustato persikėlimo sąlygas, tvarkq ir eigą. Persi
kėlimo eigą prižiūri Kauno komendantūros ir Kauno miesto policijos pareigūnai. 
Nurodytu laiku nepersikėlusieji bus suimami. 

6. Persikėlimas vykdomas pačių persikeliančiųjų lėšomis. 
7. Vilijampolėje gyveną nežydų tautybės asmens turi teisę išsikelti į kitas Kau

no miesto dalis. Apsigyvenimo vietai surasti tarpininkauja Kauno miesto Butų 
Ūkio Valdyba. 

8. Žydų tautybės asmens, turį nekilnojamą turtą kitose miesto dalyse, ne Vzlijam
polėje, tą turtą turi likviduoti, pirmoj eilėj susitardllmi pasikeisti su Vzlijampolėje 
nekilnojamąjį turtą turinčiais ir iš ten išsikelti norinčiais lietuviais. Nekilnojamo tur
to likvidavimui bei pasikeitimui tarpininkauja tam tikslui Kauno Miesto Savivaldy
bės įsteigtas biuras. Nesutvarkytus tuo būdu nekilnojamuosius turtus perima Kauno 
Miesto Savivaldybė. Žydų tautybės asmens, turį ginklus, privalo tuojau perduoti ko
mendantūrai (Gedimino g. 34), o radijo aparatus-Butų Ūkio Valdybai (l.Aisvės al 
9, 3 aukštas). Neišpildę šio nuostato, bus grieitai baudžiami. 

9. Žydų tautybės asmenims draudžiama naudotis kitų tautybių asme11ų sam
domuoju darbu. 
Kaunas, 1941 m. liepos mėn. 10 d. 

KAUNO KOMENDANTAS KAUNO MIESTO BURMISTRAS 
(MŽL, 233-4 p.) 

Reikia pasakyti, jog lietuvių įstaigos bei jų pareigūnai neturėjo 
tikros nuovokos, kas iš tikrųjų vyksta ir koks likimas laukia į getą varo
mų žydų. Pareigūnai tikėjo gen. Pohlo žodžiais, kad "žydams nieko ne
atsitiksią, tik jie iki karo pabaigai turi išlikti izoliuoti. "Tad Kauno miesto 
savivaldybė net įsteigė cituotame įsakyme minėtą turtu pasikeitimo rei
kalams tarpininkavimo biurą ir tuo reikalu spaudoje paskelbė: 

NorinJiems pasiluisti nekilnojamuoju turtu 
. Ryšium su žydų apgyvendinimu Vzlijampolėj, Kauno Komendanto ir Kauno 

Miesto Burmistro įsakymu Nr.15 ir Kauno Miesto Burmistro įsakymu Nr.57 su
darytas Tarpininkavimo biuras turtų pasikeitimo reikalams. 

Norį pasikeisti trobesiais Vzlijampolėj ne žydų tautybės asmenys ir Kauno miesto 
i:ydų tautybės asmenys savo trobesius privalo įregistruoti Tarpininkavimo Biure, 
Kaune, Rotušėj, darbo dienomis. 

Tame pat biure galima gauti žinių apie siūlomus pasikeisti trobesius, duoda
ma paaifkinimų apie pasikeitimų formalumus ir teikiama visokia kita pagalba 



\ ltiinns ,ra).inn,1s 

t, rtų p.isi' drim,> ,wsimais. . . 
1h. .·ių ,,asu t·11111w n-· ,1/i11s p,u,111,111111 s11s1trnrk,11 sk11l,1111! •. 11t•s ~ 

d..>· , ••t"•u,u nm·s f,uri s11m.h>mi pas 11011111,s. Jai 81111 p1~t·tkn(m1fl 1/~,·snio laiJco, 
n1m1 pci:. 'f1U11t1s nui hiiti į1,i,ĮM(1s iki 1941111. m~;učw mm. ~5 ,L 0 

KA UNO MIE 'TO ' 1l 7i~1LDYBF ([L, 194J~1Ji. 

B tų ketinimų nieko nei ėjo. Tai tik parodo, ka? Laikinoji Lietu~ 
vyriau ybė negalėjo ?~engti ~vars~ti Vokic~j~ na~1ų p~imcsto nelemto 
zydų iškeldinimo klausimo. J1 rylos1 sušvdnmti nacnĮ pnmctamąžydal'lll 
gyvenimą. Tačiau žiaurių reicho represijų tikrovė, apeinant Laikinają 
vyriau ybę, pa iekė ir atsikuriančios lietuvių savivalda jau konkrečiai 
veikiančias grandis, kuriomis mūsų siekių skaidos tikslais vokiečiai 
rėmėsi. Po liepos 23 d. 821-osios vokiečių karo lauko komendantūros 
žinioje esančioje Suvalkijoje, Panevėžyje, Utenoje, Ukmergėje irypat 
Kaune sustiprino savo įtaką voldemarininkai. Jų pravokiškai nusiteik~ 
sparnas įžvelgė vokiečių okupuotai Lietuvai ir kitokią perspektyvą, negu 
jos siekė nacių nepripažinta Laikinoji vyriausybė. 

Aiškėjant nacių paruoštai žydų naikinimo tikrovei, Kauno 
komendantūroje liepos 25 d. įvyko tarpžinybinis pasitarimas, kuriame 
svarstyti žydų perkėlimo į Vilijampolę reikalai. Jame pirmininkavo 
voldemarininkų Kauno komendantu paskirtas kpt. Kviecinskas. Daly
vavo jo pavaduotojas pik. Kalmantas, Kauno burmistras Palčiauskas, 
saugumo departamento direktoriumi naujai paskirtas Reivytis, rasiz• 
mo skelbėjas policijos departamento direktoriumi paskirtas Taunys, 
Kauno policijos vadas Renigeris ir Kauno komendantūros organizaci
nio skyriaus viršininkas mjr. Biknaitis. 

Komendantūroje posėdžiavusieji, aplinkybių verčiami, žydų 
perkėlimo klausimu paruošė sugriežtintą įsakymo projektą, kuris 
nespėjo įsigalioti. Vokiečiai be jokių išlygų netrukus paskelbė, jog bet 
koks žydų turtas yra konfiskuotas ir priklauso niekam kitam, o tik jie~, 
vokiečiams. 

Minėtoj vokiečių instrukcijoj buvo pasakyta, ką gali pasiimti iške· 
liami į getą žydai: 

l. Virtuvės daiktai - visi virtuvės rakandai išskyrus elektrinius. , . 
2. Valgomojo kambario daiktai: vieną valgomojo kambario stalą šeim(ll, 
be to, po vieną kėdę kiekvienam asmeniui, po dvi lėkštes, po vieną stiklinę 
ar puoduką su lėkštele gerti, po vieną stalo šakutę, peilį, šaukštą ir šauk.Jie· 
lį bei prieskonio indus. Pastaboj buvo pridurta, jog galima pasiimti tikfll· 
brangi.ų indų. 

3. Miegamojo kambario daiktai - kiekvienam asmeniui po vieną /oV4 
po vieną komplektą palalynės ir po tris komplektus palalynės skalbinių. 

4. Drabužiai ir avalynė: a. vyrams po du kostiumus žieminį ir vfJSIJ' 
rinį paltą, po dvi poras batų, po keturis komplektus baltinių, b. moterirnS 
po keturias sukneles, žieminį ir vasarinį paltą, po tris poras batukų, P" 
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, mil· kcm1plcktus skalhi11i11, e. w,ikwns iki l-l mc•tt1 amžiaus bm•o !t•is
a.,nu ~iimti l'isus l'Uiki.Rus drabu5us ir avalynę; vymmiems kaip J .J ml'tŲ 
/el Į'tl, • • l • 
.· Nullltl imti fl" suuuguszo nonnq. 

It"· Be to, buvo leistu prn,iimti darbo įrankius, išskyrus stacionariškai 
. . igtns mu.~inas ir kitus brangius aparatus - rentgeno, diatermijos ir kt. 
1n:r žydams buvo leista pasiimti nedaug daiktų . Tačiau sąrašas paro
do jog ir tos instrukcijos ruošė jai aukštosios nacių vadovybės parenĮ,?.tos 
žydnrns būsimos tikrovės nenujautė. Vokiečių pareigūnai dar manė,jog 

1 dai nors ir suvarlyti, netekę savo turto, gyvens panašiai, kaip ir visi 
Ju: dirbs savo darbą, turės butus, kur kiekvienam bus vietos pasistatyti 
savo lovą, vietą valgomam stalui, kur kiekvienam bus vietos pasistatyti 
savo kėdę ir t. t. 

Vos generolui von Pohlui paskelbus, jog žydai pagal Berlyno po
tvarkį privalo būti išskirti iš kitų gyventojų ir apgyvendinti spe~ialiai 
jiems skirtose stovyklose, Kauno karo komendantas pik. J. Bobehs dar 
anksčiau, birželio 30 d., posėdyje Laikinąją vyriausybę supažindino su 
šiuo dalyku. 

Komendantas ne tik referavo Laikinajai Lietuvos vyriausybei apie 
vokiečių įsakymą suvaryti žydus į getą, bet ir pateikė projektą padėčiai 
nustatyti. Tasai projektas Laikinosios vyriausybės buvo svarstomas, bet 
jo priėmimas vis atidėliojamas. 

Laikinoji Lietuvos vyriausybė negalėjo likti visai šalia šios žydų 
geto tragedijos. Kadangi toks buvo Berlyno įsakymas, Laikinoji Lietu
vos vyriausybė neturėjo jokios kitos išeities pasirinkimo, o tik tam įsa
kymui "pritarti", nes jam atvirai pasipriešinus bū tų pasidarę aišku, jog 
ji yra vokiečių priešas. Rūpintis šiuo reikalu buvo pavesta komunalinio 
ūkio viceministrui V. Švipui, tačiau jis nieko rimto nenuveikė. 

Jau Tarėjų administracijos sudarytame rinkinyje "Laikinosios Lie
tuvos Vyriausybės įstatymai, nutarimai ir potvarkiai" tą projektą ran
dame kaip 1941 m. rugpjūčio l d. Laikinosios vyriausybės priimtą po
tvarkį . Jo turinys buvo toks: 

Žydų padėties nuoslalai 
l. Lietuvos teritorijoje gyveną žyCUli skirstomi į šias dvi kategorijas: 
l kategorija. Komunistinių organizacijų nariai ir kiti asmenys, kurie, kad ir 

?ebūdami šių organizacijų nariais, pasireiškė bolševikiniu veikimu. Jie suimami 
ir traukiami baudliamojon atsakomybėn. 
. IJ kategorija. Visi kiti žydų tautybės asmenys, nepatekf į l kategoriją. Jie apgyven

din~l'l'!i atskirose tam tikslui parinkJose vietovėse ir ant kairiosios knllinės dalies 
neJco;a geltonos spalvos 8 cm dydžio apskritimą, kurio viduryje turi būti raidė J. 

Zydams apgyvendinti vietoves atskiruose priemiesčių kvartaluose arba ūkiuo
se pagal _vietos sąlygas parenka apskričių vir§ininkai, _susitarę su miestų burmist
rais ar kitais atitinkamais vietos savivaldybių orga11ms. 

2. Išvykti iš paskirtų gyventi vietovių ribų žydams be specialaus policijos leidi
mo draudžiama. 
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3. Zw/11 ttl,. Nbės asmt'IIS gali turėti kJl1101imiąJ/ turtą tik j iems ĮO•ve,u; . 
se 1·it10;.t;s;•, J...1/ose 1·iet01't'Se turimąjį kil11ojamąjį tu~q jie turi hkviduo~ 
sm·aitts 11uo fo111uostatų priėmim_o ,~enos. Pe~_tą lm":l žydų neper/eist~do.1 
ko11ftslaJo}amas ir perduodamas l'lefoJo 11nudoJ1mO reikalams. 11111Qi 

4 Žydams draudžiama laikyti: a. radijo_ apar~tus; b. spaustm·es, ra!o,n . 
maši ,eles ir kitas spnu<11nenų da'!gi11amą71aspn~m~nes (rotatorius, fap· 'lJiQ, 
Jus ir kt.); e. automobibus, motoc1klus, d1'1rač1us ir kitas mechnnizuotas ,,,,.. 
kimo priemones; d. pia11i~,s, f ortepio11us ir fi,shn1:nonij~~; e. fo toaparatus~ 

5. Medici11os kabine!~ rentg~no apar_nt~1, ~oterap11os apn~atai, iranlcioi ~ 
mistai patikmu111_11 sp_ec1~/zos s1:e1':'1to_s nw11ste:!o pas':inos korms1jos ir~ 
gi 1·iešam naudojmzuz paunan11 l'1ešoJO 11muloJ1mO reikalams. 

6. !y dams draudžiama naudotis sm·o namų ūkyje kitų tautybių asmenų po. 
ramm·zmms. 

7. Nusižen~f ši!+ ~zuostalzf ?• 3, 4, -~ ir_6 SI:' ?Smenys, O t~ip pat žydų tautybė 
asme11ys,_ pm'OJl~8'_ 1~suo171ene~ 0·a:f<a1.. _mnč~m ar saugumui, aps_krities 1irfinin, 
ko nutanmu gah buh talpinami/ pm·erč1amo10 darbo sto1yklas laikui iki vientJiri 
metų. Jei ui šiuos nusikaltimus nėra skaudliau baudžiama kitais įstatymais. 

8. Sie nuostatai netaikomi asmenims. kurie apdom noti Vyčio /oyEumi arl,a 
yra sm·nnoriai, įstojo į Liet. kariuomenę iki 1919 m. kovo 5 d., jeigu jie l'ė/esniu 
laiku neveikė prieš lieruvių tautos interesus. 

9. Šiems nuostatams 1,ykdyti instrukcijas leidžia ir kylančius dėl šių nuostllllj 
1,ykdymo neaiškumus ir skundus galutinai apsprendžia vidaus reikalų ministeru, 

10. Šie nuostatai veikia nuo jų priėmimo dienos. 
Kaunas, 1941 m. rugpjūčio l d. 

JAMBRAZEVIČJU~ 
L.e. ministerio pirmininko p. 

J. ŠLEPEJYS 
Vidaus reikalų ministeris, 

(Civ. MU, 105-6p.). 

Pastebėtina, jog Laikin osios Lietuv os vyriausybės ministro pir· 
mininko pareigas laikinai ėjęs J . Ambrazevičius N.E.Sūduvio vardu 
išleistoje savo knygoje "Vienų vie ni"r ašo: "Komendanto pristatytas VĮ· 
riausybei ghetto projektas buvo svarstomas, atidedamas. Užtruko ligi Jie· 
pas pabaigos, iki vokiečių civilinės valdžios (Zivilveraltungo) įstei~: 
Stahleckeris buvo iškeltas į Estiją (po kelių mėnesių žuvo); kiti vo/deČUIJ 
iš naujo pradėjo spausti žydų ghetto klausimą, ypačiai Kauno miest~ ko
misaras Crameris, kuris pirmas įsakė žydams prisisegti žvaigždes_ IT nt· 
vaikščioti šaligatviais. Nesulaukdami iš vyriausybės ghetto potvarkio (ku· 
~s taif ir nebuvo p~imt~s ), ~okiečiai pagaliau atvirai perėmė žydtj ~: 
szmą E savo rankas zr- vzsuszydus suvarė įghetto. " (O.e. 135 p.). Zvat'#, 
des žydams buvo nurodyta pri sisegti pr adedant ju os varyti į getą dat 
p~ cš Cra1!1erio veikl?s pradžią. Kai Cra me ris išleido pirm~į įs~~ 
del žyd~, Jau trečdalis Kaun o žydų buvo ge te . "Į Laisvę" he~ ~,.t 
numeryje buvo paskelbtas šis komunikat as : ''KAUNAS. VIJ.28. EL, 
Ka_uno mie_s~~ ir priemiesčiuose gyvenančių žydų perkėlimas į jiems~ 
ra1oną- VillJampolės priemiestyje - vykdomas pilnu tempu. Jau yra P"' 
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[ aikinosios Lie tuvos vyriausybės potvarkio žydus suvaryti į getą 

vokiečiai nė nelaukė. Jiems jis buvo nereikalingas, nes Laikinąją vy
riau ybę ignoravo ir savo užsimojimus vykdė nebendradarbiaudami su 
ja bei dėl tų savo užsimojimų visai nesikalbėdami. Atrodo, kad tasai 
potvarkis buvo svars tomas ne vokiečių, o pačios Laikinosios vyriausy
bės iniciatyva. Apie šį reikalą su vyriausybe vokiečiai nesikalbėjo ir to 
potvarkio išleisti neragi no. Šis potvarkis buvo svarstomas ne rūpinantis 
įvykdyti vokiečių įsakymą žydus suvaryti į getą, o iš humanistinių pa
skat:ų: bandyta bent kai ką žyd ams pakreipti palankesne linkme. Tasai 
rugpjūčio l d . potvark is ar tik projektas praktinės reikšmės jau negalė
jo turėti, nes pora dienų anksčiau, liepos 28 d .,jau pradėjęs savo veiklą 
civilinės vokiečių valdžios Ka uno miest o ko misaras žydų klausimu iš
leido savo potvarkį. Po poros dienų buvo paskelbtas kitas įsakymas, 
apėmęs dar daugiau žydus liečiančių dalykų. Tais savo potvarkiais vo
kiečių komisa ras iš esmės lietuvius nuo žydų klausimo visiškai nušali
no. Laikinosios Lie tuvos vyriausybės potvarkis reikšmingas tik todėl, 
kad atskleidžia, kaip ta vyriausybė mėgino šį ne tik painų, bet ir tragiš
ką klausimą spręsti. 

Iš tikro minėtasis Laik inosios Lietuvos vyriausybės potvarkis yra 
ne kas kita, kaip bandyma s be nt kiek sušvelninti žydus ištikusį likimą. 
Atšaukti žydų varymą į getus , bandyti palikti jiems atimamą iš jų turtą 
ar skelbti kit as panaš ias nuostatas to meto sąlygomis buvo ne tik be
prasmis, bet ir grėsmingas dalykas . Tad Laikinoji vyriausybė to ir ne
mėgino daryti , tačiau ėmėsi dalykų, kuriuos atrodė vis dėlto verta bent 
pabandyti : kad už ka i kurių jų tautiečių nusikaltimus nebūtų persekio
jami ir baudžiam i visi žydai, net Lietuvai ir lietuvių tautai nusipelnę 
žydai- Vyties kryžia us kavalieriai, buvę Lietuvos kariuomenės savano
riai - nebūtų nuo lietuvių visuomenės atskiriami, kad nusikaltusieji ge
to nuostatams nebūtų žiauriai baudžiami ir t.t. Tačiau tai buvo tik geri 
norai, nes, kaip minėta, vokiečiai kaip tik tuo laiku į savo rankas jau 
perėmė visą Lie tuvos civilinę administraciją, paskirdami okupuotam 
kraštui savo civilinę valdžią. 

Vokiečių civilinės valdžios komisaras Kauno miestui ėmė eiti sa
vo pareigas nelaukdamas, kol net formaliai bus įvesta civilinė valdžia, 
kuri rcicho komisaro atsišaukim u buvo paskelbta liepos 30 d. Komisa
ras jau liepos 28 d . išleido pirmąjį savo potvarkį: 

Privalomas nuJarinUJs Nr.l 
!· Gyventojams žydams draudžiama naudotis šaligatviais. Žydai privalo eiti 

dešiniuoju kraštu važiuojamo kelio ir eiti vienas paskui kitą. 
. . 2. Gyventojams žydams draudžiama naudotis visomis pasivaikJčiojimo ir po-
11s1~ vi7tomis ir viešaisiais parkais bei skverais. Taip pat draudžiama jiems nau
dotts viešose vietose išstatytais suolais. 
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3. Gyventojams žydams draud!žam.,? n~udotis viso':1is vieš?s_io_rn~ 
mo priemonėmis, kaip auto taksi, vezi~is, au_to_bus~is, garlaiviais ir Pa ISielų. 
viešojo naudojimo susisiekimo priemomų savmmkat arba nuomotojai "-.~lli 
nurodytų priemonių matomoje vietoje iškabinti skelbimą su užrašu: "Žyda,,i:ol<i 
džiama". s ~-

4. Nesilaikantieji šio nutarimo nuostatų bei jiems prieštaraujantieji bus . 
tai baudžiami. 81'ief. 

5. Šis nutarimas galioja nuo šios dienos. 
Kaunas, 1941 m. liepos mėn. 28 d. 

Miesto KomiĮ 
(pas.) CR.,fM; 

S.A. Oberfuehri, 

Po šio Cramerio nutarimo, kuriuo buvo parod yta okupanto n 
apykanta žydams, jie buvo įskaudinti, išniekinti, pasirodė antrasis t 
misaro potvarkis, skirtas jau konkretesniems dalyka ms : o. 

Viešas skelbimas Nr. 2 
l. Tiems gyventojams žydams, kurie kilus karui ar jo metu buvo pabėgę iri/a 

šios dienos negrįio, uždrausta grįiti į Kauną. Visiems namų savininkams irvaJ. 
dytojams uždrausta priimti pastogėn grįžtančius žydus. 

2. Gyventojai žyda4 be amžiaus ir lyties skirtumo, turi nešioti kairiajame krūtinė 
šone, o taip pat ir nugaroje 8-10 cm skersmens geltoną Dovydo žvaigždę. 

3. 1941 m. liepos JO d. Kauno Burmistro nutarimu Nr. 15 nustatytas žydų~
kraustymas iš miesto vidaus į Vilijampolės priemiestį turi būti baigtas vėliausiai ;1 
1941 m. rugpjūčio 15 d. Smulkesnių žinių teikia Miesto Butų Skyrius. 

4. Gyventojams žydams šiuo draudžiama pardavinėti, keisti ar kokiu kitu /Jri. 
du realizuoti visą jų turimą judamą ir nejudamą turtą. Taip pat įsakmiai drau, 
džiama naikinti įrengimus ir šiaip vertingus daiktus. 

5. 1941 m. liepos 10 d. Kauno Burmistro Nutarimu Nr. 15 žydų gyventojams 
nustatytos vaikščiojimo valandos išplečiamos Vilijampolės priemiesčiui su žydlj 
gyvenama sritim imtinai. 

6. 1941 m. liepos 10 d. Kauno Miesto Burmistro Nutarimas nr. 15 dalimi 
panaikinamas. 

7. Šio pranešimo nuostatų nevykdymas bus griežčiausiai baudžiamas. 
8. Šio pranešimo nuostatai įsigalioja nuo šios dienos. . 

Srities Komisaras Kauno MitJlt 
(pas.) cRAMER. 

SA. OberJuehl' 
Kaunas, 1941 m. liepos 31 d. 

Į getą varomi žydai, atsidūrę nežmoniško se sąlygose, dar baodė 
ieškoti pagalbos. Gen. S. Raštikis savo atsim in imuose rašo: "/ gh~ 
varomi žydai išsirinko delegaciją, kuri norėjo pas imatyti su Lietuvos f:8!• 
kinąjq vyriausybe. Nepavykus jai pasimaty ti su kitais vyriausybės n~ 
~ele_gacŲ~ t:lefonu per 1::ano adjutantą kreipėsi į mane. Aš ~tika~ ~ 
hs zr pnemzau dele~acz;~ savo bute (turėjau vieną kambaą J. Si~ Į,uif1 
muose Sp?rto_,r,atve~e, prze Kūno Kultūros Rūmų). Abudu dele~atl.ll s,,it 
mano sem pazĮstamz: buvęs L ietuvos kariuomenės vyriausias rabmOS 
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buvęs žydų karių, dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės kovose, sąjun
gos pirmininkas, per pirmąją bolševikų okupaciją sėdėjęs Kauno kalėjime 
kaip politinis kalinys. Abudu delegatai daugiausia skundėsi labai blogo
mis gyvenimo sąlygomis ghetto. Aš beveik pranašiškai atkreipiau jų dėme
sį į tai, kad šiuo metu labiausiai reikėtų rūpintis ne ghetto gyvenimo sun
kumais, bet tomis nežmoniškomis vokiečių nacionalsocialistų tendenci
jomis, kurios gali nuvesti į beveik visišką žydų sulikvidavimą. Delegatai 
visiškai sutiko su mano nuomone. Paaiškinau jiems, kad Lietuvos Laiki
noji vyriausybė žydų, kaip ir daugeliu kitų klausimų, reikalu yra visiškai 
bejėgė ir nieko negali padaryti. Apie tai jiems nereikėjo daug įrodinėti, nes 
jie patys tai gerai žinojo. Pažadėjau delegatams kelti žydų reikalą palankia 
jiems prasme vokiečių karinėje vadovybėje, nes su vokiečių Gestapu aš 
jokio reikalo neturėjau." (Rš, JI,305-o) . 

Rytojaus dieną gen. S.Raštikis tuo reikalu lankėsi pas aukščiau
siąjį to meto Kau no vokiečių karinį viršininką gen. von Rocquesą, kuris 
po karo Nuernberge kaip karo nusikaltėlis buvo nuteistas 20 metų ka
lėti. Gen. S.Raštikis nieko nelaimėjo. Gen. von Rocquesas ir kartu bu
vęs gen. von Pohlas nurodinėjo, kad akciją prieš žydus vykdąs Gesta
pas, todėl karinė vadovybė negalinti kuo nors pagelbėti. Gen. von Roc
quesas pažadėjo apie lietuvių nuotaikas ir gen. S.Raštikio pareiškimus 
painformuoti aukštes nes instancijas . Gen. S.Raštikis po kelių dienų vėl 
atsilankiusiam rabinui Sniegui neturėjo nieko raminančio pranešti. 

Voldernarininkų opozicija ir perversmas 

Kai vokiečiai atsisakė pripažinti Laikinąją Lletuvos vyriausybę, tai 
netrukus ėmė reikštis dar ir voldemarininkų opozicija. Apie šią opoziciją 
Adolfas Damušis rašo : "Laikinoji Vyriausybė be to dar turėjo ir vidaus sun
laAmų. Voldemarininkai, kurių vieni išėjo iš komunistų kalėjimo, kiti atvykę 
iš Vokietijos, buvo priešingi Laikinajai Vyriausybei ir skelbė, kad jiems, vol
demarininkams, yra atėjęs laikas perimti vadovavimą lietuvių tautai. Jie esą 
jau nuo seniai buvo vokiečių nacionali:itų drauga~ kai tuo tarpu Laikinojoje 
VyriauSjbėje beveik visi esą aiškūs antinaciai. Tokios nuotaikos ryravo viena
me ekstremistiniame voldemarininkų spame. Voldemarininkams apraminti 
buvo padaryta visa eilė pasitarimų, net siūlant įvairių vietų vyriausybėje, bet 
su viena sąlyga, kad jie atvirai ir viešai remtų Lietuvos nepriklausomybės mintį. 
Pirmuose pasitarimuose jie su ta sąlyga sutiko, bet vėliau atsimetė. Pajutome, 
kad jie neturi savarankiškumo ir sprendimo galios, bet yra saistomi kažkokio 
užkulisio." (!L, 1955, Nr. 7, p. 21-2). 

. Dar viena vyriausybei iškilusi problema buvo nesusipratimai dėl 
Lietuvių aktyvistų fronto tarp voldemarininkų ir kitų. Laikinajai vyriau
srbei teko ne t skirti savo tarpininką šiems ginčams spręsti. Ir pati vy
riausybė nebuvo vieninga dėl šios problemos, todėl 1953 m. M.M. "Var-
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po" Nr.l apie tai rašė: "1941 m., Laikino~ios Vyriau5>;b~s me~ 
kus nesusipratimams ta'?. akty_vistųf~onto l~ vold~m_a,:znzn~ vėlftll4~ 
namų nacionalžsh, Lazldnosws Vynausybes nanaz ilaudinznka, st • 

- ''V b ž . . OJo~ 
už vieną kurią ginče dalyvaujančią grupę, _et u v!sų v~enybę ir sut . 
Ir, dėl to, neatsitiktinai Laikinoji Vyria_usy_~:. nesuszpratzmams išlygi~ 
vo paskyrusi tarpininku Prof.Dr. l. P_a~auJJ·. (O.e. !1-2 p.). 

Pa~iskelbę opozicija LaikinaJat _vynaus~~t, vold_e;°larininkai ~ 
kiečiams net įteikė raštą prieš tą vyriausybę tr_J~S pohtinę liniją. Ap· 
to rašto turinį gen. S.Raštikis ra~o: "Voldeman~mkų tarp~ at~irado: 
liolika asmenų, kurie, Gestapo leztenan~o Kurmzo vado~~~J~m; liepos9 
d. surašė ir įteikė vokiečiams raštą, 1:}'~ame buv~ J:ab:,e:tti _šie 3 punktai: 
a) Prašoma, kad sukilėlių paskelbtop ~ietu vos lazkin~J I vyr:zau~bė ~ 
čių nebūtų pripažinta, nes ji ~d~,yta zr P_ask~Lb~~ b~ iletu_vzų naci~ 
ir jų vado žinios. b) Siūloma zs viso nepnpažintz Jokios Lze~v?s rynaiuy. 
bės, kol į Lietuvą negrįš pro[. Voldemaras. e) Prašoma, kad zki tam~ 
t.y. iki prof Voldemaro grįžimo, visa valdžia Lietuvoje būtų sutelkta vokit. 
čių karinės vadovybės rankose." (Rš, JI, 301 ). Plk. K. Škirpa taip pat 
tvirtina, jog minėtasis Gestapo leitenantas Kurmis, suradęs keliolika 
politikos dalykuose nesusivokiančių asmenų, tarp kurių buvo ir paties 
Gestapo agentų, išgavo iš tų asmenų parašus po vienu raštpalaikiu. Ta
čiau tuo metu Kaune aktyviai reiškęsi voldemarininkai (mjr. J. Pyra
gius, mjr. K. Šimkus ir I. Taunys) spaudoje (Neprikl. Lietuvos 1961m 
Nr.l) yra pareiškę, kad jiems nesą žinoma, jog toks raštas būtų vokie• 
čiams įteiktas. Taigi, kol nėra kitų duomenų, kurie vienos pusės tei~
mus patvirtintų, o antrosios paneigtų, tegalima tik nurodyti, kaipk~· 
bos apie tą raštą atsirado. L. Prapuolenio liudijimu Kaune apie šį rašŲ 
sužinota šitaip: "1941 m. birželio 29 d., atvykęs pas mane, kaip LieluW/ 
Aktyvistų Fronto vyriausiojo štabo viršininką ir įgaliotinį prie Lai/dnOJil» 
vyriausybės, LAF Marijampolės štabo viršininkas (kapitonas, kurio P4' 
vardės šiuo metu dar negaliu minėti)1 man pareiškė, kad visą praė~ 
naktį svarstęs, ką jis vakar padaręs ir priėjęs išvados: - tai buvęs valstybis 
išdavimas, ir todėl jo sąžinė kitos garbingos išeities neberandanti, kaip1111' 
sišauti. Mano paprašytas paaiškinti, kas taip atsitikę, kapitonas p~ 
jo, kad birželio 28 d. popiet atvykęs iš Marijampolės į Kauną, prie [gu/oS 
bažnyčios sutikęs Joną Vokietaitį ir jį pasiteiravęs LAF vyr.štabo~ 
1 ~?k~etaitis siūlę~i~ jį į LAF vyr.štabą palydėti ir besišnekučiuodorl!' ~ 
ateJę Į Karo muzze1aus rūmus. Čia radę kpt. Ivanauską, kpt. Vilių, . 
Sta~evičių ir per dešimtį kitų vyrų. Ten jiems visiems besikalba~4„l::; 
lydimas atvykęs uniformuotas nacių pareigūnas. Jį susirinkusieji lb+ 
su "Heil Hitler" pasveikinę, o jis sus irinkusiems pasakęs ka 
---------------------------------

1 Tai matyt buvo kpt. Skaržinskas - red. K.R 
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'O prašyti jį tuojau pasirašyti. Raštas teigęs, kad birželio 23 d. Lietuvos ne

p~Įdausomybės atstatymo paskelbimas ir laikinosios vyriausybės suda,y
p as buvęs įžeidimas Hitleriui ir visai vokiečių tautai ir čia pasirašiusieji, 
~sitikėdami Reicho Fuehreriu, prašą Lietuvos laikinąją vyriausybę nuša
f;nti O krašto tvarkymą pavesti Reicho karinei vadovybei. Pradžioje kapi
ton;s nesutikęs sio rašto pasirašyti ir paklausęs, kodėl nedalyvaująs LAF 
vyriausio štabo viršininkas L. Prapuolenis. Vokietaitis paaiškinęs, kad Pra
puolenis dabar svarbiais reikalais išvykęs į provinciją, o Stanevičius su 
Tauniu ėmę įtikinėti, kad tik tokio turinio pareiškimu dar būsią galima 
nors šis tas išgelbėti, nes Laikinoji Vyriausybė esanti jau viską praradusi. 
Tik vėliau iš savo bičiulių, pas kuriuos nuvykęs nakvynės, kapitonas paty
ręs, kad Vokietaitis jį nuvedė ne į LAF vyr. štabo būstinę, bet į Geležinį 
Vilką, kurio štabas buvo Karo muziejaus patalpose. Kapitono susijaudini
mas buvo visai suprantamas. Kapitoną nuraminęs ir jam padėkojęs už 
labai reikšmingas informacijas, jį palydėjau pas krašto apsaugos ministrą, 
gen. S.Raštikį. Man ten esant, kapitonas savo istoriją pakartojo ir gen. 
Raštikiui." (!L, 1964, Nr.35/72, p. 10-11). 

Nesunku suprasti susirūpinimą kapitono Skaržinsko (?), patekusio 
į voldemarininkų ekstremistinio sparno partinių smogikų "Geležinio 
vilko" sueigą, tarp kurių jau švaistėsi vokiečių atsiųstas ges tapo agentas 
Kurmis, piršęs šiai dar margų pažiūrų grupuotei svetimus SA tikslus ir 
uždavinius. Kovų ir sudėtingų karo įvykių sūkuryje nuo tos J. Vokie
taičio, l. Taunio, V. Stanevičiaus (Staneikos) ir kitų remiamos srovės 
rugpjūčio mėn. griežtai atsiribojo J. Jurkūnas, M. Blynas, K. Brunius, 
kpt. J.(?) Virbickas, kpt. l. Vilius, pik. ltn. M. Naujokas, parėmę Lie
tuvos nacionalistų partiją. Pastaroji neturėjo nieko bendro su Vokiečių 
nacionalsocialistų partija, kurią steigti Lietuvoje naciai draudė net 
vietiniams šalininkams. 

Ar, rašydamas savo atsiminimus, gen. Raštikis rėmėsi kapitono 
Skaržinsko (?) liudijimu, ar turėjo duomenų ir iš kokio kito šaltinio, 
nėra žinoma. Pastebėtina, jog tam tikrų klausimų kelia datos. Gen. 
S.Raštikis sako, kad tasai raštas buvęs pasirašytas liepos 9 d., o Pra
puolenis - kad birželio 28, maždaug dviem savaitėm anksčiau, kai gen. 
S.Raštikis dar buvo tik pakeliui iš Berlyno į Kauną. 

Kad tas raštas buvęs pasiųstas į Berlyną, sprendžiama iš to, jog 
Vokietijos užsienio reikalų ministerijos spaudos šefas dr. Schmidtas 
s~audos konferencijoj paklaustas, kada būsią leista K.Škirpai vykti į 
~ietuvą, atsakė, jog jis turįs žinių, kad ne visi lietuviai pripažįstą vy
nausybę, kurios ministru pirmininku buvo paskirtas Škirpa. Manoma, 
kad tai buvusi aliuzija į voldemarininkų raštą, tačiau pats raštas ten 
nebuvo rodomas ar cituotas. 
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Api~ tuos ~olde~ar in!nku~ j~ o~one~tai yrayasakę~ 
nepalankių , bet tr kaltmančtų bet mekmanč1ų žodžių. Dėl jų g ~e tik 
Laikinajai vyriausybei "Į Laisvę" 1961 m. Nr.26/63) rašė: "& ~r~1~iios 
ji vyriausybė atsisakė pati susilikviduoti, SD ėmėsi kitos taktik:i . aikino. 
vieningą lietuvių nusistatymą pačių lietuvių rankomis. Jie surad~ /kal~ti 
k~le~9 b~vusi~ prof. ~ - ~old~maro šalinin~ , kurie buvo žinomi ,::;u-~,ų, 
kieti;os zr f afamo šalznznkai. Daugumas JŲ buvo sėdėję bolševikų k ~~ 
mu~~e, kurie_ ?ebuv? Sfėję išb~gti i_ i-:o~etiją. ~u _karo pradžia išleisti ~e{'
vę, pe negale;o suswnentuoti polltzne;e padety;e. Prie jų prisidėjo 1~is
avantiūristų. Jie visi pakliuvo į klaipėdiečio SD pareigūno Kurmie _urys 
ir, jo (bei kitų SD pareigūnų) vadovaujami, pradėjo posėdžiauti ir:,:~ 
zuoti lietuv~~kus n_aci?nals~~i~listus. Avantiqristinis ir kriminalistinis :~;: 
~ entas ~re;o P_e~~ll,~aldžią 1_savo ran~ ir paskelbti Lietuvos prisijun
gim~ pn~ Vokz_eti;os. (Op. ,~it. Bp)- Apte ~~istų_ frontą tame pat 
stra1psny}e_ tol~au ra~oma: Nepasisekus pačių lietuvių rankomis /ikvž. 
du~ti_Laikino~w~ vynausybės, SD tomis pat rankomis mėgino toliau ar
dyti visuomenes vienybę ir organizuotą pajėgumą, būtent, likviduoti Lietu
v~ų Akty~istų !rontą, kuris buvo paruošęs sukilimą, pastatęs Laikiną iry
nausybę ir toliau organizavo lietuvių patriotinę visuomenę. Per avantiūris
tus pučininkus ir net paties LAF kai kuriuos narius SD kurstė likviduoti 
0F, jau_ ~etink~n_tį nauj?m_s sąlygoms, ir organizuotis į nacionalsocia/is
tznę par~l)ą, ~n eid~ma išvien su vokiečiais, Lietuvai daugiausia naudos 
p~darys!anll. At~kh kova dėl Aktyvistų Fronto galėjo atrodyti kaip kova 
del dve;opos taktikos: noro atkakliai laikytis tiesios lietuviškos linijos ar 
noro pataikavimu vokiečiams ir prisitaikymu prie vokiškos nacionalso
cialistų partijos daugiau laimėti kraštui. Tačiau tai iš tikrųjų nebuvo var
~b?s dėl 1viejų sf:i~i~gų _į~itikinimų, atsimenant, kad pastaroji oportunis
tz~e kryptis ~te~gesi ~aimetz _ne sa_vo f:~ograma ir pozityviu veikimu, bet n_o
re~ama sr:itikvi~~otl LAF ir penmtz JO turtą bei funkcijas; antra, kad JOS 

uznuga:)'Je stove)~ GestaP_O žmonės". (lb. 9- 10) . 
. ~1tuos žod~1~s pa~~ta~o. n~ istorinė tiesa, o neapykanta. Vo~de· 

~anmnk_ų opoz1c1J~ Laik1?.aJa1 Lietuvos vyriausybei ir jų noras išva1~y
tl lAF kilo ne todel, kad Jie būtų buvę avantiūristai ir kriminalistai ar 
~?g volde~a~i?inkai nuėjo tarnauti vokiečiams, jie tiesiog darė tą, ką 
Jtems vok1eč1ai buvo nurodę įvykdyti. Atmetus voldemarininkų idealo· 
gij~ bei t~kti~ą ,_ re~i~ prip?žinti,_ kad jie nebuvo asmenų sampl~ika, 
sus1terš_us1 kn~malm_1a_1s veiksmais. Labai didelę jų dalį sudarė ~1.etu· 
vos kanuomenes kanmnkai, pradedant leitenantais K. MatuleV1č1um, 
V. St~n~vičium, P. ~kurausku, J . Dženkaičiu, kapitonais V. Jvanau~ku, 
S. K V1ecmsku, I. Vyhum-Velavičium, majorais J. Pyragium S. Puodžtu~, 
J . Matulevičium, pulkininkais A. Gaušu M. Kalmantu' J. NavakU ~r 
baigiant generolais P. Kubiliūnu bei T. D~ukantu _ mini~ tik greitom•~ 
prisimintus. Teigti, kad tie žmonės buvę kriminalistai, būtų labai didele 
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netiesa. Dė_l avantiūr~tų pasakyti~a, kad tarp jų į avantiūras linkusių jų 
tarp~ dauipau a_r mažta~ buvo, ta~~ ~at kai~ b~vo ir yra ir kitose gru
puotese. J1~ labiau~ kitus p_anašeJo_ Į a~anttūnstus todėl, kad buvo ne 
demokratai, savo veiklą pagnndę sus1tanmu bei kompromisais betdik
tatūrinink~i, savo tiksi? ~iekian~s jė~a . Jų eilėse susitelkė d~ug kari
nin~ų ! ~?del volde~arm1nk~ s~ud~s. Įg~vo tam tikrų ypatingų bruožų. 
PadelĮJte suprato tiek pat, kiek tr k1t1. Tiesa, kai kurie voldemarininkai 
buvo ką. tik išėję iš ~~vietini? ~alėjimo. Bet tokių pat sėdėjo ir Laikino
sios vrr~ausybės m1ms_trų ~edese. Kel~tas voldemarininkų veikėjų, pa
vyzdž1ut, mJr. J. Pyragius, mž. K. Bruntus, dr. Br. Dirmeikis, dr. P. Meš
kaus~~s-Germa~tas buvo k~ _tik_ ų~ę. iš Berlyno, todėl jie buvo gana 
gerai mfo_rmuott. _Tuo_m_et_ vts1 ~1t1 1š t~~o - 1r voldemarininkai, ir jų 
oponentai - dažmaus1a1 tikrosios padelles nesuprato ir daug ką darė 
vadovaudamiesi klaidingom prielaidom. Pats J .Ambrazevičius, laikinai 
ėjęs ministro pirmininko pareigas, atvirai pripažįsta, jog iki gen. S. Raš
tikio grįžimo iš Berlyno Laikinoji vyriausybė nežinojo net savo tikro
sios padėties ir negalėjo suprasti kai kurių vokiečių veiksmų. 

Vienaip ar kitaip voldemarininkai veikė ne todėl, kad būtų buvę 
tik vokiečių saugumo planų vykdytojai. Voldemarininkai darė tai, kas 
jų supratimu buvo naudinga Lietuvai, vadinasi, ir kuo artimiausias ben
dradarbiavimas su vokiečiais . Jie nebuvo kokie nors parsidavėliai, Lie
tuvą norėję prijungti prie Vokietijos. Neginčytina tiesa, kad po ginčo su 
Laikinosios vyriausybės nariais mjr. J. Pyra__gius, išeidamas kaip nacis
tas pakėlė ranką ir sušuko "Heil Hitler". Zinoma, tai nebuvo šaunus 
dalykas. Taip pat tiesa, kad L. Prapuolenis, Lietuvių aktyvistų fronto 
jgaliotinis prie tos pat vyriausybės, paryškindamas tariamąjį lojalumą 
vokiečiams, į tos vyriausybės posėdį atėjo ant rankovės užsirišęs kaspi
ną su HakenkreuB. Ir tą kaspiną jis nusiėmė tik tada, kai ministras 
P. V~i~auskas priėjęs griežtai pareikalavo nusiimti, nes kitaip pats jį 
nuplešiąs. Tačiau dėl to niekas L.Prapuolenio patriotizmu neabejojo ir 
n~abejoja, nes tuomet nebuvo visai lengva pasakyti, ar geriau tokį kas
piną ant rankovės rištis, ar jo nesirišti. Vadinasi, dėl tokių vieno ar kito 
vold~marininkų mostų nebuvo pagrindo abejoti ir jų patriotizmu. Gali
ma tik paklausti, kiek voldemarininkų veikla buvo išmintinga ir tiksli, 
nes p~triotizmas dar nėra joks laidas, kad juo paremta veikla visuomet 
~a~dmga tautai ir kraštui. Be to, voldemarininkai buvo atlikę ir neabe
J~tinai teigiamai vertintinų darbų. Lietuvių aktyvistų fronto kūrėjais buvo 
VJsas_ būrys voldemarininkų, ypatingai artimų plk. K. Škirpos bendra
?arb_1ų'. ruošusių 1941 m. sukilimą. Pats gen. S. Raštikis, kurio negalime 
\)artJ simpatijomis voldemarininkams, savo atsiminimuose pažymi, jog 
~ktyvistų Frontui priklausė įvairių politinių pažiūrų ir įsitikinimų žmo
?s, .?et Škirpos štabe dominavo voldemarininkai." (Rš, JI, 148 p.). Tai 
lUdiJa, kad voldemarininkai buvo ne tik patriotai, bet ir aiškiai pasisa-
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·i: uĮ lietm·l n prikl3usomy~ · ir nes iru š :, jos prijungti pr~ 
ji .. ·: Lietmių :ik~"; tų front~ ~k. Ia huv atkurti nepriklausomą Li Clj. 

, val ty~ . Ltn. J. Dženkmus tr ltn. P. kura u ka , kurie buvo v ~111· 
marinio 'ai, už tą tik Ią atidavė ir avo gyvybę. 0 

de. 
V?ldem~~ninkų oP?zi_cij~ L~ikinaja i_Lietuvos vyriausybei ats· 

d todel. kad Jtc - neabeJounat del ok1cč1ų propaga ndos - manė l_fa· 
Laikin i Lietuv vyriau ybė sudaryma s ir nepriklausomvbės ;~~& 
bimru. n usitarus u vokiečiais, buvo klaida. D ar didesnė kl~ida jie e· 
atrodė. kad Laikinoji vyriau ybė konfliktuoja su vokiečiais. Kaip irda~ 
~li kitų ~ūda~1i v~kiečių_galy~ ti:si~ g pri~ e_nkti , jie buvo jsilikinu 
JOS bandytt užsi pynmu pnversu vok1ečtu keist.l savo nusistatytą linif' 
yra ne tik negudri, bet ir žalinga Lietuvai po litika . Voldemarininka~ 
a~~ė, jog m~i~mi sąlygo~is vieni~telis kelias lietuviams - be išlygų 
d~~ pn_e vok1eč1ų kovos pneš bol evizmą. Jie pa i tikėjo tuo, ką vokie
~1a1 ~-e: dabar esąs ne laikas politikuoti, o reikia visomis išgalėmis 
J~ngus !_ kovą. Po k~r~ Hi~eris pagal li:~vių ~našą tinkamai atsilygin. 
iąs. Kai~_voldern~mkat vertino padelĮ, u1mome iš L. Prapuolenio 
arpasakoJtm?:~ą !a.m -~rešruo_t~ Po pervers mo sakė J . Pyragius: "Esą 
ne dtJ_bar. _kai ~lfbunne1e ~Ol'OJe lie1amas geriausių vokiečių tautos vaikų 
k:auJ°:5' hemvu:~ms _esąs laikas reikalauti nepriklausomybės ir galvoti vien 
rik apie sa1'e. Hulens esąs pasakęs, kad po karo naujojoje Europoje Lietu
va br'?anri nepriklausoma_irdidelė valstybė. Tuo jo žodliu tikįs." (/L, 1964, 
Nr.3„ /7~ 18-19 p.). Kalbėdamas apie būsimą didelę Lietuvos valstybę, 
J.Pyragms, rurbūt, turėjo galvoj buvusį ar taria mai buvusį vokiečių pla
ną: pertvarkant RytŲ Europą, sumažinti Lenkiją ir sukurti dvi dideles 
v~s~s - _Didžiąją Lietuvą ir Didžiąją Suomiją. Pasitikėdami Hitle
nu, ~a_t kuri~. voldemarininkai buvo pasišovę griebtis ir kraštutinumų. 
Pla~1~1 ga_rseJO l .Ta~nio pareiškimas, jog kovodami su bolševizmu lie
tuvtat gaŲ paaukou kad ir tris ketvirtada lius tautos. Jei karas būsiąs 
l~imė_tas,_ tai ir. tokį. nuostolį tau ta pakelsia nti ir ilgainiui išlyginsianti. 
J te taip kiek beišgaledami ir elgėsi . Kai Kaune po voldemarininkų įvyk· 
dyt~ perversm~ reikalai pateko i jų rankas, šiai kovai jie vien čia suo~
gamzav~ penl~.1s ~atalionus. Pažymėtina, kad vyras, pasišovęs kov?Je 
paa_u~ou net 1r t_ns ketvirtadalius tautos, į frontą neišvyko, o verčiau 
pasm~o darbo 1r socialinių reikalų valdybos direktoriaus kėdę. . . 

. Šituo v~lde~a:i"inkų pasiryžimu be jokių išlygų eiti su vokiečtats 
nera ko la_bat ste~ l!s. Ir ne jų rankose buvusi "Į Laisvę" savo Jiepū~ 3 

~-v~am~J_am~ raše: "Šio_ visą lietuvių visuomenę apėmusw judėjim~.m~· 
tzs ne,:a v~sz_škai n~J a: Jo{o p:adų_, tiesa, ne"-?n~etizuotų, n~iš,y!kėJUSI~ 
net kitokiais vardais zr kitokiomis sąvokomis vienokia ar kitokia Jorrn 
besireiškiančių, gausiai randame ypačiai antrajame Nepriklausomybėsde· 
šim~merj e ir p~sku~n~a~~ais metais prieš raudonąją. okupaciją. Jš_,vi~rtOS 
puses, vzsų nacionalzmų 1egų sutelkimas, aiškus atsiribojimas nuo tjdišlal 

-- -~ 
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-::;;ią ma.:umtf įtalaf. Visų lietuvių įjungimas į aktyvų, dinamišką, 
/t l ,,.. ,. . kui - b . k 'k 
dideliais ~,o 1ais . m_ros ez.,, e_ o~omz ~~s gero~ės keliu žengiantį gyveni-
,,,q. o iš kito~ puses, mš~s u~ zemo P_O~iflk~~ onentavimas didžiojo Vaka
n/ k ,imyno /~1k buvo t~ JU~e;1~10 g~1res. ~~1 ypat iai sietina su prof Aug. 
Voldellla'?, vien~ a~v 1~us1i1 l~etuv1ų, po/11me veikla. Ir tenka didžiai ap
gailestauti, k~d š!s lzetu_v~sp atn~t~s, plataus masto energingas ryras, šiuo 
,netu_ o,-sn~emškaz neg~lz 1si;ungt1 J mi"isų krašto reikalų tvarkymą. kada jo 
pali/11~1S 1de~las da~~z~u _ar maziau yra realizavęsis. Dažnai esti tautoje 
:111011111, /...1me pradilo/e lieka nesuprasti ir jų veikla įvairiais būdais trik
doma, nors jie aiškiausiai netolimo tautos gyvenimo tiesas dėstytų. Pati 
ta11ta tun· išgyventi, pati pereiti tq kartų kelią, J....-urio ji būtų galėjusi išvengti, 
jeigu biitų savo ųranašz1 paklausiusi. Todėl ir lietuvių tauta, jeigu nebūtų 
pasirinkusi fataMko neutralumo kelio, o būtų, prof. Aug. Voldemaro nu
rodymu, derinusi sa~o užsienio politiką su Didl iqja Vokietija, dabar galė
fl/ į kovą su bendnw1u Europos kultūros priešu, Maskvos bolševizmu, išei-
ri ir kariškai, ir ekonomiškai stipri." 

"Į Laisvę" A. Voldemarą tautos pranašu apskelbė tuomet, kai Vol
demaras paskutiniu savo žinomu politiniu veiksmu parodė,jogjis nėra 
pran~as ir nenuspėjo net savo paties likimo. Voldemaras 1940 m. bir
želio mėnesį, Sovietams okup avus Lietuvą, savo noru grįžo iš užsienio į 
Lietuvą ir Kauno stotyje, dar neišlipęs iš vagono, buvo suimtas bei iš
vežtas į Rusiją. Tą keistą A.Voldemaro grįžimą į Lietuvą "Draugo" 1966 
m. vasario 3 d. numery aprašė gerai Voldemarą pažinojęs Alfonsas J .Te
lyčėnas. Jis rašė: "Pažįstamas su prof esorium buvau jau iš senesnių laikų, 
vėliau sustiprėjo pa.lintis, kai jis buvo ištremtas iš Kauno ir gyveno Kybar
fliose. Tuo laiku ir aš gyvenau tuose pačiuose namuose. 1940 metais birže
lio mėnesį antroje pusėje ( dienos neprisimenu) 8 valandą ryto, turėdamas 
prekybinių reikalų Kaune, ėjau Virbalio stoties peronu sėstis į traukinį, kai 
~ui~nės valdininkas L. Gotceitas pasakė man, kad šiuo traukiniu va
ziuo1a prof A. Voldemaras su žmona iš užsienio. Tuo laiku jie sėdėjo res
torano vagone, laukdami užsakytų pusryčių. Vagone buvo tiktai restora
n_o vedėjas Bergeris ir virtuvėje jo padėjėjas gamino užsakytus valgius. Pa
s;eikinus jie paprašė sėstis prie jų stalo, ir valgydami kalbėjomės apie šių 

ienų įvykius. 

Aš užklausiau jo: 
- Kodėl jūs grįžtate Lietuvon tokiais neramiais laikais? 

da -. Kada ūkis neturi šeimininko, tai turi jį kas tvarkyti - atsakė šypso
masis profesorius. 

- Pas mus komunizmas, - aš užsiminiau. 
- Paleclq aš gerai pažįstu, jis ne komunistas, - atsakė Voldemaras. 

ko - Paleclcis yra Maskvos iškamša ir jis daro tai, ką jam įsako Pozdnia
vas ar panašūs ponai, - aš pastebėjau. 

Prof Voldemaras atsakė man: 
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-Nesibijok, kaimyne, viskas bus gerai. Ir pasakojo toliau: 
-Aš gyvenau Prancūzijoje, o paskutiniuoju laiku l talijoje, ir vi~, 

Lietuvos vardas aukštai vertinamas. 
Pasikalbėjimas užtruko apie 40 minučių. Aš susidariau įspūdi kad 

Voldemaras yra kieno tai siunčiamas perimti Lietuvos valdžią arba yi 
Maskvos apgauta auka. Kazlų-Rūdos stotyje sustojus traukiniui, į restora~ 
no vaionq įlipo gelež. policijos punkto vedėjas ir; atsistojęs prie bufeto 
kalbėjosi su Bergeriu. Pravažiavus Mauručių stotį, Voldemaras su žmon~ 
atsisveikino su manim, sakydamas, kad Kaunas artėja ir laikas eiti prie 
lagaminų. Išeidamas dar pakartojo, kad viskas bus tvarkoje. Savo įsp;;,. 
džiais pasidalinau su Bergeriu bei buvusiu vagone gelež. policijos valdi
ninku. Kauno stotyje uniformuotų rusų nemačiau, tik buvo matyti gerokai 
didesnis skaičius uniformuotų Lietuvos gelež. pol. valdininkų negu nor
maliais laikais. Civilių žmonių judėjimas taip pat buvo didelis. Išėjus iš 
geležinkelio stoties, iš kairės pusės link Žaliojo tilto pamačiau didelį sunk
vežimį su grotomis ir užrašu "Lietuvos kalėjimas". Tada aš supratau, kam 
tas sunkvežimis yra skirtas. Perėjęs stoties aikštę, pradėjau pamažu žings• 
niuoti šaligatviu prie Lozanos viešbučio ir stebėti, kas vyks toliau. Po ko
kių 20 minučių šiauriniu stoties galu išėjo apie dešimtį Liet. gelež. po/. 
uniformuotų asmenų, tarp jų prof Voldemaras su žmona ir dar vienas 
civiliai apsirengęs vidutinio ūgio žmogus, kurio iš tolo nepažinau. Unifor• 
muotieji nurodė profesoriui lipti į kalėjimo sunkvežimį, o Voldemaras ges
tais rodė į netoliese stovinčius ta:xi. Po trumpų ginčų profesorius su žmona 
įlipo į sunkvežimį "Lietuvos kalėjimas': uniformuotieji sumetė lagaminus 
į tą patį sunkvežimį ir, lydimi policijos, pravažiavo pro mane Vytauto pro
spektu netoli Lozanos viešbučio. Aš nevažiavau, bet ėjau į miestą priblokštas 
ir susijaudinęs. Sekančią dieną, grįždamas iš Kauno į Kybartus, traukinyje 
sutikau gelež. po!. viršininką K., kuris vyko ta pačia kryptimi. Aš užkla~· 
siau K., ką jie vakar padarė su prof Voldemaru ir kas buvo tas civilis uni· 
formuotų tarpe? Štai ką jis papasakojo: "Civilis tai buvo jis pats ir kad/is 
bandė Voldemarą gelbėti, bet visas tas įvykis buvo tvarkomas kažkokt~S 
nematomos rankos. Gavęs žinią, kad prof. Voldemaras grįžta Lietuvon, J~S 
davė įsakymą telefonograma Virbalio gelež. policijai, kad jo neįleistų !' 
grąžintų atgal į Vokietiją, bet duotoji telefonograma pasiekė policiją tik 
traukiniui pajudėjus Kauno link. Tuomet jis davęs įsakymą Kazlų-Rūdos 
gelež. polic. punkto vedėjui lydėti Voldemarą toliau. " ,, 

A.J. Telyčėno papasakotų Voldemaro grįžimo detalių "Į L~isv~ 
žurnalistas gal ir nežinojo, tačiau apie jo grįžimą tiesiai į sovietinĮ kale· 
jimą girdėjo visa Lietuva. Žurnalistas Voldemarą vis dėlto laikė esa~t 
tautos pran ašu. Nieko nuostabaus, kad voldemarininkai tą grįžimą Iat· 
kė tiesiog heroizmu: S. Jakubickas viename savo straipsnyje nu~odo~ 
jog prezidento A.Smetonos šalininkai ir bendradarbiai jį apleidę 1r_P~ 
likę vieną. Apie Voldemarą toliau jis rašo: "Tuo tarpu visą smetoninio 
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~~mas, tremiamas ir kalinamas prof A. Voldemaras tautai kritiškiausiu mo
Zl entu grįžo prie savo mylimos tautos, kad su ja kartu ir liūdesio dienomis 
:lėtų būti. Tai yra tragiška, bet tai yra faktas, tikra tiesa." (TŽ, 1958-9/425). 
g Kai vyravo tokios nuotaikos, sunku buvo tikėtis, kad voldemarinin
kai kitaip elg5is, nes jie tarėsi šitaip tarnaują Lietuvai. Gen. Kubiliūnas 
nuėjo pasveik_i:nti ~tvyk~io vo_ki~čių c_ivilinės va~dž!os komisaro Lietuvai 
ne todėl, kad JIS butų dž1augęs1s, Jog Lietuva vok1eč1ų okupuota. Genero
las manė, kad toks jo elgesys Lietuvai būsiąs naudingas. Ir gen. S. Raštikis 
pripažįsta, jog abejoti gen. P.Kubiliūno patriotizmu nėra pagrindo. 

Iš tikro tikėdami vokiečių žodžiais ir jais pasitikėdami, voldema
rininkai skaudžiai klydo, ir daugelis savo klaidą suprato gana greitai. 
Vokiečiai laimėję karą visai nesiruošė lietuviams už pagalbą teisingai 
atsilyginti ir atkurti Lietuvos nepriklausomybę. 

Antrasis motyvas voldemarininkams pasiskelbti opozicija Laiki
najai vyriausybei buvo tai, kad jie siekė nacistinės Lietuvos. Vos tik vo
kiečiai užėmė Lietuvą, voldemarininkai ėmė burtis į Lietuvos naciona
lsocialistų partiją, kurios kurti dr . P. Meškauskas-Germantas jau birže
lio 24 d. išskubėjo iš Berlyno į Kauną, Berlyne savo pavaduotoju palik
damas buvusį "Lietuvos Aido" vyriausiąjį redaktorių Vytautą Alantą. 
l šią partiją jie bandė įtraukti net gen. S.Raštikį. Prieš išvykdamas į 
Lietuvą, dr. P. Meškauskas-Germantas S. Raštikiui skambino, o ryto
jaus dieną dar išsikvietė pasikalbėti ir V. Alantas. Ta proga gen. S. Raš
tikis iš V. Alanto išgirdo tokią informaciją apie kuriamąją Lietuvos na
cionalsocialistų partiją: "Per sočius abiem A. užsakytus pietus jis papasako
jo man, kad vokiečiai leidę steigti Lietuvoje Lietuvių nacionalsocialistų par
tiją, kad ji būsianti Lietuvai labai naudinga ir kad pirmieji šio darbo pionie
riai jau esą Berlyne. Pirmasis organizatorius ir vokiečių patikėtinis esąs Dr. 
Germantas-Meškauskas. Jis, A., esąs pavaduotojas. Toliau A. pradėjo man 
įrodinėti, kad Dr. Germantą-Meškauską jis pažįstąs jau daug metų ir galįs 
griežtai tvirtinti, kad jis esąs švarus lietuvis patriotas. Kai kurių Berlyne gyv~
nančių lietuvių skleidžiamos žinios apie Dr. Germantą-Meškauską, kad 115 

esąs gestapininkas, esančios pramanytos, piktos ir neteisingos. Dr.Jr!eš~~
~ vokiečiai labai pasitikį, tačiau jis niekad neužmirštąs, kad yra lietuvis, zr 
visur, kur tik galįs, dirbąs Lietuvos labui". (Rš., II, 160). . . . . . 
.. Dr. P.Meškauskas-Germantas, atvykęs į Kauną, 1~ e'!1~s1 šią par

hJ_ą _su kitais voldemarininkais organizuoti. Vėl_iau v?k1~č1a~ nuspren
de, }0g nacionalsocializmas priklauso tik vokiečiams ir_ vtet~J nac1?nal
s?c1alistų leido veikti tik lietuviams nacionalistams. L1etuvtų naciona
hSlų partijos vadu buvo garsus voldemarininkų veikėj~_s J • Karu tis. Oku
pa~tams ilgainiui uždraudus bet kokias politines parttJas, 1941 m. gruo
dž~o _l 7 d. buvo paleista ir Lietuvių nacionalistų partija: Tač!a~, kol da~ 
VeiJce Laikinoji Lietuvos vyriausybė, turėdami vokiečių le1d1mą kurti 
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Lietuvių nacionalsocialistų partiją, voldemarininkai tarėsi sulaukę die. 
nos, kai lietuvių tautai vadovauti privalo jie. Visi tar~amai supuvusios 
demokratijos likučiai pašalintini ir visas krašto gyvemmas pertvarkytį. 
nas nacionalsocialistiniais pagrindais. Savo tikslų voldemarininkai bu. 
vo pasiryžę siekti kaip tikri nacionalsocialistai: jiems nerūpėjo jokia 
kitokia nuomonė. Atskiru padaliniu jie atkūrė Geležinį vilką, kuris Lie
tuvių nacionalsocialistų partijai turėjo atstoti vokiečių nacių SA (Stur
mabteilung) ar SS (Schutzstaffel). Geležinio vilko vadu iš pradžių buvo 
plk. A Gaušas, o vėliau kpt. I. Vylius. 

Šitaip nusiteikusiems voldemarininkams Laikinoji vyriausybė bu
vo nepriimtina ne vien dėlto, kad jinai, jų supratimu, griovusi gerus 
santykius su vokiečiais, bet ir dėl jos ministrų kabineto sudėties. Nėra 
duomenų, jog šitaip atsitiko dėl kieno nors sąmoningos veiklos, tačiau 
didesnę tos vyriausybės ministrų dalį sudarė asmenys, kuriuos pagal to 
laiko lietuvių politinę diferenciaciją reikėjo skirti krikščionims demok
ratams, nors formaliai nė vienas ministras su ta partija ryšio neturėjo, o 
kitus liaudininkams ar bent liberaliesiems demokratams. Taigi volde
marininkams, kurie jautėsi nemaža prisidėję ruošdami sukilimą, buvo 
jau nemaža priežastis būti nepatenkintiems. Jie tarėsi turį pagrindo lauk
ti, kad po to sukilimo sudarytoje vyriausybėje būtų pakankamai atsto
vaujami, tačiau jiems teko vos dvi trys viceministrų vietos. O tai toli 
gražu buvo ne viskas. Jie būtų galėję Laikinojoje vyriausybėje gauti vie
tų, jeigu jie iš tikro būtų norėję. Tokia iš įvairias grupes atstovaujančių 
asm~nų su~~ryta vyriausybė voldemarininkams galėjo būti pakenčia
ma tik sukilimo metu ar netrukus trumpai po jo. Vėliau viskas turėjo 
pereiti tik į voldemarininkų rankas: jie netikėjo, kad Laikinosios vy
ria~y~s dem~kratai ~ žinomi nepalankūs nacionalistams veikėjai Lle
tuvoJe ~end1~tų na~onalsocializmą. Šią jų pažiūrą gerai išreiškė mjr. 
!· Pr,~gius! IruJ:is po~~ perversmo areštuotam L. Prapuoleniui dėstęs, 
~o~ !ei nonme _išge~!', !<"5 dar galima išgelbėti, "šiuo metu turį tik vieną 
iJe1_ą: L4!' ~ąs ~!lieti su_ ~i;tuvos nacionalsocialistų partija. Didy~ 
Rei~hC:S tik š~ P_artlja tepasitikįs, o su supuvusių demokratinių partijų lz
ku_čia~ n~noąs JOk!Ų reikalų turėti. Esą kas iJ to, kad suki.limo metu jūs 
pnsege!e Jiems f vynau.sybė~ n~~~) m!nistrų titulus. Jų galvosena pasil(· 
ko, kaiP_ buvusz, plutokratine ir visiJkai neatitinkanti šio meto reikalavi
mų. Reichas su tokiais n:inistrais nešnekėjo ir nešnekėsiąs. " (!L, ]964, 
Nr. _35172)_. 1_9_P-)._ Ž~ž1u, v?l?emarininkų nuomone, tokios sudėties 
vyna~y~ ~iška~ ne~~ n~t vidaus reikalams tvarkyti, nei santykiams 
su vokiečiais palaikyti 1r iš JŲ ką nors Lt"etuv . 1 . . . . . . a1 a1met1. 

. nk ~~nka pastebėti, J_o~ iš pradžių Laikinajai vyriausybei voldemari· 
~ a1 ~r nebuvo tok10J griežtoj opozicijoj. Pereinamuo·u momentu 
~ie ~uv? ~nkę _kol k~" ją P~ęsti. Tad šalia L.Prapuolenio Akiyvistų fronto 
igahoumu pne Laikinosios vyriausybės buvo ir iš Berlyno atvykęs inž. 
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~ -Tačia~ kai ~ _s~ili _mas baigėsi ir dėl vokiečių reikalavimo, 
t~d 1,aikinoji vynausybė 1š~1s~1rs~ ar persio~ganizuotų į kokį komi
k kilo įtampa, voldemanmnk at iš karto pasiskelbė esą tai vyriausy-
1etą, . - ·· · . griežtoj op0ZlClJ0J. 
t,ei Panašiai kaip su vyriausybe, voldemarininkų santykiai vystėsi ir su 
{jetuviŲ aktyvistų frontu. ~~ip ~~etuvi~ ak~~tų frontą buvo bandoma 
'traukti į bendrą_ d_ar?ą La~?OJO~e vyn~~sy~Je, _taip ir voldemarininkų 
1 igaivintą GeležmĮ VIiką megmta Įtraukti Į Lietuvių aktyvistų frontą šalia 
UetuVOS laisvės ~ovot~jų_s,µungos, M_i_rties ~a~liono ~i kitų panašių sam
biiriŲ susikūrusių soVIetmes okupac11os laikatS pogrindyje ir vėliau susi-
jun~ių į Lietuvių ~~tų-~ontą. "~~tu~~s Laisvė~ Armijos vado pava
duotojas Petras Vilutis ir 'Mirties batali1ono vadas Oo pavardės tuo tarpu 
negalima minėti). lie'7:'~Ų vienyb~s vard~ ilgą laiką tarėsi_su <jel~nio Vilko 
f,nonėmis, kad)lepnslJungtųpnelAF. (O. c.12p.). Tačiau1ok1ųrezultatų 
nebuvo pasiekta, nes kitaip ir negalėjo būti . Geležinis vilkas buvo visai 
kitokios prigimties organizacija nei Lietuvių aktyvistų frontas. Geležinis 
vilkas - tai partinių smogikų sambūris, skirtas vykdyti partijos valiai. Vol
demarininkų akimis ir Lietuvių aktyvistų frontas, ir iš įvairių partijų atsto
vų sudaryta vyriausybė buvo praeities liekana, todėl jie net ir nemanė Ge
ležinio vilko sujungti su Aktyvistų frontu, o reikalavo, kad Aktyvistų fron
tas būtų paleistas, jo turtas perduotas Geležiniam vilkui ir tautos akty
viausieji jungtųsi į nacionalsocialistų eiles bei Geležinį vilką. Voldemari
ninkai buvo tvirtai nusiteikę prieš bet kokias politinio pliuralizmo apraiš
kas Lletuvoje, todėl jie jau nebesiūlė Lietuvių aktyvistų fronto likviduoti, 
jie tiesiog reikalaute reikalavo. Tai buvo vienas ir mjr. J.Pyragiaus pagrin
dinių reikalavimų, jam paskutinį kartą susitikus su Laikinosios vyriausy
lis nariais prieš voldemarininkų perversmą. Kadangi Vyriausybės nariai 
jo keliamų klausimų nenorėjo aptarinėti, Pyragius pareiškė nuo tol imąs 
~ašto likimą į savo rankas ir, sušukęs "Heil Hitler", išėjo. Tą pat naktj 
įvyko perversmas. 
. Apie ruošiamą perversmą, kuris įvyks naktį iš liepos 23 d. į 24 d., 
iš anksto visi žinojo: ir vyriausybė, ir Kauno karo komendantas pik. J. 
~belis, ir komendantūros bataliono vadas plk. A Butkūnas, ir polici
l~ departamento direktorius plk. A Michelevičius bei Lietuvių akty
~tų fronto įgaliotinis prie Laikinosios vyriausybės L. Prapuolenis. Ta
~au Sukliudyti maištininkams tą perversmą pradėti arba jau vykstan
t' am e_fektingai pasipriešinti niekas nesugebėjo. Tai nulėmė kelios ap
lilky~s. Visų pirma pačios Laikinosios vyriausybės nariai jautė, kad 
neg~lesią perversmo užgniaužti: ''Vyriau.sybės nariai (Ambrazevičius, Da-
~~ Mac!'evičius, Pajaujis, Šlepetys ir kt.) priėf? išvados: jei G_eLe!žn_,~s 
. rengia perversmą, neįsivaizduojama, kad JI rengtų be vokiečių zz-

lllos ta· • · 1· kyb · . ' 181, vokiečių šešėlyje vykdomas perversmas esamomis ap m e-
mis ulgniaužti bus labai sunku arba ir visai neįmanoma". (O. e .. 12p.). 
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Geležini vilkas dar nebu~o kokia nors stipri , ~~luot_a galia, 0 kad 
vokiečiai savo jėgomis padetų perversmą vykdyti, kiek žmoma, net ne. 
buvo spėliojama. Vyriausybė savo žinioj tur~jo i~ Tau?~io darbo ap. 
saugos kuopų suda~ą ~omendan~~ os bataho~ą 1r p~hc1Ją, ~u_rių_būllj 
visiškai pakakę užkirsti perversmmmkams kehą, tačiau LaikmoĮi vy. 
riausybė iki galo pasitikėjimo nei batalionu , nei policija nerodė. Zino. 
me, kad po sukilimo prieš sovietus buvo paraginti grįžti į savo prieš 
1940 m. birželio 15 d. eitas p~rei~as ~augelis neprµ<Ia~somybės laikų 
policijos pareigūnų. Nemaža JŲ grįžo 1r Kaune, tačiau čia vadovaujan
tys policijos pareigūnai buvo kaip tik voldemarininkai. Ka~mo policijos 
vadas buvo jų veikėjas K. Žarskus. Buvusiose Lietuvos Vidaus reikalų 
ministerijos patalpose Policijos departamentą organizavo kitas jų vei
kėjas P. Dirkis, iš kurio pik. A Michelevičius visko dar nebuvo spėjęs 
nė perimti. Perversmo išvakarėse vyriausybės nariai sužinojo, jog mjr. 
J. Pyragius ir kiti perversmo ruošėjai Žarskų paraginę pasirūpinti, kad 
naktj iš liepos 23 d. policijos nuovadose budėtų jiems patikimi pareigū
nai. Komendantūros batalione , ypač jaunesnieji karininkai, buvo vol
demarininkai ar jiems simpatizuojantys. 

Vyriausybės žmonės buvo nusprendę, jog reikia stengtis, kad per
versmas būtų nuslopintas. Tačiau manė, jog reikia išvengti šūvių ir kraujo. 
Siekiant šito tikslo, policijos departamento direktorius pik. A.Michelevi
čius paskambino į visas Kauno policijos nuovadas, kad esąs ruošiamas 
perversmas prieš Laikinąją vyriausybę ir įsakė, jog policijos pareigūnai i 
tą perversmą jokiu būdu neįsiveltų. Tačiau netrukus patsai Kauno polici
jos vadas Žarskus su kitais keliais voldemarininkais atvyko į pik. Michele
vičiaus butą ir, Laikinosios vyriausybės paskirtą savo viršininką areštavęs, 
jį išsivežė . Ir dar: prie jo prid6jo ir pik. Michelevičiaus viršininką, vidaus 
reikalų ministrą pik. J. Šlepetį, kurį taip pat areštavo. Dabar Laikinojoje 
vyriausybėje neliko kam įsakinėti policijai. Taip pat L. Prapuolenis, nuV)'.: 
kęs pas Komendantūros bataliono vadą pik. A Butkūną, painforma:ę~ JI 
apie ruošiamą perversmą ir paprašęs, kad naktį paskirtieji budėti kannm: 
kai staiga būtų pakeisti ir bataliono kuopoms įsakyta be jo žinios nakŲ 
niekur neišvykti. Pik. Butkūnas žinią sutikęs labai skeptiškai. Nėra žino· 
ma, ar jis Prapuolenio prašymą įvykdęs. Ko gero, kokių nors įsakymų bus 
davęs, nes komendantas pik. Bobelis, iš Prapuolenio išgirdęs apie_plk
Butkūno skeptiškumą, pažadėjo duoti jam reikiamus įsakymus, ka1R tą 
naktį laikytis. Tuojau po 24 val. prie Komendantūros atvyko kelių leite
nantų vadovaujama Tautinio darbo apsaugos kuopa, turėjusi pašalinti ko
mendantą pik. Bobelį ir užimti komendantūrą. . _ 

Maištininkai bandę versti Komendantūros vartus ir paleidę kehs šu: 
vius. Šiaip jau uolūs vokiečių patruliai tą naktį ten visai nesirodę. Apie ~31 

L.Prapuolenis rašo: "Visiems aiškiai į galvą smigo mintis, laAr dingę vo!ae·. 
čių kariniai patruliai. Paprastai. jie kasdien nuo 7 val vak.. iki 6 val. ryto ĮabfJl 
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.,. . ai patruliuodavo Kauno gatvėse ir kiekvienas triukšmelis patraukda
sąlJ!'';!,nest o čia, ir pasikartojant šūvių salvėms, jų nė gyvos dvasios nepasi
,Q PI [.,abai būdingas faktas. Nors vokiečių karinių patrulių dingimo manev
,od0Jiems buvo aiškus, pulk. Bobelis vis dėlto nutarė reikalą patikslinti ir 
~,kaJTlbinO vokiečių karo komendantui gen. Pohl'u~ kuris nuo pat pirmųjų 
l"'.""- ,odė palankumo lietuviams ir Laikinajai -rnausybei. Deja, gen. Pohl'as 
tfi~Ų dė išvykęs iš Kauno ir, pasak budinčio karininko, grįšiąs tik rytojaus 
~SlfOAr tas gen. Pohl'o išlykimas buvo tik atsitiktinis, ar SD patvarkytas, to 
dieną. . da v • • " (O 15 ) rb-tjau nieka nesuzmoszme. . e. p . . 
/JI u Vėliau ne vienas rašęs apie tuos įvykius aiškino, jog gen. Pohlas 

ritarė voldemarininkams, tačiau jis negalėjęs pasisakyti prieš SD 
ne~tiką todėl jis pasistengęs lemiamą naktį išvykti iš Kauno, nes norė
!'°išvengti atsakomybės . Tačiau gen. S. Raštikio liudijimu buvę šiek tiek 
~taip. Gen. Pohlas buvęs mieste ir davęs patarimą, kaip baigti pervers
mą. Jis savo atsiminimuose apie tą perversmą rašė: "Tą naktį voldema
rininkai, patraukę į savo pusę kai kuriuos Kauno lietuvių komendantūros 
jaunesniuosius karininkus ir kareivius, pakeitė komendantūros bataliono 
vado~bę, pašalino bataliono vadą pulkininką B., jo vieton pastatydami 
mjr. Simkų, apsupo lietuvių komendantūrą ir reikalavo, kad atsistatydintų 
pulkininkas J. Bobelis. Jam nesutikus to padaryti, sukilėliai paskyrė naują 
savo komendantą kapitoną Kviecinską. Tą nakJį apie 3 val. 30 min. Pyra
gius paskambino man telefonu į butą ir sukilėlių vardu pareikalavo, kad 
aš įsakyčiau pulkininkui Bobeliui nesipriešinti ir perduoti komendanto 
pareigas kpt. Kviecinskui. Kada aš pradėjau griežčiau kalbėti su Pyragium, 
jis telefonu mane įspėjo, kad jie tai darą su vokiečių ( Gestapo) pritarimu. 
Aš atmečiau Pyragiaus reikalavimą. Kadangi buvo labai aišlaA, kad šis 
sukilimas buvo vokiečių Gestapo inspiruotas ir remiamas, reikėjo būtinai 
~engti pačių lietuvių Ja-aujo praliejimo, nes Gestapas tokio incidento tik 
1' laukė. Todėl reikėjo veikti labai atsargiai. Apie sukilimą aš tuoj prane
šiau vokiečių karo komendantui generolui von Pohl'ui. Ir jis buvo labai 
a~s~rgus su visagaliu Gestapu ir patarė baigti incidentą be šūvių. Taip su
kilimas ir buvo baigtas." (Rš, JI, 302). 

Ūkiniai rūpesčiai 

~ovietų grobikus išvijus, Lietuvos ūkiui buv~ iškilę daug ~u1!1<ių 
~Jausimų. Pirmiausia visos ūkio šakos buvo nacionahzuotos. Žemes ūky
je b_u~o įvykdyta žemės valdymo reforma. Pramo~ė ~ujungt~ į ~e!is vals: 
ty?Inius trestus. Prekyba taip pat buvo tik valstybme. Beveik VISI namai 
:

1estuose, išimtis gal tik visai maži, buvo nacionalizuoti. Visose sritys~ 
uv? suklestė1·usi didelė biurokratiJ·a. Taigi, iškilo kiausimas: ką daryti su Šilu . • iš .. 

do 0_sovietinio valdymo palikimu? Vienie_ms ~t_r~e,Jog VIJ~S rau-
uJc~Uosi~s ~ustojo galioję ir visi jų įstatymai be1_1ų Įvy~dyt? Lietuvos 

10 soV!etizacija. Buvo daroma išvada, jog be jokių nereikalmgų svars-
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tymų tuojau pat turi būti atkurta Lietuvos Respublikos ūkinė santvar. 
ka. Kiti manė, kad po sovietinių Lietuvos ūkio pertvarkymų be atOdaj. 
ros atkūrus senąją tvarką susidarytų sunkumų. Vienas kitas net manė 
jog tai esąs geras momentas įvykdyti kai kurias jiems patrauklias refor'. 
mas. Jie smerkė nepriklausomos Lietuvos ūkinę santvarką ir tvirtino 
jog nesą jokio reikalo jos atkurti, reikia ieškoti kitų kelių. "Į Laisvę.' 
kuri buvo šios grupės rankose, 1941 m. Nr. 28 išspausdino straipsnį 
"Socialinio teisingumo keliu", kuriame buvo išdėstytos tų reformistų 
pažiūros i Lietuvos Respublikos ūkio santvarką. Pasmerkus sovietų veik. 
Ią, straipsnyje toliau buvo sakoma: "Tačiau nereikia užmerkti akių ir prieš 
kitus dalykus. Šiaip ar taip vertinsi, reikia pripažinti, kad sovietai Lietuvoje 
rado gan palankią dirvą varyti savajai demagogijai. Juk tikrai ankstesnėj, prieš 
Maskvos invaziją, Lietuvoj socialiniai reikalai buvo gerokai apleisti ir tuomet 
buvusioj santvarkoj nebuvo galima jų iš vietos išjudinti. Per daug buvo socia
linės nelygybės, išnaudojimo bei lengvo, bet nešvaraus apsukriems žmonėms 
pasipelnymo. Aukštoji valdininkija, muitų saugomi pramonininka~ stam
bieji prekybininkai, stambieji miestų sklypų ir namų savininka~ kurių didžio
ji dalis buvo ne lietuviai, greitu tempu ir per daug egoistiškai lobo, krovėsi 
turtus, kurių daŲ išgabendavo į užsienį, ypač į Palestiną, kai tuo tarpu didelė 
tautos dalis gyveno gana sunki~ vos galus su galais suvesdama, o nemaža 
tiesiog ir skurdo. Ūkininkų reikalais, ypač mažažemių ir visai bežemių, nė 
kiek nebuvo stengtasi nuoširdžiau rūpintis. Jokiu būdu nebuvo galima iJju
dinti naujos žemės reformos klausimo net ir Vilniaus sritį atgavus, kai tokia 
reforma tikrai buvo reikalinga. Darbininkų reikalai taip pat buvo labai už
leisti. Iš visos tos praeities reikia pasimokyti ir tokių klaidų nebekartoti. Su 
džiaugsmu tenka konstatuot~ kad naujoji laisva Lietuva kaip tik ir pasiryžo 
eiti kitu keliu - socialinio teisingumo keliu. Tuo reikalu mes turime gražų 
pavyzdį - Didžiąją Vokietiją, kur socialiniai reikalai puikiai sutvarkyti: nėra 
bedarbių, nėra išnaudojimo, nėra ir skurdo. Visi turi pakankamai geras sąly· 
gas dirbti ir gražiai gyventi. To turime siekti ir Lietuvoje." 

Vyraujant tokioms nuotaikoms Laikinoji Lietuvos vyriausybė ėmė
si tvarkyti ūkio reikalus. 

Nacionalizacijos painiava 

Pirmutinis visą krašto ūkį liečiąs klausimas, kurį Laikinoji vyriau· 
sybė neišvengiamai turėjo spręsti, buvo nacionalizacija. Minčiai, ka? 
išvijus sovietus iš karto nustoja galioti ir visa Lietuvos ūkio sovietizact· 
ja, bent dauguma Laikinosios vyriausybės narių nepritarė. Kairiosios~ 
grupėse, kurios anksčiau pačios buvo pasisakiusios už ūkio nacional~
zaciją, buvo žmonių, kurie net norėjo, kad nacionalizacija nebūtŲ nat· 
kinama. Šias nuotaikas dėl nacionalizacijos vaizdžiai aprašė 1966_ ~
lapkriči~ mėn. 15 d. "Draugo" numeryje P. Žilys. Straipsnyje "Istofl~1~ 

Žemės Ukio Rūmų valdybos posėdis" jis rašė: "Kuriam laikui prasllTI 
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1a,1ris man papasa~JO, kad,_ pneš .sprend!žan~ ':"Slf _bolše~ikų ~ravestos že
mės reformos klaus11;2ą, Lazk. o/n~usybe kre1p1asi l Žemes ūkio rūmų val
dybą ir prašo. ™;O rezk~lu_ p~rez"!t~ nu~monę. Tą klausimą svarstyti esąs 
askirtas posedzs Žemes ukio m1msten1os rūmuose, kambarys N (neprisi

~enu), ateinantį (bene) sekmadienį 10 val. Jis pradėjo prašyti mane būti
nai atvykti į tą posėdį, nes ten, esą, galį būti gražių dalykų. Nustebintas 
tokiu agr. Sadūno kvietimu, aš pradėjau aiškintis, kad nesu Žemės ūkio 
rūmų valdybos narys, todėl atvykti negaliu, nes mane gali išvaryti iš posė
džio kaipo įsibrovėlį. Plačiau išsikalbėjus tuo klausimu, agr. Sadūnas pa
tarė, kilus nesusipratimui, pasakyti, kad aš esu pakviestas tame posėdyje 
dalyvauti agronomo Sadūno. Po tokio išsiaiškinimo aš sutikau atvykti į tą 
posėdį. Po pasikalbėjimo su agronomu Sadūnu man pasitaikė proga susi
tikti ponią Fledžinskienę, kuriai aš papasakojau apie agr. Sadūno pakvie
timą atvykti į posėdį ir paprašiau apie tai painformuoti vyrą - Žemės ūkio 
rūmų valdybos pirmininką Fledžinskj, kad jis manęs iš to posėdžio neišva
rytų. Ponia Fledžinskienė sutiko tai padaryti. Dabar aš pasijutau drąsiau. 
Skirtą dieną ir valandą nuvykau į tą posėdį ir įėjęs į posėdžio kambarį 
tuojau atsisėdau į prie pat durų esančią kėdę. Visi į mane sužiuro, net 
nejaukiai pasijutau, o pirm. Fledžinskis pažvelgė į mane, nusišypsojo ir 
tuojau pradėjo posėdį. Trumpai paaiškin5s posėdžio tikslą pirmininkas pa
sakė, kad yra sudarytos dvi komisijos - Zemės reformos ir gyvojo bei negy
vojo inventoriaus, kurios duos paaiškinimus ir pateiks rezoliucijas. Po to 
trumpą paaiškinimą padarė Žemės reformos komisijos pirmininkas agro
nomas Vasinauskas ir perskaitė maždaug tokią rezoliuciją: "Kadangi pra
vesta žemės reforma yra įvykęs faktas, todėl ji turi būti palikta taip, kaip 
pravesta". Po to kalbėjo gyvojo ir negyvojo žemės ūkio inventoriaus komi
sijos pirmininkas, jaunas agronomas (pavardės neprisimenu), kuris po 
trumpo paaiškinimo perskaitė maždaug tokią rezoliuciją: "Kadangi ryfyje 
su pravesta žemės reforma gyvojo ir negyvojo žemės ūkio inventoriaus per
davimas yra įvykęs faktas, todėl jis turi būti paliktas taip, kaip įvykdytas." 
Posėdyje dalyvavo apie 10 žmonių. Perskaičius rezoliucijas, prasidėjo dis
kusijos, kurių metu posėdžio dalyviai pasiskirstė į dvi grupes: viena grupė, 
P1!8iremdama teisiniais, ūkiniais, moraliniais bei tautiniais motyvais, įro
d'.nėjo, kad rusų bolševikų pravestoji žemės reforma turi būti panaikinta, o 
~ta grupė aiškino, kad rusų bolševikų pravestoji žemės reforma ir ryfy su 
Ja_ilJkdytas gyvojo ir negyvojo žemės ūkio inventoriaus perdavim~ tu,:ž 
buti paliktas taip, kaip įvykdyta, ypatingai atsižvelgiant į tai, kad lietuvis 
labai myli savo žemę ir yra prie jos prisirišęs. Diskusijos tęsėsi gana ilgai. 
~a~a(i~u tarė žodį valdybos pirm. Fledžinskis, pareikšdamas, _kad teisiniai?. 
ukima1, moraliniai ir tautiniai motyvai įrodo, jog rusų bolševikų pravesto)l 
žemės reforma turi būti panaikinta. Esą mes neturime pamiršti, kad visas 
kraJtas yra vokiečių okupuotas, kurie nekenčia bolševikų, todė~ jeigu mes 
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paliksime bolševikų prav~stą žerr:ės ~eforrr:ą ~aip, kaip ~ra, v?kieči~i ga}j 
mus paskaityti bolševikalS arba JŲ szmpatzkais. Bendra1., palikę tą zetnės 
reformą taip, kaip yra, galime susilaukti gana skaudžių pasekų valstybei ir 
tautai. Pirmininkas kalbėjo gana ilgai." Po pirminink? kalbos buvo net 
du kartus balsuojama ir dauguma pasisakė, kad sovietų pravestoji že. 
mės reforma ir ryšy su ja įvykdytas gyvojo ir negyvojo inventoriaus per. 
davimas turi būti panaikintas. 

K.i~ -~pė, pasisakius~ ~rieš _greit~ nacionaliza~ijos _p~na~nimą, 
buvo mmetieJI reformų šalmmka1, klme buvo daugiausia 1š krikščio. 
nims demokratams artimų sluoksnių. Jie nacionalizacijai nepritarė, ta
čiau manė, jog ji sudaro gerą progą įvykdyti tas reformas, kurias, jų 
įsitikinimu, reikėję įvykdyti. Pavyzdžiui, jie manė, kad keistina ne tik 
tautininkų valdžios nustatyta 120 ha riba žemės ūkiams, bet ir Steigia. 
mojo Seimo žemės reformos įstatymu numatytas 80 ha maksimumas. 
Jie siūlė vienam ūkiui skirti daugiausia 50 ha. Gindami tokias refor
mas, jie manė, kad būtų netikslinga nacionalizaciją prieš tas reformas 
panaikinti. Buvusiems savininkams vėl grąžinus jų turtą, tą turtą ar jo 
dalį reikėtų dar kartą nusavinti. Kiltų nepasitenkinimas, kurį buvo su
kėlęs sovietinis nusavinimas. Be to, iš viso neaišku, ar panaikinus da
bartinę nacionalizaciją, pavyktų įvykdyti tokią žemės reformą. 

Pagaliau iškilo ir gana netikėtų priežasčių, kliudančių panaikinti 
nacionalizaciją. Privačių verslininkų interesų atstovai iš Prekybos, pra
monės ir amatų rūmų buvo ypač suinteresuoti, kad verslai taptų priva
tūs. Jie paruošė tam tikrą projektą dėl verslų, kurį Rūmų pirmininkas 
S. Lušys isdalino Laikinosios vyriausybės nariams ir siūlė dokumentą 
posėdyje priimti. Projekto autoriai manė, jog denacionalizacija yra ga
na sudėtingas rei~kinys, todėl jį įgyvendinti buvo pasirinktas netiesiogi
nis būda~. Projekte buvo siūloma panaikinti ne tik nacionalizaciją, bet 
visus sovietinius įstatymus, kadangi jie buvo okupanto primesti smurtu, 
todėl yra niekiniai. Paskelbus, kad sovietiniai įstatymai negalioja, mi
nisterijoms ir kitoms valdiškoms įstaigoms nustatyti tvarką, kaip jų val
doma sritis iš sovietų nustatytos tvarkos vėl grįš prie ankstesnės ar ko
kios nors kitos. Tačiau prieš šį projektą griežtai pasisakė vienas kitaS 
liberalinės krypties atstovas. Prof. T Petkevičius, Laikinosios vyriausy· 
bės patarėjas juridiniais klausimais, aiškino, kad jo orientacijos žm~
nės negalį projektui pritarti, nes jie ilgai kovojo dėl civilinės metrika~: 
jos. Sovietai tokį metrikacijos ~statymą kaip tik buvo išleidę. Jei VISI 

sovietų išleisti įstatymai būsią paskelbti niekiniais ir atšaukti, tai toks 
pats likimas ištiksiąs ir civilinės metrikacijos įstatymą. 

Be pačių lietuvių grupių, kurios nesutarė dėl nacionalizacijos pa· 
naikinimo, buvo dar ir toks dalykas, kuris klausimą labai sunkino. Pa
skelbus denacionalizaciją, visiems savininkams turėjo būti grąžinamas 
atimtas turtas, vadinasi, ir nacių persekiojamiems žydams. 
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~guma lietuvių nebūtų ryžęsi paskelbti, jog buvęs nacionali-
tas turtas visiems kitiems grąžinamas, bet žydams - ne. Ko gero, nei 

~o as vyriausybės narys nebūtų pritaręs tokiam elgesiui. Žydams grą-
'ilen 1· . b . . 
tinti nacio~a ~o.to _turto taip ~at uv? ne1m~noma,_ n~s daly~~ tte-
. ggrėsmmga11smt1ntų Vok1et1Jos nacius, kune vos tik įžengę Į Lietu

sio ėmė persekioti ir naikinti žydus. 
vą Dėl šių ir panašių priežasčių ligi pat savo veiklos galo Laikinoji 
vyriausybė sovie~i?ės ~acionaliz_acijos n~panaik~no, n?rs a~ie tai ir b~
vo kalbama. Į vamomts progomts buvo tik pareikšta, Jog Lietuvos ūkis 
remsis grąžinta privatine nuosavybe ir jame bus skatinama žmonių ini
ciatyVa. Tačiau p~sk_elbus, jog_b~s ~ąži~ta a~ gr~inama p0vatinė nu?
savybė, dar nere1ške, kad soV1etme nactonahzactJa panaikmama- tatp 
dabar kai kurie buvusios Laikinosios vyriausybės nariai norėtų aiškinti. 
Juozas Brazaitis, norėdamas įrodyti, kad nacionalizaciją Laikinoji vy
riausybė esą panaikinusi, Lietuvių enciklopedijoj net cituoja Vilniuje 
!960 m. išleistos P. Štaro knygos "Partizaninis judėjimas Lietuvoje Di
džiojo Tėvynės karo metu" šiuos žodžius: "1940-1941 socialiniai per
tvark'jmai respublikoje ... buvo likviduoti. Vadinamoji Ambrazevičiaus ry
riausybė dar 1941 m. liepos 4 d. deklaracija paskelbė, kad Lietuvos ūkis 
"remiasi privatine nuosavybe': kad Tarybų valdžios atimtos iš buržuazijos 
ir buožių žemės ir kitas turtas grąžinamas ankstesniems savininkams". (Cit. 
L.E..XV t., 372 p.). 1941 m. liepos 4 d. sovietinė nacionalizacija nebuvo 
panaikinta ir šitą aiškiausiai parodo tų pat metų liepos 7 d. "Į Laisvę" 
paskelbtas šis įspėjimas: 

Nacionalizuoto turto dabar grq!inJi negalima 
Kai kurios savivaldybės, nesulaukusios bendro denacionalizacijos įstatymo, 

savo iniciatyva vėl grąiina medicinines įmones jų bu v. savininkams. 
Pabrėžiama, kad nei ligoninių, nei vaistų sandėlių, nei sanatorijų bei labora

torijų ar kito turto grąiinti negalima, kol bus paskelbtas tuo reikalu įstatymas. 
Grąžintinu buvo laikomas tik toks turtas, kuris pagal sovietinį na

cionalizacijos įstatymą iš savininkų buvo paimtas neteisėtai. Pagal tą 
~tatymą nacionalizuoto turto niekas atgauti negalėjo. "Į Laisvę" lie
pos 9 d. buvo paskelbta: 

Tvarkomas nacionalizuotas turtas 
Kaunas. VJI.8. ELTA. Visi miestų burmistrai sudaro komisijas peržiūrėti pa

duotiems ir paduosimiems skundams dėl neteisėtai nacionalizuotų namų ir kito 
nekilnojamo turto. 

Skundai dėl neteisėtai nacionalizuotų namų ir kito nekilnojamų turto paduo
dami vietos burmistro vardu, kuris juos tuoj perduoda sudarytoms komisijoms, o 
Past~rosios savaitės laikotarpyje turi tuos skundus išspręsti. . . . . . 
t' Skundą teigiamai išsprendus, nacionalizuotas turtas tuoJ grąžinamas JŲ teise
tems savininkams. 

., _Auk.~čiau cituotieji Laikinosios vyriausybės įstaigų patvarkia! l!u
di1a,Jog tuo metu sovietinė nacionalizacija ne tik dar nebuvo panaikm-
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ta, bet ir ~e?~vo _numat?~a _to padaryt~ a~ti~iausioje ateityje. Rit . 
nebūtų re1keJę del nete1seta1 pagal soVIettnĮ Įstatymą nacionalizu aip 
namų bylinėtis, jei būtų numatyta visus namus po dienos kitos dena ~~ 
nalizuoti ir grąžinti buvusiems savininkams. cio. 

Nors Laikinoji vyriausybė denacionalizacijos įstatymo ir nepask 
1 bė, sovietų įvykdyta nacionalizacija negalėjo išlikti nepakitusi: ją iš~· 

toks pato; likimas, kaip ir visą sovietinę santvarką bei įvairias sovietin ° 
nuostatas. Laikinoji vyriausybė nepaskelbė, jog visi sovietų išleisti įsta ~ 
mai ar kitokie nuostatai nustoja savo galios ir atkuriami Lietuvos Resput 
likos įstatymai, tačiau labai nedaug įstaigų ar pareigūnų laikė savo parei
ga bei rūpinosi jų laikytis. Daugelis tvarkėsi taip, tarsi tų sovietinių nuo. 
statų niekad nėra buvę. Pareigūnams nebuvo jokios abejonės, kad sovie
tams išbėgus, pasibaigė ir jų įvestoji santvarka . Ką apie tai galvoja Laiki
noji vyriausybė, dauguma nė žinoti nežinojo. Laikinosios vyriausybės na
riai, daugiau laikydamiesi formalumų, skelbė, kad jie remiasi iki sovieti
nės okupacijos vyriausybės veiklą tvarkiusiais įstatymais ar kitokiomis nuo
statomis. Retsykiais vyriausybė užsimindavo, kad vienas ar kitas sovietin~ 
potvarkis atšaukiamas. Civilinė administracija buvo pertvarkyta pagal Lie
tuvos Respublikos įstatymus: sovietiniai vykdomieji komitetai pakeisti ap
skričių viršininkais, valsčių viršaičiais ir pagal nepriklausomos Lietuvos 
įstatymus dirbančia policija. Mokyklos, bibliotekos, archyvai, muziejai ir 
kitos šios srities įstaigos tvarkėsi pagal nepriklausomos Lietuvos įstatymus. 
Atnaujinę savo veiklą Žemės ūkio rūmai, Prekybos, pramonės ir amatų 
rūmai bei kitos ūkio įstaigos dirbo pagal nepriklausomos Lietuvos įstaty· 
mus. Iš tikro buvo sunku ir pasakyti, kuris sovietinis įstatymas dar galioja, 
nors formaliai nedaug jų buvo atšaukti. 

Šitaip keičiant visą sovietinę santvarką bei sovietų išleistus įstaty· 
mus, iš viso to nebuvo išskirta ir nacionalizacija . Kad nacionalizacija 
dar nepanaikinta ir kad kai kas net nenori artimiausiu laiku šito pada· 
ryti, į tai praktikoje dažnai nebuvo kreipiama dėmesio. Dažnai nekrei
pė dėmesio net ir pati vyriausybė, nors ir tvirtino, kad iki bus paskelb: 
tas denacionalizacijos įstatymas, joks nacionalizuotas turtas negalįs būU 
savininkams grąžintas. Tačiau Laikinoji vyriausybė atkūrusi akcinę 
"Maisto" bendrovę bei akcinę "Sodybos" bendrovę 'valstybinį "SodY· 
bos" trestą, vėl įregfatravusi kooperatyvų sąjungą "Linas", panaiki~o 
tv.faskvai p~klausiusią ~esp~blikinę kontorą "Zagotlen" ir k~i kurias 
kitas stam~1as pramo_nes bei_ prekybos versloves. Vyriausybė ltepos 28 
d. paskelbė, kad saV1valdybės galinčios atsiimti nacionalizuotas savo 
įmones. "Į Laisvę" Nr.3O buvo paskelbta: 

Dėl nacionalizuotų savivaldybių įmonių . 
Kaunas. 1941. Vll.26. ELTA. Visos savivaldybės gali atsiimti savo buvus~as 

nacionalizuotas įmones kompetentingų centro organų nustatyta tvarka, ĮaJrtOS 
laikymasis yra būtinas. 
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-;;ngusieji nustatytai tvarkai asmenys turės atsakyti už tvarkos ardymo 

paseJ<mes. Id bė š· · bė 1 · · Savi~a. r ?15 l~ ~nausy . S eid1mas ne kažin ką pagelbėjo, jau 
yjsurvcike c1VIlme vok1eč1ų valdžia. Tame pačiame dienraščio numery
je, kuriame buvo p~sk~lb~~ 1:°~ėtas po_tvarkis, pasirodė ir pirmasis Kau
no apygardos vok1eč1ų ciVIhnes valdžios komisaro Cramerio privalo
mas nutarimas Nr .l. 

Savivald~bės i:nažai kreipė dėmesio į Laikinosios vyriausybės nuo
monę, kad ?ac~?nalizuoto turto negalima grąžinti tol, kol nebus panaikin
ta nacionaliza~Ja. Jau _anks<:ia~ buvo cituotas Laikinosios vyriausybės įspė
jimas, kad saVIvaldybės elgiasi neteisėtai, kai grąžina nacionalizuotą tur
tą, nelaukdamos denacionalizacijos įstatymo. Pradėjus Kauno žydus kelti 
į Vilij_ampolę, mi~sto sa~val_dy':>ė ėmė rūpintis, kad Vilijampolės gyvento
jai ir Į getą varomi žydai pasikeistų namais. Tačiau tokie mainai prieštara
vo Laikinosios vyriausybės požiūriui. Tvirtinant, kad sovietinė nacionali
zacija nepanaikinta, tokis pasikeitimas buvo neįmanomas, nes ir Vilijam
polės gyventojai, ir į Vilijampolę suvaromi žydai buvo ne namų savinin
kai, o tik gyventojai. Notariniais aktais kam nors perleisti valstybinės ar 
kitokios svetimos nuosavybės negali net ir buvęs tos nuosavybės savinin
kas, tačiau Kauno miesto savivaldybė, matyt, sovietinę nacionalizaciją lai
kė nebegaliojančia, ir tie Kauno žydai bei Vilijampolės gyventojai šiai įstai
gai buvo nacionalizuotų jų namų savininkai. 

Laikinosios vyriausybės požiūrio į nacionalizaciją ūkininkai, iš ku
~ų sovietai buvo paėmę žemės savajai reformai, kone visur nepaisė. 
Ukininkai sovietinius naujakurius, pastariesiems dažniausiai net ir ne
prieštaraujant, patys nuo buvusios jų žemės nušalino. Tokioje padėtyje 
atsidūrusieji stengėsi būti tylūs ir taikūs. Ypač kad nepalankiai į tuos 
nauja_kurius ne vienu atveju žiūrėjo ir lietuviškosios administracijos at
st~va1. Kaip būdingą pavyzdį galima pacituoti J . Vaičeliūno pasakojimą 
apie tokio likimo ištiktus jo giminaičius. "Tėviškės Žiburių" 1961 m. 
Nr. 50(933) jis rašė: "Mano neturtinga teta K. Juškienė su ryru tokį žemės 
sklypelį buvo gavusi Virbinių dvare, Pumpėnų valsčiuje, Panevėžio apskr. 
~o dvaro savininkas buvo lenkas ar sulenkėjęs lietuvis Mackevičius. Jis 
tiems mano giminaičiams nenorėjo atiduoti pusės to sklypelio derliaus. Jie 
a~f:o pas mane į Panevėžį prašyti užtarimo. Užėjau pas Panevėžio ap
~krities viršininką pik. /tn. T. Vidugirį ir išdėsčiau reikalą. Su pulkininku 
:~au Paž(s~amas iš savo tarnybos laikotarpio 4 p. pulke ir vėliau tekdavo 
d,; Juo susitikti, kai tarnavau karo aviacijoje Panevėžio-Pajuosčio aero
jie°me. Kai baigiau aiškinti reikalą, pik. Vidugiris tarė: ''.Ar nežina~ kad 
ni;{: komunistai?" To man buvo perdaug. Jam pasakiau: "Pone puiki
nė 'aš_tuos žmones pažįstu nuo savo vaikystės dienų. Nors mūsų gimi-
1caJ:!Urtinga, bet joje nebuvo nė vieno komunisto. Ar tie žmonės yra kalti, 

Jie Yra neturtingi? Ar jie yra kalt~ kad jiems reikėjo imti tą žemės skly-
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pelį, kad galėtų šiaip taip pragyventi? Ar tas lenkas dvarininkas turi t . 

keisti mūsų vyriausybės paskelbtus nuostatus ir apiplėšti vargingus li e~ę 
vius? Tas lenkas dvarininkas tokiu elgesiu ne tik skriaudžia mūsų ta:ti · 
čius, bet ir ugdo komunizmą. Taigi jam tiktų komunisto vardas, o ne tie e. 
vargingiems lietuviams. " ms 

Komunistais laikyti ar net tyčia tokiais apskelbti buvo ne vien eitu 
to straipsnio autoriaus giminaičiai . Buvusius sovie tinius naujakurius it 
~ komu_n~t~ ar ~ovie~ š~lininkais skatino ~i, kad , kaip pamatysim~ 
t~Ųau, ~ik tnOJl vynausybė vienu savo potvarkiu paskelbė, jog naujaku. 
na1, Iame "prie bolševikų valdžios yra pasižymėję mūsų kraštui kenksmin
gais veiksmais, ką nustato vietos savivaldybės, į jų sklypuose įsėtus buVUsių 
saY0inkų pasėlius jokių teisių neturi."( Tai lietė ži.eminius javų plotus, -red. 
KE :). auj~ ~ai , kurie_ Lie~vos Rosp1;.blikai nenusikal to, galėjo tok~ 
paselių pasnmt:1 proporetnga1Ją gautų sklypų plotui tenkančią dalį. 

Net rukus pasidarė gana neai šku , kur ir kie '~ ta nacionalizacija dar 
galioja, ~-r ji)au ~ebega~ioja ir kaip susijusius su ja klausimus spręsti. 

. Laik~r·~Ji :rna~y~ bū~ ką nors dariusi, kad pašalintų tokiąpai-
mavą. SoV1etme nacionahzaciJa , kėlusi painiavą, anksčiau ar vėliau bū
::! ~ea~joti n~i pa~aik~nt3, nes niekam nekilo abejonės, kad Lietuvos 
ūkis tun remtis prweč1a nuosavybe ir žmoga us iniciatyva. Tačiau pir• 
miau , negu buvo spėta tai padaryti , vokiečiai nutraukė La ikinosios Lie• 
tuvos vyriausybės veiklą ir viską perėmė į savo rankas. 

Tvarkoma s žemės ūkis 

. Išvij~ R~ atėjūną, Lietuvoje, žemės ūkio krašte, reikėjo imtis 
skubių pne1!1om~, kad ž~mės ūkis nesuirtų ir nenustotų normaliai vei
kę_s. ~u~ lab!au ŠIS užd~vmys_ buvo svarbus, kad raudonieji Lietuvos že· 
mes ukĮ_ paliko ge~okai _apgnau!ą ir supainiotą. Visų pirma, kaip minė· 
ta,_ žeme bu:~ nacionalizuota. Ukininkas jau buvo ne savininkas, o val· 
dži~ nuo_mmmkas: Savo nuo~oja mo sklypo ūkininkas negalėjo nei p~
duoti, nei do~ano_tl ar ~tatyt1. Be to, buvo įvykdyta vadinamoji žemes 
:e~orma . ~0V1eta! ~e~~s. savininkams paliko ne did es nius kaip 30 h~ 
ūkius, o kita že~e iš ~1~1~ų buvo atimta ir išda lin ta naujakuriams bel 
panaud ot~ pačios so~e tmes valstybės reikalams, daugiausia kariniall_15• 
Mažda ug iš 20 000 Lietuvos ūkininkų buvo atimta 607 000 ha žemes. 
2~ 000 ?a _buvo panau~oti pačios valstybės reikalams, 0 likusieji 381 000 
ha išda lmtl 72 000 naujakurių. 

~i refo rn:ia ~uvo sumanyta norint bent trumpam į savo pusę pa· 
trauk!! ~žem~~ ir mažažeITI1us, o ūkininkus priv ersti eiti į kolcho~ · 
Nuo ūkių atskinant sklypus nauja kuri ams nebuvo žiūrima ar likUSla· 
°.1e .plote_ ~i~i~avimas ~epasunkėjo. Pav~sarį buvo paskeibta, jog tu· 
nnčio~ b~t~ atit~1sytos kl~do~ , p~darytos praėjusią vasarą skirstantsldf' 
pus . Uk mmku1 stengtasi palikti bloges nius gabalus . Nepaisyta, kur ue 
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~_ir.kokio~ jie bus f?rmos . Ūkiai ~art_ais buvo taip sužalojami, 
~ad ten ūJonmk~ut~ buvo net-?1?noma . Tačiau 1r naujakurių padėtis bu
vo ne ką gere_sne. J1e~s val~čmJe s?ra š~u aktu "padovanotas" tam tik
ras sklyp~s .. J 1e ~e tur ~}o nei _ t~obes1ų, ~e.1 ūk~o_padargų ar gyvulių. Nau
jieji š~imm~~a1 no~eJ? f~Ičiau pr~d-~t1 ūk~mn~a~ti,_ todėl ~mė_ r~ikšti 
nepasitenkimm~. V~etm1~1 vy~dom1eJI k?m1teta1 eme versti ūkmmkus 
įsavo namus p_m?1t1 ?auJak~mus ~ent1, o paskui duoti ir įrankius bei 
gyvulius že_me1 d1r?t~· . . Nau!,a~un~1, kaip ir buvę ūkininkai, netrukus 
ėmė kratyt:Ls neserua1 Jiems_ ha~d1es valdžios padovanotų" sklypų, nes 
buvo paskelbta, kad už nacionalizuotos žemės naudojimą reikės mokėti 
nuomą (duoti pyliavas). Be ir anksčiau privalomo žemės mokesčio, kuris 
stambesniems ūkiams b~vo dar padidintas, ūkininkai turėjo pristatyti že
mės ūkio produktų, kurių vertė 30 kartų viršijo žemės mokesčio dydį. Už 
tuos produktus valdžia tariamai mokėjo, bet tik, ko gero, aštuntadalį rin
kos kainos. Be to, 1941 m . pavasarį buvo par eikalauta tas pyliavas išpilti 
už 1940ir 1941 metus . Įvykdyti šitą reikalavimą buvo neįmanoma. Bet kas 
tų pyliavų neatidavė ar net pavėlavo, buvo apkaltintas sabotažu ir areš
~oj_amas, teisiamas_ i~ baudžia mas didele pinigine bauda ir kalėjimu. Daug 
šitaip_ nuba~tų ūk.mmkų laikyta Pravieniškių priverčiamojo darbo sto
vykloje, kur JUOS karo pradžioje enkavėdistai ir išžudė. 

Taigi nauj akuriai ėmė eiti į valsčius, norėdami suteiktos žemės 
a~isa~i ir, kad komunistų nesupykdytų, prigalvodavo įvairių priežas
čių. V1~~as kitas ūkininkas taip pat ateidavo į valsčius ir prašydavo, 
ka~ dalĮ J~ dirbamos žemės valdžia iš jų paimtų, nes mažesniuose skly
pel~u~se Jie manė galėsią kaip nors išsilaikyti . Mat mažesniems nei 15 
h~ uk1ams pyliavos buvo žymiai lengviau įvykdomos. Tačiau komuni'i
t~i suprato, kodėl žmonės atsisako žemės, ir nei ūkininkų, nei naujaku
~ prašym~ ~eskubėjo pildyti. Priešingai, komunistai paskelbė, kad pa
.0~s že_mę ir JOS neapdirbąs bus pasmerktas mirti iš bado, nes jis niekur 
l · 0 kito darbo negausiąs. 
g 

1 
~avas~rį ir ūkininkai, ir naujakuriai savo žemę apsėjo pagal iš

~ -es Ir susirūpinę laukė, kas bus toliau . Šitaip ūkininkaujant žemės 
siuiokgamyba ėmė sparčiai mažėti. Per p irmuosius šešis 1940 m. mėne
la~ ~operatyvai supirko 77 744 537 kiaušinių, o per tą patį 1941 m. -
rnų ą _tik 42 156 249. 1940 m . per tą laiką surinko 119 204 000 kilogra
ge~~ no,? 1941 m . - tik 92 362 000, 1940 m. per kovo, balandžio ir 
19

41 
es menes ius Kauno "Maisto" fabrikas supirko 48 600 kiaulių, o 
; · ~er tą pat laiką - tik 24 000. 
L0~l _suv~rgusį Lietuvos žemės ūkį ir rado Laikinoji vyriausybė. 

p08 2 d aikinos10~ vyriaus~bės žemės ūkio ministras ~rof . B. ~i~~s lie_
naujak~ ~e~ .ra~1J_ą pas~ke ~albą, n~s. sup~ato,_kad _L1e~vo~ ūk~nka_1, 
sąlygo ~ai ir v1s1 že mes ūkio darbmmka1 non sužmotl, kaip nauJomis 

rnis bus tvarkomi jų reikalai ir sprend žiami jiems rūpimi klausi-
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m~i. _Priminęs ~ovie~nės okupa~ij?s atn~~s vargus, mi~is_tras stengėsi 
ūkmmkus, nauJakunus, žemes ūkio darbininkus nurammtl, kad nė vi 
nas jų nebus nuskriaustas, tačiau pasakė ne kažin kiek konkrečių dai;: 
kų. Svarbiausias B.Vitkaus teiginys buvo, kad "vėl esame ... nebe laikini 
mūsų ir mūsų bočių prakaitu aplaistytos žemės valdytojai, bet jos Savinin. 
kai". Esą atkuriama žemės nuosavybės teisė, nors nieko daugiau nebu. 
vo pasakyta, kada, kaip ir kam ta žemės nuosavybė bus pripažinta. Apie 
ateiŲ ministras kalbėjo : "Visi mes turime suprasti, kad šiuo, karo, metu 
bolševikų išgrobtame mūsų krašte negalėsime tuojau nugalėti visų sunke. 
nybių. Tačiau mus stiprins ir ragins nenuilstamai dirbti mintis, kad nuo 
šiol mes vėl esame laisvi lietuviai, nebe laikini mūsų ir mūsų bočių prakai
tu aplaistytos žemės valdytojai, bet jos savininkai, kad už savo darbą ir jo 
vaisius vėl būsime teisingai, pagal šių laikų išgalėjimą, atlyginami. Yra vi
siško pagrindo tikėti, kad Lietuvos ūJ...ininkams padarytos bolševikų skriau
dos bus atitaisytos ir kad ūkininkų, mažažemių ir bežemių reikalų tvarky
mas bus išspręstas visus juos patenkinančia prasme. Tad visi, ir ūkininkaį 
ir naujakuriai, ir darbininkai, pasilikite ligi atskiro parėdymo savo vietose 
ir dirbkite negailėdami jėgų, kad kiekvienas žemės sklypas, kiekvienas mū
sų ūkyje laikomas gyvulys duotų šiemet ko daugiausia naudos. Šias visas 
mūsų pastangas tegu gaivina mintis, kad mūsų bolševikų priespaudoje iš
gyventi laikai niekados, niekados nebegrįš." (ĮL, 1941-9). 

Ši kalba ūkininkams, naujakuriams bei kitiems žemės ūkio darbi
ninkams didelio entuziazmo sukelti negalėjo, nes į daugelį jiems rūpi
mų klausimų nebuvo atsakyta. Tačiau pasakyti ką nors daugiau minist
ras tuo laiku ir negalėjo, nes pati vyriausybė nebuvo nutarusi, ką daryti 
su svarbiausiu šios srities klausimu - sovietine žemės reforma. Antra 
vertus, naujosios žemės reformos šalininkai norėjo pasinaudoti proga 
ir įvykdyti naują reformą. Todėl vyriausybės atstovas negalėjo ūkinin
kams žadėti ko nors daugiau. 

Taigi vyriausybė tuos žemės ūkio klausimus privalėjo nedelsiant spręs· 
ti, nes jie siejosi su pjūtimi, žemės ruošimu žiem.kenčiams ir kitais darbais. 
Reikėjo aiškiai pasakyti, kam priklauso derlius, kas privalo ruošti žem? 
žiernkenčiams ir atsakyti į kitus panašius klausimus, nes galėjo nutikU, 
k_ad ne~ašalinus d~ejonių, darbai liks neatlikti. Aplinkybių verčiama vy
nausybė nusprende, kad kol kas išlieka sovietinės nacionalizacijos sukUr· 
ta padėtis. Kartu vyriausybė pareiškė, kad tokia padėtis laikina ir netrU· 
kus bus paskelbta kita žemės valdymo tvarka. Kodėl buvo priimtaS ~ks 
sprendimas, galime suprasti iš J. Brazaičio-Ambrazevičiaus, LaikinOS1~ 
Lietuvos ~ausy~s ministro pirmininko, Lietuvių enciklopedijoje ~pra· 
šytų tos vynausybės darbų. Ten jis sako:" Sunkiausia buvo denaciona/izUO
ti žemės ūkį. Žemės ūkio grąžinimas į buvusią nepriklausomybės laikais pa· 
~tį būtų re~kęs sociali~į cha_osą- metimą žmonių iš žemės, kuri buvo~~ 
)lems valdyti. Paskelbusi nacionalizacijos panaikinimo principą, LV atsWalS 
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~gino reguliuoti padėtb laikydama būsimos žemės reformos pa
~ SO ha nuosavybę." (L1!_, X!" t., _372 P/ Vyriausybei, kuri užsimojo 
f1'! d ti tokią r~formą, ~eikeJo šiek t.J~k l~iko, kad nea~rda?1_a Nep~
[v)ik Y mybės laikų ~e~~- valdymo galetų IŠ karto pradetl naUJąJą žemes 
~aUSo ą. Tad "Į Laisvę liepos 7 d. buvo paskelbtas šis potvarkis: 
refortTl Ūkininkai turi rūpinJis derliaus nuėmimu 

ir pasiruošti !Jemkenčių sėjai 
Kaullas. VJ/.5. E_L~A. J.:1isi ~kinin~i ir n~uį~kuriai /~gi a!~"!,ro parėdymo turi 

• intis derliaus n~em1m~ 1'. t_ol!mesmu Ži!me~ ziemkenč1ų se1ai paruošimu tuose 
~p tuose, kuriuos Jie valdė ligi šių_ metų ~1rželw mėn. 22 d. 
P0 pe,tiūrint ir pe,:tva!ka~t ~~mes_paski:5tymą, bus atsižvelgta į įdėtą darbą bei 
adorytas išlaidas 1r uz tai te1s~nga_i ~tlygi~ta. . 

P Visu griežtu1:7u bu~ baudii~m1 tie, ~l kunų apsileidimo bei blogos valios jų 
, tdomuose ūkiuose liks nenuimtas derlius arba neparuošta žiemkenčių sėjai že
:ė. visus šiuo reikalu kilusius klausimus sprendiia apskričių agronomai. 

Tačiau šis įsakas buvo paskelbtas jau per vėlai, nes iki to laiko, 
kaip jau minėta, kone visi sovietiniai naujakuriai nuo jiems duotų skly
pų buvusių tos žemės savininkų buvo nušalinti ir nėra duomenų, kad 
paskelbus šį potvarkį, jie būtų bandę vėl reikšti kokias pretenzijas dėl 
tų žemės plotų.Tuo labiau, kad potvarkyje nebuvo užsiminta, jog tie 
sklypai bus palikti naujakuriams. Viso labo reikalauta, kad už atliktą 
darbą būtų teisingai atlyginta. Iš to kiekvienas suinteresuotas padarė 
~vadą, jog naujakuriai dar reikalingi tik tai žemei apdirbti, tačiau ji 
nebus jiems palikta. Iš tikro buvo likęs bemaž tik klausimas, kurio šis 
potvarkis buvo nenumatęs, bet kuris tuojau iškilo -kaip žemės savinin
kas ir buvęs naujakurys turėtų pasidalinti derlių. Ūkininkai šiaip jau 
nebuvo nusiteikę nušalintiems ar net savo valia pasitraukusiems iš gau
tų sklypų naujakuriams atiduoti visą tų sklypų derlių, nes iš dalies tuos 
sklyp~. apsėjo ne naujakuriai, bet dar patys ūkininkai. Be to, ūkininkai 
nen?reio_sutikti, kad sovietinės žemės reformos vykdytojai dažnai tyčia 
na~Ja~unams atiduodavo nusišienauti kone visas ūkio pievas, nors gy
~l~ų ~le naujakuriai teturėjo nedaug. Vis dėlto naujakuriai norėjo nors 
. ie tiek_ ~o derliaus gauti, nes jie tuos sklypus apdirbo ir bent iš dalies 
~os ap~eJo. Taigi ūkininkų ir naujakurių ginčus apskričių agronomams 
imprę5l! buvo nelengva, o kartais ir visai neįmanoma. Buvo visiškai ne
ke a~_om~ ~alykas, kad kiekvienas nusiima derlių ir ruošia žemę žiem
lie~ ių seia1 tame plote, kurį jis valdė birželio 22 d., todėl "Į Laisvę" 
dėst 12 d_. bu~o paskelbtas naujas potvarkis, kuriame vyriausybė iš
šimoe ru k1tok1ą savo poziciją dėl derliaus pasidalinimo ir žemės ruo-

letnJcenčiams . Tame potvarkyje buvo sakoma: 
Tarp b . Kaip tvarkomi pasėliai nacionalizuotose temėse 

s~_esam U~sių že~ė~ savininkų ir n~ujakurių_ kyla g~nč~ d~l pastanųų sklypu~
seJos. Tu~ ~e~kenč1ų 1r dobilų nuėmimo, o taip pat ir del šių metų ziemkenč1ų 

eika/u kompetentingi organai yra nutarę: 
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l. Ūkių, kuriuose pries bo~ ~~ ~ion~~ą _buvo ne~ . 
kaip 50 iw žemės, savininkai nusuma visus JŲ ĮSetus l nau1akunų sklypus Pat~ 
. iiemkenčius ir dobilus. elai. 

sw.s 2 Saujakuriai, gavusieji žemės ~ ~ų, kuriuose pri~ iem~ _nacionaiizaa• 
btffO daugiau kaip 50 Jw, iš patekusių l JŲ sklyp~ bu~~~ s_avzmnkų įsėtų žie:_ 
kenčių ir dobilų, jeigu jie gautus sklyp~~ yra pr~Ję 1'rb~ ir JU OS~ kunis, turi~ 
nusiimti tiek, kiek tenka proporcingaz Jlef!1S skirt?_s zem~ plotui. 

3. aujakuriai, kurie gautos žemės ner_a pr~ J~ dirb~ arba prie bolševikų \'QJ. 

džios Jra pasižymėję mūsų kraštui kf:nk.sm}llflOlS vei~~~ , ~ ~~to vietos sa,,,j. 
valdybės, į jų skljpuose įsėtus buvusių sai:imnkų ~fil:-s Jokių temų neturi. 

4. Jeigu bolševikų vaufi!os nacio~otame uky1e yra buvę_ ~ug pievų ir joi 
J70 patekusios į naujaku,:ių s':l!P~s, taz_ 8 str._ num_atytos ko:11is110~ ~prendimu, 
buv. savininkui, atsižvelgiant l JO 1r nau1akunų tunmą gyvulių skaičių, gali būti 
leista nusišienauti jų dalį. 

5. Gavę žemės priedus mažažemiai, nors jie ir būtų pradėję dirbti gautąją 1e. 
mę, turi teisę nusiimti tik jų pačių įsėtus pasėlius. 

6. Už naujakurių sklypuose žiemkenčių ir dobilų užimamus plotus visas su 
žemės valdymu surištas prievoles atlieka ir mokesčius moka tie, kurie nusiima 
pasėlius. Tas dėsnis taikomas ir pievoms. 

7. Ūkiuose, kuriuose prieš nacionalizavimą buvo ne daugiau kaip 50 ha žemės, 
visą šių metų žiemkenčių sėją atlieka tų ūkių savininkai. Uki.uose, kuriuose priel 
nacionalizavimą buvo daugiau kaip 50 ha, savininkai privalo įsėti tiek žiemkenlių, 
kiek tenka jiems paliktai žemei, priskiriant čia ir išdalintąją_, jei ji naujakurių nedir· 
bama. Sklypuose, kuriuos naudoja naujakuriai, ži.emkenčius turi įsėti jie patys. . 

8. Galinčius dėl šio nutarimo kilti tarp savininko ir naujakurių ginčus galuh· 
nai sprendžia komisija, kuriai pirmininkauja rajono agronomas, o jam ~ant~ 
valsčiaus viršaičio skirtas asmuo. Komisijos nariais kviečiami vietos semunas 11 

komisijos pirmininko su seniūnu parinktas vienas naujakurys. 

Tačiau šis potvarkis nepatenkino nei ūkininkų, nei nauja~urių_ir 
net sukėlė, anot J. Brazaičio, socialinį chaosą. Naujakuriams VISŲ~~
ma nepatiko įsako teiginys, kad ne visi iš jiems duotų sk_lypų galeJi 
gauti vienodą derliaus dalį. Be to, vienam kitam naujakun~1 buvo 3 . 

imta teisė į kitiems pripažįstamą derliaus dalį už sovietmečiu p~dal)'. 
tus nusikaltimus Lietuvai. Tokius asmenis turėjo atrinkti ne te!S;:~'. 
bet savivaldybės, todėl netrukus atsirado J. Vaičeliūno apr~~ytų / rti 
Be to, nutiko dar ir akibrokštas. Laikinoji vyriausybė nenoreJO a ~a
Li~tuvos Re~publik_os ūkio sanr:~rkos, nes tada r~~~tų ~mo~es ~yti 
ryti ~uo že~es, kun buvo duota Jiems valdyti. Todel JI ~1?1°J.0 iama· 
nauJą ~e~es reformą. Kai reforma buvo pradėta vykdyti 0~ si~k riau· 
žaž~m1us_ 1r ~žemius ap~pinti žeme), paaiškėjo, ka_d La1k!noJ1 i buvo 
sybė ne tik mekam žemes neduoda, bet ir iš daugebo, kunerns Į yjs

suteikta_ - ~!ima. ~otvar~je tiesiogiai apie tai neužsi~nta, _t~:~i vėl 
kas paaiškeJo, kai buvusių nedidesnių kaip 50 ha ūloų ~aVln . sW 
ė~ė naudo~is ~~o jų ū~ių atskirtais bei naujakuriams a~idu~~:yti JI~ 
paJS. Po soVJetmes žemes reformos ūkininkams buvo pahkta Ucesfl1 

daugiau kaip 30 ha žemės. Todėl norint, kad ūkiai nebūtų smu 
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~ teko iš naujakurių žemę atimti ir grąžinti ją ūkininkams. 
ne15~ t' roės reforma palietė daugelio naujakurių interesus, nes Lie
šito~a(: Vilniaus srities) tuo metu buvo 19 822 ūkiai nuo 30 iki 50 ha, 
tu~Jebe dras plotas 733 489 ha. Naujakurių sklypams sovietai paėmė 
kUf!U~ 1~ 000 ha. Naujakuriams, kurie sklypus buvo gavę iš didesnių 
t,e~e 

O 
ha ūkių, tos žemės grąžinti nereikėjo. Naujakuriams, iš kurių 

nei 5 atėmė atrodė, kad, jeigu jau vis dėlto užsimota įvykdyti žemės 
~;ą ir iš ūkinink_ų im~m~ žemė _bež_em_iams_ ir mažaže~i_ar_ns: tai _j~ 

1 
us galėjo jiems Jr palikti. Juk nera Jokio reikalo, kad ūkiat butų iki 

~?a_ ir su 30 ha ~e:?ės maksimumu_ žem~s. ūk~ gal_i pa_kankaJT.1ai 
· veikti. Nušalint!eJI nuo sklypų nauJakuna1, apte tai išgirdę, SUJU

~~'.a~ad jie neteisėtai nušali~ti-ir k~d turi_ būti ji_ems leista ~os sklypus 
vėl dirbti, kaip numatyta Laikmostos vyn~W:ybės ~?tvarkyJe: . . 

Ūkininkai visų pirma buvo nepatenkintt, kad Jterns ne V1Stems pn-
pažį.stamos vienodos teisės į jų nu~avybę. ~?t por:arki?,jei~ ūk~ ne
didesnis kaip 50 ha, tada visas ūkirunko paselių derlius (tr _nauJaku~arns 
duotų sklypų derlius) priklausė jam. Jei~ ūkis b~~o no_rs VJen~ ha d_1des
nis tai dalis ūkininko pasėlių jau priklause ne ūkininkw, o nauJakuna~s. 
Taip pat jeigu iš ūkio sklypus buvo gavę naujakuriai, ~e bendr~~arbia
vo su sovietiniais okupantais ir kenkė kraštui, visas ūktrunko pas~lių der
lius priklausė jam. Tačiau jeigu naujakurys negalėjo būti apk_al_tmt~ to
kiais veiksmais, tai dalis ūkininko derliaus priklausė ja~ ne ūktrurn:u1_, ~t 
tam naujakuriui. Pradėjus vykdyti užsimotą naują že~es re~ormą ~1~
kai buvo traktuojami taip pat nevienodai. Nedidesmų katp 50 ~a ūkių 
~vininkams potvarkis grąžino naujakuriams išda~tus sklypus. Tačia~ nuo 
didesnių kaip 50 ha ūkių atskirti sklypai buvo paliekarru JUOS gavusie~ 
naujakuriams. Nebuvo nė užuominos, jog ir šiems ūkininkar_ns_ bus grąžm: 
Ia d~lis atskirto ploto, kad jiems susidarytų didžia~si~s _le1stmas valdytt 
žemes plotas - 50 ha. Šiems ūkininkams galiojo soVJettne 30 ha norma -
lx:nt taip galėjai suprasti iš vyriausybės įsako._ . . . . . d 

Be to, ne vienas didesnio nei 50 ha ūkto savm1nkas stebėJ0~1 , ~a . 
vyriau_sybė palieka sovietiniams naujakuriams jų ga~tus s~lyp~ ir ~sat 
nekr~ipia dėmesio, jog dažnai savininkui likusi že;°_e~ d_al_is yra t_šdesty
la taip, kad joje bemaž visai neįmanoma normahai ūkt~mkaut1. . . 
• Gana akivaizdžios potvarkio spragos atsirado _todel, kad sovieti: 

~IS valdymas taip supainioJ·o žemės ūkį jog dažnai buvo su~u ~~t~ 
!manom . . . ' d. turėJ·o pmmmet1 sk . ą sprendimą. Be to, vynausybė spren 1mus. . . ·r 
Ubėdama ir neturėJ"o laiko iš savo potvarkių pašahntI ~a~tais_ net 1 

nesun1c· . . ž d r L iktnOSIOS vyna 1_a1 įžvelgiamus nenuoseklumus. inoma, ~ ~s . a . . d "i 
biit~sy~s narių šitai vyriausybei skyrė labai daug tets1Ų u no~eJO, kak J 

1na1 tva k . . . . .~ · formos reikalus, u-n,, . r ytų ir tokms svarbms nauJOS ,.emes re . . .. . 
1 ProVJZo • . dž" J ·gu LmkmoJI vynau-

sybė b- nne valdžia paprastai nespren ia. et . . . _ 
utų turėjusi laiko, jai neišvengiamai būtų tekę leJStl naują potvar 
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kį ir vi ną kitą žemės r~f?rmos n~?st~tą pakeisti. _ . 
Zymiai g riau sekes1 nukenteJusms nuo karo ūkms aprū . . 

k. . š' ik' Pinti st 
tybine medžiaga. orint pat~n mtl mos ~o~e ~u~ b~vo iškirsta da ą. 
dažnai net ir nebrandaus, miško. M. J ameik1s le1dmyJe "Lietuv .u~ 
milžinai" nurodo, kad Lietuvos kaimiečiams padegėliams ar kito~ &ltių 

ūk. 'nk 'šk d . . .. a1p nuo 
karo nukentėj~siems_ 1m ams m1 ų a mm1strac~Jos nustatyta Iva. 
ka buvo p~~le1sta apie 600 000-7~0 000 ktm. me?1enos (čia priska\. 
čiuota ir kitiems reikalams anksčiau paruo~ta mediena, kuri buvo 
naudota ne pagal paskirti). Va?i~asi, Jau o~upacijų ir karo pradži~: 
Lietuvos miškai buvo gana žym1a1 numokot! (102- 103 psl.). 

1 

. L~ikinoji vyriausy~ ė~ėsi ne tik žem~s ~~ldymo reikalus tvarky. 
ti, te1kt1 pagalbą nuk~~teJus1em~ n_u~ ~aro ~k~m~kams, bet ir susirūpi
no trūkstamos darbo Jegos žemes ūkm1 parupmt1. Darbo tvarkymo de
partamentas, norėdamas sužinoti, kur ir kiek trūksta darbininkų, "Į Lll~
vę" 1941 m. Nr. 18 paskelbė šį įsakymą: 

Dėl darbo jėgos žemės ūkyje 
Mūsų krašte yra dideli darbo jėgos rezen1<1i, bet jos pagrindinėje šakoje - fe. 

mės ūky - darbininkų stinga. Suri11klais duomenimis 1938 m. trūko 36 682 meti-
11ių žemės ūkio darbininkų. Į šį skaičių dar neįėjo padieniai darbininkai, samdo
mi šienapjūtei, rugiapjūtei, cukrinių runkelių, bulvių ir daržovių valymui beiki• 
tiems sezoniniams darbams. Taip pat ir žemės ūkiui artimose šakose, miškų ir 
durpy1111 ūkiuose, jaučiama žymi darbininkų stoka. 

Pastaraisiais metais žemės darbini11kų skaičius dar labiau sumažėjo. Prie to 
prisidėjo bolševikiški įstatymai, kuriais buvo siekiama žemės ūkis sukolektyvinti. 
Paskelbus š. m. sausio mėn. 25 dieną darbininkų samdos privačiuose ūkiuose 
taisykles, ūkininkams buvo neįmanoma pasisamdyti darbininkų ir pastarieji bu· 
vo priversti ieškoti darbo kitur. Nuo 1940 m. birželio mėn.15 d. per vienerius me• 
tus vien Kauno apskrityje iš kaimo atvykusių darbininkų bedarbių užregistru_ota 
apie l O 000. Kiek yra darbininkų, palikusių žemės ūkį, kitur- dar žinių nesumik· 
ta, be! gal(ma tvirtinti, kad jų bus per 20 000 žmonių. . . 

. Šwndien ~ūsų ~ošto ūkinis gyvenimas pradeda tvarkytis nauj~is (Virtais po: 
gnnda1s. Žemes ūkį mtensyvinant, pirmiausia turės būti tinkamai 1šspręs~as dar 
bininkų paskirstymo klausimas. Prie šio pirmos svarbos klausimo sprendimo tu· 
rėtų prisidėti ir pats kaimas. 

Todėl visi valsčių viršaičiai įpareigojami skubiai surinkli šias žinias: 
l . kiek žemės darbininkų valsčiuje trūksta 
2. kuriems ūkio darbams daugiausia trūhta darbininkų, 
3. -~ks -y_ra ~alsčiuj~ žemės ūkio darbininkų perteklius, jei toks_y~~- . a •onŲ 
Ž1mas nnkl1 per kaimų seniūnus. Darbui pagreitinti į darbą kv1eciam1" ~ 

agrono'!1ai, m?kytojai ir mokiniai. . ,vo 
Sunnktos ir sugrupuo_tos paskirų valsčių žinios turi būti _siunč!am?s D:adų 

Tvarkymo Departamentui, Kaunas, Gedimino g-vė Nr. 40. Del pers1unflrnO 
susitarti su apskričių viršininkais. ,r1e· 

Pradėjus paštui veikli, žinias siųsti paštu arba pranešti telefonu: tamybos 
tu Nr. 20644, po tarnybos laiko - Nr. 20645. Į{[}.S 

DARBO TVARKYMO DEPAR.TAME 
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~va , gyvul_ių i~ ~aukščių augi?tojų kraštas, negalėjo išsiversti 
efektyvios veterm~rmes pagalbos sistemos. "Į Laisvę" 1941 m. Nr. 

~ skelbė šį pranešimą: 
2 pa Veterinarijos Departamento pranešimas 

J. Veterinarijos Valdyb~ perorganizuoj0;11a į Veterinarijos Departamentą ir per-

l
. ,a iJ Vilniaus atgal Į Kauną, Kęstučto g. 15. 

/(e//lft . .. Tf. /d b . L ' . 
2
_ Buvusios V:~tem1?nJ_os .,~ y _os 1vestos . 1~t~vo1e Tarybif Sąjungos centro 

,,a/tižios insw kc11os ~e, tmsykles t?hat!. ne~egalw1a ir t_varkant veterinarijos reika-
1115 turi buti rad01'.au1am~s1 ~ tenr!~nJ~S 1staty":u. b~, kit~is iki 1940 m. birželio 

. 15 d išleistais vetennan1os snfles /Statymais zr tiems /Statymams vylulvti tai-
,ne/1. • 'J 

sykl~m;~·pasirodžiusia kai kuriose Lietuvos vietose pasiutimo liga turi būti kovo
·arna.griežtomis priemonėmis, pasiremiant su apkrečiamomis gyvulių ligomis ko-
l kl . . voti taisy em!s. . . . .. . . . . . . . .. 

4. Apskričių ir ,mestų vetennan1os gydyto Jai tun skubi m praneŠfl Vetennan1os 
Departamentui žinias apie sav~. apskrities a_rba miesto veterinarijos personalą, 
nurodant, ar 11isi be pertraukos e)O savo pareigas. 

5. Veterinarijos personalas turi skubiai siųsti Veterinarijos Departamentui ži. 
nias apie pasiutimą ir kitas apkrečiamąsias gyvulių ligas. 

Atsakingi apskričių ir miestų veterinarijos pareigūnai taip pat ėmė
si priemonių , kad visą laiką būtų teikiama reikalinga veterinarinė pa
galba, ypač rūpintasi užkirsti keli~ p~siu~igei. Veterinar9~s departa
mentas ne šiaip sau ragino saugotis šios ligos, nes po masintų gyvento
jų deportacijų ir praūžus karui, atsirado daug valkataujanči~ šunų ir 
kačių, todėl dažnokai pasitaikydavo pasiutusių gyvūnų. Pasmtę gyvu
liai apriejo gana daug žmonių, todėl nedelsiant te~o _imtis kovos su šia 
liga. Kauno miestui ir apskričiai buvo paskelbtas šis 1sakymas: 

Skelbimas dėl palaidų šunų ir kačių . . . 
Kovoje su pasiutimo liga Kauno mieste ir apskrityje įsakau:_}. ~ums dien_ą !r 

naktį laikyti pririštus. 2. Kates laikyti namie užda1tas .. 3;. Nere1!"1l111ųu_s šums ir 
kates gyventojai prašomi naikinti. 4. Iš kiemo šums /euižiam~ 1švesfl_ fl~ su a~,t~ 
snukiais ir vesti juos ant prieraišto. 5. Visos laisvai bėgi?jan~tos ~t~s ir f!almd, 
Junys ~us skaitomi klajokliais ir naikinami. 6. Šunų _bei kač!ų. savi~mkm, nuSl· 
kaltę šiems nuostatams bus baudžiami iki 1000 rublių arba iki 3 men. arešto. 7. 
Šių nuostatų vykdymą prižiūri policija, viršaičiai ir seniūnai. BRAZVS 

Vyr. Veterinarijos Inspektorius ([L, 1941-12). 

_Panašūs įsakymai buvo paskelbti ir kitose 1:-letuv?5 vi~tovėse. _žino
?Ja,_ši~s_P~emonės negalėjo staigiai pažabo~ ~lin~nčios hgos, ~n gan~ 
Ilgai kele nmtą pavojų. Vokietmečiu Lietuvoje ~e~struota ~veik~ as 
?Jen~, kurie aprieti pasiutusių ar įtartų sergant šia hga gyvulių._ Ned~~iant 
1 susijusias su žemės ūkiu įstaigas bei organizacijas bu~o atkr~iptas . eme
sys.Pirmiausia buvo atgaivinta Žemės ūkio rūmų veikla,. apie kuną ~gr. 
s!_razdas "Į Laisvę" 1942 m. Nr. 153/314 rašo: "Iš visų ~kin~kų ~rgamza~ 
CtJų bolševikai labiausiai nekentė Žemės Ūkio Rūmų, dėl to JUOS "nutare 
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sunaikint~ nors tai ir nebuvo politinė organizacija. Kadangi Žemės Ūkio R • 
mai varė dideli kultūros darbą ir ne vien tik žemės ūkio srityje, tai ir suprani"'· 
ma, kad tokią organizaciją greit sugriauti buvo negalima. Vardą panaiki,t 
bet Žemės Ūkio Rūmų likvidacijos ir ligi karo dar nebuvo užbaigę. Tik a1a:• 
spaudą boi§evikai užtempė ant savo kurpalio. Vietoj numarinto "Ūkinin~ 
Patarėjo" pradėjo leisti "Valstiečių Laikraštį", kurio turinys ūkininko sielai 
buvo toks pridingas, kad jo neskaitė. Ne vienas iš apmaudo laikraštį ir ant 
kaladės kapojo. Turint galvoje ūkini:1kijo~ svei'::l ~iel~ ~kinin~ prisirišimą 
prie savo žemelės ir norą vėl atstatytz apgnautą ukj, ~ezkė;o skubun atstatyti ir 
tiems darbams vadovaujanti organizacija -Žemės Ukio Rūmus. Birželio mė
nesio pabaigoje prie Žemės Ūkio Rūmų pirmininko ir valdybos tuojau pra
dėjo spiestis buvusieji bendradarbia~ ir trumpu laiku ši organizacija vėl pra
dėjo veikti tuose pačiuose rėmuose, kaip ir prieš bolševika11::5 užeisiant. Pir
miausiai su ūkininkais buvo atstatyti ryšiai per atgaivintąjį "Ukininko Paiarė
ją", kurio pirmasis numeris pasirodė birželio mėnesio 28 d. Savo laikraščio 
išsiilgę ūkininkai atvažiuodavo Kaunan jo atsiimti kas dviračiais, kas arkliais, 
o laimingesnieji sunkvežimiais." Lietuvos visuomenei apie atkurtus Že
mės ūkio rūmus pranešta liepos 8 d. komunikatu, kuriame rašoma, kad 
Žemės ūkio rūmai veikia ir tvarkosi pagal įstatymus, galiojusius 1940 m. 
birželio 15 d. 

Žemės ūkio rūmų rūpesčiu nuo liepos 10 d. Kauno radiofonas ėmė 
transliuoti valandėlę ūkininkams. Žemės ūkio rūmams pirmininkavo J. 
F1edžinskis, vicepirmininko pareigas ėjo P. Kregždė. 

Teko susirūpinti, kad būtų ugdomi nauji žemės ūkio specialistai, 
nes okupacija ir karas praretino agronomų gretas. Centras greit gavo 
žinių, jog i Rusiją deportuoti 42 agronomai, S žuvo karo metu. Be to, 
prieš karą 6 agronomai išvažiavo i Maskvoje vykusią žemės ūkio paro· 
dą ir iki karo pradžios nespėjo iš ten sugtjžti. Reikėjo ruošti kitus agro· 
nomus, todėl rūpintasi, jog nesutriktų darbas Dotnuvos žemės ūkio 
akademijoj. Okupantų paskirtoji akademijos vadovybė buvo atleista iš 
pareigų. aujuoju akademijos rektoriumi tapo prof. B. Vitkus ir pro· 
rektorium prof. dr. V. Manelis. 

Panaši padėtis buvo ir Veterinarijos akademijoje . Rektorius ?r. 
J. ainys prieš karą išvyko į Maskvą ir nespėjo iš ten iki karo pradžios 
sugrįžti. Vet. gydytojus Hiksą ir Babianską rusai išsiuntė į Leningradą 
susipažinti su sovietiniu veterinarijos mokslu ir jie fronto taip pat buvo 
atkirsti nuo Lietuvos. Be to, neturėta žinių ir apie keleto kitų mok~
mojo personalo narių likimą. Todėl skubiai buvo paskirta nauja Vetert· 
nari jos akademijos vadovybė - rektorium prof. dr. J. Motiejūnas ir pr~: 
rektorium - prof. K. Kanauka. Jie privalėjo pasirūpinti, kad Akadetnl 
ja tinkamai pasiruoštų naujiems mokslo metams. . i 

Teko at5isakyti kai kurių sovietų suorganizuotų dalykų, pavyz~,~~ 
buvo panaikinta žemės ūkio liaudies komisariato suformuota proJe 
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~s Respublikos Valstybinio sėklų fondo kontora bei visos jos sukaup
:os sėklų atsargos, sandėliai, mašinos sėkloms valyti bei kitas invento
rius perduoti "Lietūkiui" . 

Miškų administracija tvarkoma iš naujo 

Iš Lietuvos išvijus sovietus miškų administracija buvo pakrikusi, o 
pačiuose miškuose visur akis badė okupanto pridaryta žala. Didelių 
nuostolių atnešė ir karo veiksmai. 

Okupacijos metu mišką kirto labai intensyviai. Gyventojų poreikiams 
patenkin~i. skirta_gana nedaug ~ko . Sovietai i~dividuali~ ūki~s planav~ 
li)cviduott ir kurti kolchozus bet sovchozus, todel okupantai ne tik neskyre 
medžio ūkininkų statybos bei kitiems reikalams, bet net po jų įvykdytos 
žemės reformos atsiradusių naujakurių neaprūpino mediena. Naujaku
rių, kaip minėta, atsirado bene 72000, tačiau iki 1941 m. karo pradžios tik 
keletas širntų iš jų buvo gavę statybinės medžiagos, kuri dažniausiai jiems 
dar nebuvo perduota. Vietinius gyventojus ir kuru prastai aprūpindavo. Iš 
Maskvos atsiųsti pareigūnai aiškino, kad sąlygos esančios nenormalios, 
todėl reikią susiveržti - juk ir sovietinės Rusijos piliečiai daug ko atsisaką. 
Be to, reikią kantrybės - kuro pakaksią, kai iš Donbaso atsiųsią anglių. 
Labai daug miško medžiagos reikėjo pristatyti kariniams reikalams. Pa
baltijo karinė apygarda (sovietai sutrumpintai vadino Pribovas) reikalavo 
milžiniško kiekio ir apdorotos, ir neapdirbtos medienos. Be to, labai daug 
medienos reikalavo Pramonės liaudies komisariatas, kuris tvarkė visas 
nacionalizuotas medžio apdirbimo bei perdirbimo įmones ir kūrė fantas
tiškus tų įmonių veiklos planus, todėl mišką kirto be jokios atvangos. Per 
vieną kirtimo sezoną buvo paruošta daugiau nei 6 000 000 k.tm - maž
daug dvigubai daugiau nei Lietuvos Respublikos laikais. Miškų departa
mento direktoriumi sovietai paskyrė A Kvedarą. Apie Maskvos nustaty
tas kirtimo normas J. Kuprionis taip rašo: "Nors A. Kvedaras buvo Miškų 
D-!o direktorium, tačiau [aklinieji miškų reikalų tvarkytoj~ b~vo iš Ųaskvos 
atsiųsti rusų komisarai. Žemės ūkio komisaro pavaduoto;u miškų reikalams 
buvo labai nevalyvo charakterio rusas Panomariov. Vienu metu, Miškų D-te, 
svarstant ateinančio sezono miškų kirtimo pravedimą, tasai Panomariov JXr 
sėdyje padiktavo Maskvos nustatytą normą, kuri turi būti iškirsta Lietuvos 
miškuose. O Maskvos įsakymai, kaip žinome, nediskutuojami. Padiktuota 
norma, pagal Lietuvos miškų išteklius, buvo pernelyg aukšta. Posėdžio daly
viai lietuviai miškininkai, sujaudinti tokiais drastiškais rusų reikalav~ 
~~aizdoje čia esančių rusų, nusiminę tylėjo". ~ar~~- oku~to dikta
tui {au buvo pavojinga. Tada A. Kvedaras, paszrązęs ~de!e nul:~? 8~~
tar::' "Jeigu jau taip, tai namo parėjęs, savo kieme paso~w ~4 • V,szJ ~E 
SU~ro, nesuprasdam~ ką gi tas berželis reiškia. Tada_1is.~iški7!°, ~d ~
tokias aukštas normas nustatant iš Lietuvos miškų iškirsti, grelt Lietuvoje 
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visai nebeliks medžių, tai aš nors savo kieme turėdamas medį galėsiu i ii 
pasižiūrėti." (Girios Aidas, Nr. 25-26, psl. 52-~3 ). . 

Kadangi miškų administracija negalėJO s~tel~li pak~nk~mai kir. 
tėjų , tai raudonųjų kariuomenė pati daug kur k1r_tos1 sau r~1~ahngą me. 
dieną, nepaisydama jokios deramos tvarkos. Miškų administracija tu
rėjo apskaičiuoti iškirstų medžių tūrį, tačiau rusų kariuomenė medie. 
ną vežėsi nelaukdama jokio apskaičiavimo. 

Lietuvos miškai nukentėjo ir nuo karo veiksmų sukeltų gaisrų: 
išdegė apie 6500 ha miško. 

Miškų administraciją sovietai buvo pertvarkę savaip. Nepriklauso. 
mybė.s laikais Lietuvos miškus tvarkė Žemės ūkio ministerijos Miškų 
departamentas. Sovietai iš šio departament o išskyrė vandenis ir įkūrė 
Maisto pramonės liaudies komisariatui priklausiusį "Žuvies pramonės tres
tą". Durpynams valdyti įkūrė "Durpių pramonės trestą". Iš likusios Miš
kų departamento dalies įkūrė Miškų pramonės liaudies komisariatą, ku
rio komisaru buvo paskirtas apie miškus nedaug nutuokęs J. Glušauskas. 
Jo pavaduotojais tapo okupanto anksčiau Miškų departame nto direkto
riumi paskirtas miškininkas A Kvedaras ir iš Maskvos atsiųstas aukščiau 
minėtas rusas Panomariovas. 1941 m. balandžio pabaigoje šį komisariatą, 
kuris sovietiniu įpročiu tapo labai išsipūtusia įstaiga, susidėjusia iš valdy
bų, trestų, kontorų bei kitokių padalinių, iš Kauno perkėlė į Vilnių. Komi
sariate dar buvo ir kadrų bei specskyriai. Pastarasis iš tikro buvo NKVD 
akis šiame komisariate. Daug buvusių Miškų departa mento tarnautojų 
buvo atleisti arba iškilnoti, o į jų vietą priimti kiti, kurie sudarė apie 50% 
visų komisariato tarnautojų. Daugelis šių naujų darbuotojų su miškais ap
skritai jokių reikalų neturėjo. Šitų pertvarkymų sovietams dar neužteko: 
turėjo būti reorganizuota visa miškų administracija. Urėdijos buvo keičia
mos sovietų kuriamais leschozais - miškų ūkiais, kurių ribos turėjo sutapti 
~u civilinės administracijos ribomis, t.y. apskričių ribomis. Tačiau iki karo 
pradžios nedaug kas suspėta nuveikti. 

Prasidėjus karui daugelis aukštesniųjų sovietinių pareigūnų išbė
giojo . Taigi ir Miškų pramonės liaudies komisariato. Be to, vokiečiai 
subombardavo šio komisariato pastatą. 

Pirmieji miškais susirūpino ir ėmėsi iniciatyvos juos tvarkyti patys 
miškininkai. Kaip sovietinį komisariatą pertvarkė į lietuvišką Miškų val
dybą, prof. J. Kuprionis rašo leidinyje "Lietuvos girių milžinai". 

Komisariatas virsta griuvėsiais . 
Kada naciškoji Vokietija 1941 metais birželio mėn. 22 d rytą užpuOlė 

bolševikifl{ Rusiją, dauguma atsakingesniųjų pareigūnų iš Vilniaus išbėgo 
jau tą pačią ir rytojaus dieną. Neužilgo virš Vilniaus pasirodė vokiečių bom· 
bone§ai. Pinnuoju jų taikiniu buvo Vilniaus tilLai, jų tarpe ir Žvėryno tiltas. ( 
patį ti/Ją visai tiksliai nebuvo pataikyta, bet jau tiesiai pataikė šalia, būtenl _l 
Miskų Lia,udies Komisariato rūmus, kuriuos gerokai apardė. Puolimams iš 
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~k aprimus, nuėjau prie komisarialo, kur radau keletą miškinin
f10 kurie tuo metu tarnavo komisariate. Rūmų durys ir langai buvo išnešti. 
klb ·c1ami apsaugoti valstybės turtą, susitarėm prie rūmų eiti sargybą. Kol 
N~ečiai nesikišo, maždaug po savaitės, Vilniaus lietuviai suorganizavo ko
l(}_ tą valstybiniam turtui perimti. Man buvo atsiųstas įgaliojimas perimti 
;:~ Liaudies Ko1:1isariatą._ PerJm? nebuvo iš ko, teko tik eiti ir tvarkyti 

liktą apgriautą miškų centnnę ĮSta1gą. 
Po Miškų Valdybos sudarymas 

Prie rūmų kasdien ėmė rinktis vis daugiau buv. komisariato tarnau
t ifų. pjrrnas darbas buvo apsišluoti ir apvalyti griuvėsius. Daugelis spintų 
; bylomis b~vo ?es~bančių b~lševikų pareigūnų apverstos, kitos buvo 
išgriautos ir zem~m1~ ~uo sprogimo ~pneštos. . 

Apvalius gnuveszus, kitas klausimas buvo tarnautojų sąstato sutvar
kjmas. Visi suėję į darbą, tarnautojai norėjo žinoti, kokia bus jų tolimesnė 
ateitis. Miškų Liaudies Komisariatas buvo suorganizuotas pagal rusų nau
dojamą sistemą ir buvo labai išplėstas, turėjo daugelį skyrių, skyrelių, kaip 
kadrų, planavimo ir pan. Naujoji Miškų Valdyba liko sudaryta žymiai pa
prastesnė - iš miškų ūkio ir medžio sunaudojamo departamentų su jiems 
reikalingais skyriais. 

Buvusius komisariato tarnautojus į Miškų Valdybą perkeliant, buvo 
laikomasi principo, kad mūsų, kaip lietuvių, iš viso tėra tik saujelė sveti
mųjų jūroje (bolševikinių rusų ir nacinių vokiečių). Dėl to kiekvienas lie
tuvis yra brangus, neatsižvelgiant, kokių jis būtų įsitikinimų, jei tik jis laisvai 
ir sąmoningai nekenkė savam kraštui ir žmonėms. Tuo būdu beveik visi be 
išimties buv. komisariato tarnautojai buvo sutalpinti į naują sąstatą. Vė
liau, perkėlus į Kauną, Miškų Valdybos struktūra buvo kiek pakeista. 

Ryšiai su vietos įstaigomis 

. Frontui perėjus, viskas buvo chaotiška. Nebuvo jokių ryšių su urėdi
~1?!5 ir kitomis vietos įstaigomis. Nei paštas, nei telefonas, n~~ traukinia~ 
civiliams gyventojams nebuvo prieinami. Buvo bandyta per radi Ją paskelbtl 
be_ndruosius potvarkius, bet ir šis būdas nebuvo sėkmingac.. Bet kadangi 
~ urėdijose tebebuvo daug dar nepriklausomos Lie1:1v?5 _laikais d~r: 
oos1ų ?1ŪSŲ miškininkų ir kitų tarnautojų, įpratusių brangina VJsuo~erur.ų 
111.~ Jr sąžiningai eiti savo pareigas, tai jie ir šiame chaose nepasunete. 
Visi, pagal vietos sąlygas, tinkamai atliko savo dar~ą, ~oi pamažu buvo 
UŽmegzti ryšiai ir pradėta veikti organizuotai. (Kupnoms, 66-o7 psl.) 

. Tuo pat laiku, kai prof. J. Kuprionis, kitų ~i~ki~inkų padedamas, 
Miškų pramonės liaudies komisariatą pertvarke Į Miškų valdybą, dar
bo buvo imtasi ir Kaune. Laikinoji Lietuvos vyriausybė miškininkui M: 
~a~eikiui suteikė įgaliojimus Kaune atkurti Miškų dep_art~me?tą bet 
1~11 tvarkyti Kauno ir kitų artimesnių vietovių Pramone~ haud1es ko
rntsariato valdytas medžio pramonės įmones. Atkurto Miškų departa-
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mento dire t riumi paskirtas miskininkas A Va iliauskas. 
Mat?m_e ka? ~i kini~ai Vil_~uje ir Kau~e _ė~ėsi tos pačios veil(. 

l , ne VIem nežmoJo, ką dirba kit:I. Be to, Vilmų 1r Kauną tvarkė d 
atskiri vokiečių karo lauko komendantai, kurie užmezgė ryšius tik su .u 
valdom~ kr~to dalie~ lietuvių įstai_gomis .. Kad k~uniš~iai i~ vilniškiai~ 
dalies kibo l tuos pačms darbus, tai buvo 1r naudinga, 1r reikalinga: kur 
negalėjo veikti vieni, ten iškilusiais reikalais rūpinosi kiti. Vėliau, vokie
čiams perėmus civilinę Lietuvos valdžią, Vilniuje suorganizuotoji Miškų 
valdyba, kaip anksčiau minėta, buvo perkelta į Kauną ir sudaryta viena 
centrinė miškų įstaiga, kurią lietuviai vadino Miškų departame ntu, nors 
vokiečiai ją buvo pavadinę Generaline miškų ūkio direkcija. 

Per trumpą šešių savaičių laikotarpį - nuo karo pradžios iki vokie
čiams įkūrus savo civilinę valdžią - centrinė miškų administracija nespėjo 
kažin ko nuveikti. Vilniuje jos organizatoriams reikėjo gerokai paplušėti, 
kol iš po griuvėsių išrankiojo miškų žinybos dokumentus bei aptvarkė bom
bų apgriautą įstaigą, kad bent būtų įmanoma joje pradėti darbą. Kaune 
teko viską kurti iš naujo, nes čia nieko nebuvo likę, stengtasi daryti viską, 
kas tik buvo įmanoma. Kai tik atsirado mažiausia galimybė susisiekti S\I 

periferija, tuojau imta rūpintis, kad būtų atstatyta sovietinių okupantų pra
dėta ardyti miškų administracinė tvarka. Iškilo būtinybė rūpintis miško 
medžiaga, kurios buvo daug prikirsta. Neatidėliotinai reikėjo nuo karo 
nukentėjusius ūkininkus aprūpinti jiems reikalinga statybine bei kitokia 
miško medžiaga. Vėliau, vokiečiam,; viską perėmus į savo rankas, toks 
dalykas buvo neįmanomas. Vokiečiai Lietuvos miškais ėmė domėtis vos 
tik įžengę į kraštą. Jau liepos mėnesį at'iikuriančiame Miškų departa
mente ėmė lankytis vokiečių karinės valdžios įgaliotinis miškų reikalams 
miškininkas Finkas. Jis iš pradžių domėjosi admirlistraciniu Lietuvos miš
kų suskirstymu, o vėliau ėmė kelti įvairius reikalavimus. Vilniuje vokiečių 
komendantūra ilgainiui vis dažniau ėmė prof. J. Kuprionį kviesti pasiaiš
kinti, kodėl vienas ar kitas dalykas daromas taip, o ne kitaip. Vokiečiai 
reikalavo, kad būtų laikomasi jų nurodymų, kad būtų pildomi jų užsaky
mai. Apie susidariusią šiuo atžvilgiu padėtį J. Kuprionis rašo: "Iš pradžių, 
anuo metu, gyvenome tokiu ūpu, kad į tuos naujų okupantų svaičiojim~ 
maža tekreipėme dėmesio. Tačiau juo toliau, tuo labiau turėjome įsitikint? 
kad mes toli gražu nesame laisvi, o tik vietoje raudonųjų ''globėjų" sulaukė· 
me rudųjų. " (Lietuvos girių milžinai, 67-68 psl. ). 

Pramonės, amatų ir prekybos reikalai 

Iki 1941 m. karo pradžios sovietai spėjo pertvarkyti ir Lietuv~s 
pramonę, amatus bei prekybą. Jie paskelbė, jog naciona lizuojamo~ vt· 
sos pramonės įmonės, kuriose dirba daugiau nei 20 darbininkų be1 tu· 
rinčios mašinas, jeigu jose samdoma ne mažiau nei 10 darbininkų. Ta: 
čiau okupantai nacionalizavo ir smulkesnes įmones, jei tik jų įrengi.mat 
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~kalingi kokiam nors sovietiniam trestui ar kombinatui. Iš pra-
vo re1 . . L" t . č. 58 bU. vietai skelbė, Jog 1e uvo1e esan 10s 9 nacionalizuotinos pra-

cJ!!Ų ~o •monės, bet netruk us jie jau buvo nacionalizavę 902. Taigi iki 
fllonc: !ne visa Lietuvos pram_onė buvo nacionalizuota. 
karo Jsos nacionalizuotos Lietuvos pramonės įmonės buvo sutelktos 
. ll 1~a trestų : statybos, statybinių medžiagų, medžio, metalų, dur
i ~e ~emijos pramonės, odų, tekstilės, popieriaus ir poligrafijos, taba-
ptŲ,~aus, malūnų ir k~py~lų, _žuvi~s ir t?~sos.. . . . 
ko, Amatininkus sovteta1 pnverte sus1vtenyti l vadmamąs1as koope

. es gamybos arteles. Iš tikro tai buvo ta pati nacionalizacija, tik šiek 
:~:;kitaip sumanyt_a. Atsir~do įvairia~sių art~li~: batsiu~~• siuvėjų, ~e-
. •ų, sunkiųjų vež!kų, r~č.1ų, kep_u~m~ų, ~1rpeJų, _velt_1mų ga_~mtOJŲ, 

:~ienų rinkėjų , laikrodmmkų! dež1ų !r kubilų _gammt?)Ų, aud~J~, ska!
bimo miltelių, ~mal~s, terpentmo, va1sva~demų ru?šeJų, pl~mmkų _ 1r 
dar daug kitokių. Visam~ ~ašte suorganizuota apie 300 tokių artehų, 
kuriose dirbo 4000 amatminkų. 

Buvo nacionalizuotos 1593 prekybos įmonės. Sovietai paskelbė, kad 
nacionalizuojamos visos prekybos įmonės, kurių metinė apyvarta siekia 
JSO 000 litų, tačiau iš tikrųjų - kaip ir pramonėje - niekas nekreipė dėme
sio. Nacionalizacijos vykdytojai nesidomėjo įmonės sąskaitomis ir buhal
terija, o patys sprendė, ar įmonės apyvarta tokia, kad įmonė nacionali
zuotina. Pavyzdžiui, jeigu parduotuvėj rasdavo prekių 50 000 litų sumai, 
tai laikė , jog per metus tos prekės keičiamos tris kartus. Taigi apyvarta 
siekianti 150 000 litų. Prisilaikant šio pavyzdžio buvo nacionalizuotos ne 
tik parduotuvės, bet ir spaudos leidyklos, knygynai, laivininkystės įmonės, 
jūros bei upių laivynai, kirlo teatrai, viešbučiai, ligoninės, poliklinikos, vais
tinės, vaistų sandėliai, autobusai ir sunkvežimiai bei kiti panašūs dalykai. 

Šitaip pertvarkius Lietuvos ūkį, toms nacionalizuotoms įmonėms 
~aldyti turėjo būti įkurti net keturi liaudies komisariatai (ministeri
Jos)_. Anksčiau Finansų ministerija pramonės ir prekybos reikalams tvar
kyti turėjo ne daugiau šimto tarnautojų, o dabar tik pramonės reika
lams tvarkyti buvo paskir ta 2400 asmenų, įmonių administracija nuo 
5?°0 tarnautojų padidėjo iki 10 300, o tam pačiam darbui atlikti darbi
ninkų skaičius pašoko nuo 43 000 ligi 66 500. 
. !ačiau tai dar buvo ne viskas. Labai daug pramonės bei prekybos 
l~onių iki nacionalizacijos buvo žydų nuosavybė . Pat~ pramonės mi-
nistras Ch AI .č. . . b. • · k L • "B r . · peravt ms buvo dv1eJų stam 1ų 1momų - a c. v--ves ro-
~~ Alperavičiai" Kaune ir pirmojo Lietuvos baltinių fabriko GeA (Geb
pr ~r Alp_erowitz) Kybartuose - dalininkas . Iš 1593 nacionalizuotų 
pr:/bos ~monių 1320 priklausė žydams. Nacionalizavę pramonės ir 
tose rbos !~ones, sovietai paskelbė, kad buvusieji savininkai jų valdy
šų, k~fllonese da~b?, ne~eš~~h:Į i'. darbinin~a~ _s ner?ikėtų _~i~kti pa~a-

d ankstesmeJ! še1m1nmka1 būt-ų pahkt! 1momų vedeJa1s. Tačiau 
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falia tų vedėjų vietų naujojoj~ sa~tvarkoJe. a~ir~~~ d_ar. d~ug naujų 
kuriose buvusieji įmonių savimnkai, žydai, ir em~ 1si~".1.rtmt1. Kactan : 
pats ministras žydas bei jo padėjėjai. b_uvo ~ydai,_ tai JI~ ten_ lengvia~ 
patekdavo nei kas nors kitas. /\lperaV1č1aus ~š nauJo kunam?J ministc. 
rijoj netrukus iš 94 naujai p~skirtų ~arn~ut_oJ~ 48 buvo žydai, k~rie ga. 
vo ir geresnes pareigas - dJrektonų, VIršmmkų, referent-ų . Lietuviai 
tapo kurjeriais, raštininkais bei sąskaitinink_ais. Pre~y?_Os ko~i~ariate 
kadrų skyriaus viršininku paskyrus žydą Ratą, ?uvus1~Jl apsknc1ų pre. 
kybos komisarai bei jų padėjėjai lietu~ ai ~~e ~ykt1. Netrukus visur 
sėdėjo jau tik žydai. Gausiai žydų s~sitelke 1r k1~ose su_pram?ne bei 
prekyba susijusiose darbovietėse. Maisto prekyboje žydai, prasidedant 
1941 m. karui , sudarė net 75% viso jos personalo. 

Kad žydai veržėsi į pramonės bei prekybos tarnybas, nėra ko ste
bėtis. Žydai, netekę turėto turto, kaip ir visi ~i~i Lietuvos_ gyventojai, 
buvo priversti ieškoti darbo, iš kurio galėtų m1st1. Kada ngi žydų kartų 
kartos vertėsi prekyba, pramone bei amatais, tai ten darbo ir ieškojo. 
Tačiau vokiečiams okupavus Lietuvą, toks žydų įsigalėjimas krašto ūkiui 
sukėlė ypatingas pasekmes. Visų pirma daug aukštesniųjų tų sričių pa
reigūnų pabėgo su besitraukiančiais sovietais, o kitus jau pirmomis~~
ro dienomis vokiečiai suėmė. Vadinasi, Lietuvos prekyba, pramone u 
ko gero amatai liko ne tik be vadovybės, bet ir be kito personalo -
trūko bent šiek tiek darbą išmanančių pardavėjų. 

Sovietus ir jų pakalikus iš Lietuvos išvijus, besikuriančiai lietuviš
kajai administracijai rūpėjo išsaugoti nesugriautas prekybos ir pra~o
nės įmones, neišgrobstytą jų turtą ir išlaikyti bent likusius tarnautoJUS 
ir darbininkus. Taigi skubiai buvo paskelbti šiuos reikalus tvarkan_ty_s 
įsakai. Jau birželio mėn. 26 d. "Į Laisvę" buvo paskelbti šie potvarkta1: 

Prekybos Ministerijos įsakymas 

Buvusiems "Vojentorgo", "Spectorgo" ir "Transtorgpito" įmonių (par4uotu· 
vių, restoranų, kepyklų, dirbtuvių ir kt.) tarnautojams, turintiems tų įm~'!'ų rakyk· 
tus, įsakoma ligi 1941 m. birželio mėn. 27 d. 15 val. tuos raktus pristatyti l Pre · 
bos Ministeriją Kaune, Laisvės ai. 38. 

Gamybinės Kooperacijos įstaigų tarnauJojams .. 
Visi Gamybinės Kooperacijos įstaigų tarnautojai tuojau privalo atvyk11 1 Ga· 

mybinės Kooperacijos būstinę Kaune, Vytauto pr. 37. . . k· 
Gamybinių ir verslinių artelių nariai ir administracija tuojau privalo su_smn s 

ti į savo artelių būstines išrinkti iš patikimų asmenų administracinius v1enet~ų 
(bent iš dviejų asmenų), kurie privalo surašyti visą artelės esamą turt1·. S~ra u. 
sudaryti du egzempliorius ir vieną iš jų pristatyti Sąjungai, o kitą pas1hk11 sa 
Visą artelės turtą komisija laiko savo žinioje ir atsakomybėje. MOS 

LIETUVOS GAMYBINĖS KOOPERACIJOS IR SISf.~lSIIA 
TURTUI PERIMTI IR APSAUGOTI KOm 
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---- Visiems Kauno Pramprekybos vedėjams ir tarnauJojams 
. arduotuvių vedėjai ir tarnautojai, kurie turi savo žinioje parduotuvių 

Vi
s
'/nvalo tuojau pristatyti Kauno Pramprekybos Direkcijai, Laisvės ai. Nr. 

raklu\ukštas (tel. 25935, 23700). 
24, ff 10 visi Kauno Pramprekybos tarnautojai, išskyrus žydus [užėjus vokie
. e 1-4' represiniai padaliniai tuoj griebėsi smurto prieš žydus - red. K. Ė,1 
č1ams, . . e V • L . . l 24 •au registruo1as1 entro n.ontoro1e, a1sves a . . 
tuoJ KAUNO PRAMPREKYBOS DIREKTORIUS 

Tokius potvarkius bei pran ešimus tuo laiku paskelbė ir įvairios 
·staigos, prekybos bei pramonės trestai, kooperatyvai. 
1 Tuo pat laiku iniciatyvos ėmėsi - be Laikinosios vyriausybės pa
eigūnų - ir buvusieji įvairių Lietuvos ūkinių bendrovių veikėjai, kurių 
įau ne vieną okupantas net nebuvo spėjęs savo patikėtiniais pakeisti. 
Siose bendrovėse, kurias okupantas vienaip ar kitaip pertvarkė, darbas 
vėl buvo pradėtas, vos tik frontas nuslinko į Rytus. 

Pirmasis ėmė dirbti, atrodo, "Pienocentras", nes sovietai nesu
spėjo jo tvarkos visiš~ai ~u~i~~t~ . Jie buvo sus~end_avę T~rybos ve~i
mą, o Valdybos darbm pnž1ūr~t1 1š ~a s~os atsmnte ~om1sa~ą. ~o":~
tai apie 400 "Pienocentro" nan~ bei pareigūnų n~ude arba_1štreme 1š 
Lietuvos. Sovietų įvykdyta žemes reforma gerokai nusmukde gyvento
jų pristatomo pieno kiekį. Sovietai išbėgo iš Lietuvos ir "Pienocentrui" 
nesumokėjo didelių skolų už į Rusiją išvežtus pieno produktus. Lietu
vą sovietams okupavus, pieno produktų eksportas į užsienį liovėsi, o 
produktai buvo vežami į Rusiją. Tačiau "Pienocentro" ir pieno perdir
bimo bendrovių įstatai dar buvo likę nepakeisti ir centre bei provincijo
je dar tebedirbo gana daug įgudusių "Pienocent!o" ~i Rienini~ ?ar~ 
b~otojų. Jų pastangomis "Pienocentras." ir _ka~1 prasi?eJus nes1hove 
dirbęs. Jau birželio 25 d. "Į Laisvę" pas1rode šis pranešimas: 

Pakaunės ūkininkams 
'.'P_ienocentras" rūpinasi sutraukti į Kauną ne tikfai iš a~imia~sios_aw!~nkė~, 

bet ir iš tolimesniųjų išlaisvintų vietų kuo daugiau pieno. P!enu p1rmo1 e1le1 non
ma ap~pinti ligonines, mažus vaikus ir kt. miesto gyven~o1~s: . . 
~~nuomenės vadovybei leidžiant, pienas į Kauną gali bufl laisvai gab~namas 

a~~zazs, todėl kviečiame Pakaunės ir t. ūkini11kus, susibūrus talkon, tuo1au pra
detz didesniais kiekiais pieną vežti Kaunan. . . .. " . ,, 
_ . Kol per Panemunės ir Aleksoto tiltus bus atstatytas 1ude11mas, Ptenocentras 
u_kininkams palengvinti organizuoja pieno priėmimą prie Žaliojo (geležinkelio) 
:~to ~_prie! Kauno pieninę. Priėmimo punkte bus indų (bidonų) atsarga atvež-
m P1enu1 suimti 
kitų rajonų ūkininkus kviečiame betarpiškai vežti pieną į "Pienocentro': Pa

;mo~ ir kt. maisto produktų krautuves ir ligonines. Už pieną bus apmokama 
11,?1~ Pinigais. 

n· P_zenocemro" pradėti įvairiose vietose kursai buhalteriams ir Belvedery ?rga-
J.;iuo1~rni pienininkams kursai - neatšaukiami. Buhalteriai ir kursų /ektonm tuou tun •4,- • 

811411 Į savo tarnybos vietas. 
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Tuo pat metu buv~ pertva_rI:Yta "_Pie~oc~n~ro" dir~kcija, kurią su. 
darė pirmininkas agr. K. Jacevičn;1s, ~~p1rm1~mka~ direktorius Kubi. 
Jius ir direktorius agr. V. Bublys. Emes1 darbo ir S(?vtetų suspenduoto·· 
taryba, kuriai pirmininkavo ~rof. J. ~š~iū?as .. En:ius dirbt! naujaj1: 
vadovybei, "Pienocentro" veikla labai gre1ta1 grįžo Į normahas vėžes 
Apie pieno ūkio būklę liepos mėnesio pabaigoje "Į Laisvę" Nr. 29 pa: 
skelbė tokį pranešimą: 

Pieno ūkio fHldėtis gerėja 
Kaunas. V!f.25. EL!A:· ~askutiniuoju bolševif:inio 1=_i~šP_ata~i"!o ~ietuvofe 

metu pieno pnstatymas l pienines buvo beveik nutru~s. Ukimnkai flk tiek prista. 
tydavo, kiek jiems prievarta buvo įsakyta, atliekant pyliavą "socialistinei va/s~. 
bei". A tliekamas pienas ir pieno produktai buvo parduodami keleriopai aukštes. 
nėmis kainomis vietos rinkoje. Daug sviesto iš mūsų krašto nelegaliu būdu buvo 
gabenama į "broliškas respublikas", kuriose "nieko netrūko': tik sviesto kilogra. 
mas tenai kainavo 40-50 rublių. 

Lietuvos išsilaisvinimas iš bolševikų jungo ypač didelio dliaugsmo sukėlė ūki, 
ninkų tarpe. "Pienocentro" paragintos, pieninės pradėjo intensyviau veikti. Pieno 
pristatymas į pienines ir grietinės nugriebimo punktus žymiai padidėjo. 

Kelios pien.inės nukentėjo ir dabar remontuojamos, kitose pieninėse darbas 
varomas pilnu tempu. Apytikriais duomenimis, surinktais veikiančiose pieni11ė, 
se, šiemetinė pieninių gamyba nebus maiesnė, kaip praeitais metais. Šiokių tokių 
sunkumų iki šiol būta su sviesto pristatymu iš pieninių į "Pienocentro" sandėlius 
Kaune, Vilniuje ir Šiauliuose. Mat, anksčiau sviestas nereguliariai buvo siunčia
mas į šaldytuvus, tad pieninėse didelių sviesto atsargų nesusidarydavo. Dides
nėms atsargoms laikyti jos neturi ir tinkamų būstų. Prasidėjus karui, _reguliarus, 
pieno pristatymas sušlubavo. "Pienocentras" daug būtų galėjęs pieninem~ pa~et, 
savomis transporto jėgomis - autosunkveiimiais, tačiau bolševikai beveik v~~ 
"Pienocentro" sunkveiimius išsigabeno. Pienines teko paraginti ir iš tolimesmiųų 
vietų sviestą gabenti į sandėlius savo priemonėmis. Dabar "Pienocentras'; vokie· 
čių karinės vadovybės parama ir nereguliariai, į sandėlius sviestą gabena geležin· 
keliais ir autosunkveiimiais. Į kai kuriuos ruoius jau paduodami ir vagonat-
ledainės, tačiau sviesto pristatymas į sandėlius dar nėra sklandus. . 

Nuo šio mėnesio l d. bolševikai mūsų kooperatinėse pieninėse proJekla_i'O 
įvesti bolševikų sąskaitybos "reformą ". Be to, pieninės buvo įpareigotos "pla1!1: 
gai" tvarkyti privalomo pieno pristatymo atskaitomybę. Vien ti.k ~iam past~rjau· 
reikalui sugalvojo tokią aibę įvairių blankų, kuriems pagaminfl suvartoJO aie· 
giau kaip 30 tonų popieriaus ... Šioms reformoms įgyvendinti buvo ~1umatyt~Pče· 
ninių buhalterių ir sąskaitininkų skaičių keleriopai padidinti. Iš kitos puses, 
kistai išvelė į Rusijos gilumą didelį skaičių pieninių darbuotojų: "Pit-

Dėl to darbai kai kur; tiek gamyboje, tiek ir sąskaityboje, trupuŲ sušl~kavo. aic 
nocentras" naujos atėjūno sąskaitybos projektuotus pertvarkymus pa~aikino! 0~,ėst 
ruoitu pavedė jo iinioje esantiems sąskaitybos ir gamybos inspekforz_G':'s piem,a/4 padėti atstatyti senąją tvarką. Taip pat stengiamasi sutvarkyti ir p_1emr:1ų ~ers~:eik· 
kad darbas įeitų į normalias vėies. Kad kooperatinės pieninės g~letų s~krnat" la'edį, 
ti "Pienocentras" išrūpino joms šiuo trumpu metu daugiau kaip 2 mil. rub ių „ skt 
tų. Būtiniausi~m~ reikalams kreditu J!i~ninės _aprūp~m~mos _per ''.Pi~noc_enr;:/aJ bfJS 
rius ir apskričių piemnes. Dabar gaut, vel nau11 kreditcu, Ia, 'U?,.Qrtlmiaus1u l 
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. IS pieninėms, kurios anksčiau jų negavo. 
t ·es/110

~0,uosius metus "Pienocentras" buvo žymiai išplėtęs ne tik sviesto, bet ir 
f~r ~ksparlą. D~bartini~ karas_ kia~~inių s~p(rldmą _kuria'!l _ laikui buv? su

~(lllŠ1111~,pieflocent':'' "parag1'.1~s, k}auš1:11ų supirkir7:a.~ vel ~t?mvi':amas. "Pi~n°: 
1abdę\;eda su atihnkamomis ,stmgomis derybas del kiaušimų kainų suregu/1av1-
re1dtt15 se/qnėje, tikimas~ kiaušinių pristatymas į supirldmo vietas padidės. 
mo, rar:vikai buvo įsigeidę pieno perdirbimo bendroves pertvarkyti naujais pa-
. Bo. ·rodinėdami, kad bendrovių vadovybes beveik be išimties sudarę "buo

gr,1:f01s;a~būs ūkininkai, kad juos reikią pašalinti. Tą darbą jie visu uolumu ir 
ie~: sVienur valdybų nariai išgabenti į Rusijos gilumą, kitur nušalinti ir jų vie
,y ,:šrillkti" bolševikam.s patikim~ asmenys. Tači~u ~~ugumoje ben_dryvių !i~s 
~~~r. ,mos" pravesti nespeta. Tuo budu daugumą p1emmų valdo legaliai praeitais 
reio_ rillktos valdybos. Ten, kur bendrovių vadovybė pasikeitė, "Pienocentras" 
~:: :/statyti /egaliąp~dėtį- kv~esti į darbą _valdybo~ nari~s, ~i~busi~s_bendrovė
µ r · bolševikų įsibrovimo. Tačiau ten, kur zr bolševikų laikais Į nau;ai sudarytas 
'.,~tXbas pateko dori žmonės, ir tinkamai tvarko bendrovių reikalus, valdybos ir 

toliau veikia. . . . L ' _ki . ku . d b . _ kr •t 
"Pienocentras" kviečia visus 1etuvos u mn s ir ar: uoto1us musų O:, o 

pieno ūkį gerinti, tobulinti ir didinti gamybą. 

Netrukus ėmė dirbti ir "Maistas", kurį sovietai iš akcinės bendro
vės pavertė valstybiniu trestu. "Maistui" savo įstaigose bei įmonėse 
pirmiausia rūpėjo išlaikyti, o kur reikėjo, ir atstatyti tvarką bei pradėti, 
nors ir ne kažin kiek, dirbti. Tad "Į Laisvę" liepos 3 d. "Maisto" ben
drovė paskelbė šį pranešimą: 

"Maisto" Tresto pranešimas 
"Maisto" Trestas praneša visų savo fabrikų, skerdyklų ir kitų įmonių direkto

riams, vedėjams ir tarnautojams, kad jie privalo eiti savo pareigas. Kur nėra direk
torių ar vedėjų, jų pareigas eina jų padėjėjai, nesant pastarųjų - vyresn. buhalte-
riai ir taip toliau pagal vyresniškumą. . . 

"Maisto" skerdyklos ir įmonės privalo stengtis susisiekti su savo fabnkais, o 
pastarieji - su trestu ir suteikti iinių apie įmonių stovį ir esamas produktų atsar
gas . 

. Mėsos produktai ligi atskiro parėdymo turi būti pardavinėjami tomis.kaino
mis, kurios buvo iki birželio mėn. 22 d. Fabrikai privalo tuo jaus pagal galimumą 
organizuoti gyvulių supirkimą ir dėti pastangas aprūpinti gyventojus mėsos pro
du~,ais, _dėl normų ir tvarkos susitarus su vietos valdžia. . . 

Maistui" vėl ėmus dirbti kai kuriuos dalykus teko sutvarkyll ar pertvarkyfl. 
risųpinna Laikinoji Lietuva; vyriausybė okupantų įsteigtą Valstybinį Jr!ėsos Tr~stą 
~aistas" nutarė panaikinti ir atkurtiAkc. "Maisto" Bendrovę, lamai buvo leista ~::i pagal jos ankstesnius įstatus. Be to, josios val1ybo! pif"!'ll!ninkas i: vy:-1f · 
as 0~~s ag': J. Tallat-Kelpša deportacijų metu buvo 1šveztas Į ~1b1~ą,- to1el re1kėj0 :i,/:t nau1ą vadovybę. Į atkurtosios1kc. "Maisto''. ~endroves lmkinąJą valdybą 

Gra· lllnku buvo pasldrtas V. Grudzmskas, o nanms J. Matukas, P. Dagys, P. 
~nuskas, D. Adomaitis ir A . Tamulionis. 

bai ~pie padėtį "Maisto" bendrovėje ir jos veiklą 1941 m. liepos pa
&OJe ELTA paskelbė tokį pranešimą: 
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Kaip dirba "Maistas" ~ 
Kaunas. VJJ.29. ELTA. Visi akc. "Maisto" bendrovės fabriklii n 

veik nenukentėjo. Fabrikus ~o sunai':inimo apsaugo/o P_artizanai i/:a';:/o ~
ir tamautoių tarpo ryžtingai gynę fabnkus nuo bolševikų 1s1brovė/ių n . 1u~ 

1 . , , es1gai/ .,. 
mi ir savo gyvybes. . . . . " . ,, . e"'I, 

Jau pačiomis pirmomis pokano dien~m1s_ ~~isto fabnkai vėl pradė 'o 
kytis, šalinti bolševikų paliktą ne~arką ir M!f i) normalų gyvenimą. ia tv/l/. 
bolševikais išnyka ir jų "Raudonieji kampeliai , kadrų skyriai" ir kiti sav nu ~ 
at~enę bo~evikinfai_PrasimanymaL_ Iš "Maisto" fabrikų ko_mpetencij~t:žiii 
išskirta gyvulių suptrkimas. Ta funkcija buvo pavesta anuo laiku veikusi . ,, VO 

vulių paruošos''. b~zei._ IJ_a~a'. vėl atstatyta sena tvarka. "Maistas" kliip ira;en~y. 
gyvulius perka neswg 1š ukimnkų. tau 

Kiek leidžia "Maisto" turimieji ištekliai, fabrikai dirba visai normaliai. Dari,· 
ninkai ir tarnautojai savo pareigas atlieka daug geriau, darbas lymiai našesnis 

1
• 

anuo vadinamuoju stachanoviečių sąjūdžio metu, nepaisant to, kad dabar'/:! 
prisilaikyti prie naujų reikalavimų, kuriuos iškelia gyvenimas. 

Pašalinus minėtas kliūtis, "Maisto" fabrikai galės savo gamybą dar žymiau 
išplėsti._ "M~istas" !"'i~~ia_visus ~iefl:vos ūkinin}:u_s ~uginti ~o daugiau gyvu/~ 
pardavimui. Iš bolševikines vergi1os išlaisvintas ukimnkas su tikru nuoširdumu ir 
entuziazmu ėmėsi atstatyti apgriautą savo ūkį ir jis vėl bus tas neišsemiamas "Mais
to" i.aliavos tiekėjas. 

Tuo metu "Ma istas" turėjo keturis fabrikus: Kaune - direkt. P. 
Gavėnas, Tauragėj - direkt. (naujai paskirtas) P. Šalčius, Šiauliuose
direkt. A Miškinis ir N. Vilnioje - direkt. J. Ka lnius. 

Sovietiniai okupantai "Lietūkį", kaip ir "Maistą" bei kitas Lietu
vos ūkines organizacijas, buvo pertvarkę pagal savo modelį, paversda
mi Lietuvos Respublikos vartotojų sąjunga "Lietkoopsąjunga", kuri bu• 
vo pertv arkyta į "Lietūkį". Apie jo atkūrimą ir pradedamą darbą lie
pos 12 d. buvo paskelbtas toks komunikatas: 

A.Jstatomas "Lietūkis" 
Lietuvos respublikinė _yartotojų sąjunga "Lietkoopsąjunga " panaikinta_. Jos 

vietoje atstatoma Žemės Ukio &operatyvų Sąjunga "Lietūkis': kuriai leidžiama 
tęsti savo veiklą pagal jos kredito įstaigų ir kooperatyvų inspekcijos 1930 m. lap
kričio 25 d. perregistruotus įstatus. . . 

"1:-,iet~ofsąj_~.?g?s" org,~nizacinis biuras panaikintas: Birže~io 26 l na: 
paskirta laikino11 Lietūkio vadovybė paleista ir jos vietoje paskirta nau1a vi 

vybė--:- Dr. Manelis, agr. Pijus Pečkaitis, Vincas Meilus, Antanas Steikūnas, Jonas 
Stulpmas, agr. Baublys ir Grinsevičius. . · 0• 

. Visos ~pskrjči~ van_otojų kooperacijos sąjungos (apkoopsąjung_os/ !P~,~~si· 
1am_os _tuo1a,~ l:kv_:du~tts ir !avo aktyvus balanso koinom(s per~uotl vietoje_ kO· 
danusiems L1etūkio '~kyn~ms arba, "Lietūkiui" nurodžius, vietos ~artoto~i /JJS 
operatyvams, kune tun penmtų aktyvų sumoje apmokėti apkoopsąJungų 
proporcingai kreditorių pareikštoms pretenzijoms. . s o 

Apkoopsąjungų likvidaciją pavedama atlikti jų dabartinėms vadovybern,[ais 
kur jų nebūtų - atlikti įpareigojamas "Lietūkis': kuris, susitaręs su starnbes;ikVi• 
apkoopsąjungos kreditoriais, paskirs atitinkamus likvidatorius arba paves 
daciją atlikti vietos vartotojų kooperatyvams. 
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ELTA ([L, 1941-17). 

tkurtam "Lietūki~i''. bu~o perduota i_r sovietinės okupacijos me-
A jzuota Valstyb1ruo seklų fondo Lietuvos Respublikos kanto

tu suo~~f I(ontora rer?u o~a su ~sami~ tur i"!-o':1is sėkl~ a'-".argo~i~, 
ra, J~

1
. is mašino mis sekla1 valyti, svenam uoiu mventonum1, maišais 

sande ia ' . . 
. k'tais įrengimais. " . - . " . . . . . . . 
1r I p davus šią Kontorą, L1etūk10 seklų skynus pnvaleJo augmtl, 

. kt~i paruošti visą žemės ūkio augalų ūkinę sėklą, o taip pat im
supir ~-bei paskirstyti sėklas, sėklas supirkti ir jas eksportuoti. 
partu~~urtas "Lietūkis" savo darbą plėtė gana sparčiai. Apie šios ben

. veiklą ELTA painformavo visuomenę šiuo "Į Laisvę" liepos 23 
droves . 
d askelbtu komumkatu : 
· p A.Jkurtas "Lietūlds" sparčiai dirba 

J(aunas. VJJ.22. ELTA. "Li~tūkis" atgijo pirmomis pokario dienom_is_._ Laiki
no 'i "Lietūkio" vadovybė ėmės: prekybos atstatymo darbo. P1_rmo1e_ e1Le1e, kiek 
s ~ os leido, pristatinėtos prekės Ka~no koope~~tyvams, _o _veliau, µ1gi]US kad tr 
n~ldeles transporto priemones, pr~k.ė_~ ~uv_o ~e;,iopm~~ 1~ / tolimesnes ~!etas. _ 

Šiuo metu jau veikia atsta_tytl šie Lief!ikio skynai. Šiaulių, Panevezio, M~ 
žeikių, Telšių, Rokiškio, Vilmau~. ~o/ševikų valdymo ~etu !u_d~,'Ytos_apskrič1ų 
vartotojų kooperacijos sąjungos ir JŲ turtas perduotas L1etukio skynams arba 
rajoniniams kooperatyvams. . . . . .. 

Centro grūdų skyrius, kuris jau buvo beveik sultk:':d~ola!, vel pradėjo s~vo 
darbą. Jis vadovauja buv. "Zagotzemo" g,:ūd_ų sand~f1ų ir kito turto perem1m!_) 
darbams. "Lietūkio" skyriai ir kaoperatyvai, kiek /eulžw sąlygos, gyvento1us apru-

pina miltais ir duona. . . "L' -ki " ky · · · 
Ligi naujojo derliaus grūdų, atrodo, užteks. Tačiau v1s1 . ietu. _o s nm ir 

kooperatyvai turėtų rimtai pasirūpinti, kad esančios sande~1~ose_grudų atsargos 
nesugestų. Grūdų tuo tarpu neperkama, nes dar nepaaiš~JO kai~os. Kai kainų 
klausimas išsispręs, ūkininkai per radiją ir spaudą bus apie_ta1 f~~nfor:nuot,'. . . 

"Lietūkio" sėklų skyrius, buv. valstybinis sėklų fondas, vel pns_11~nge pne Lie
tūkio" ir dirba tuose pačiuose būstuose. Skyrius rūpinasi, kad veisime~ ~eklos p~
sėliai auginami pagal "Lietūkio" ir sėklų fondo sudarytas ~u augintoJa!s suta1s, 
būtų 'ankamai prižiūrimi ir kad sėklų derlius būtų laiku_ i~ tl~ikamai 7::iimtas. b a-. 
dangi šiemet pasėlių kontrolės pilnai įvykdyti dėl sus1S1eki~o sun mų ~e t 
galima, tai augintojams pranešta, kad, pasėliams pribrendus, JUOS p1autų, ne au · 
damĮpasėlių kontrolės komisijos atvykimo. . Atv -· vę ūkininkai jas 
amės ūkio mašinų prekyba Kaune buvo labai_ gyva. :/° kuliamųjų ma-

5?1arkiai pirko ir dabar jų tuo tarpu jau neturima. Vety_klių, fu . e_ ių, l r mašinoms 
~nų, maniežų, svarstyklių netrukus tikimasi vel gauti. At~llo/mų ~ a fikitų sezoni
<0r Y!'a: Įvairių geležies dirbinių, kaip dalgių, ~aląs'}'''Ų! kiMI!;. i;:;:~ai į provinciją. 
;ų uk}š~ reikmenų kasdien sunkveži'!1iai_s ~iunčwmi nemziodi mos vartotojams. 
pskritai, tu~o s įvairios prekės, kiek n~, ~dž!a s~7ĘJos, parori /aine vietoje su a[r 

kri
Nesema, E provinciją yra išsiųsta 15 L1etūkio 111struktrkytų'. · reikalus Pro-

s lyse es č' . . . . padeda tva i visus . . .. . an w1s 11zstruktonazs kooperatyvams . . r · bolševikų isiver-
~nci1o1e kooperatyvams vadovauti kviečiamos senos, ~uviwos :fetos aktyvistais. 
m~tldybos, o kur jų nėra, valdybos suda:omos susi_tarus Į;:i kur provincijos ko

nuolat g nunamų provincijos pmneš1mų matyti, JOg 



192 Albinas Gražiūnas 

operatyvai labai skaudžiai nukentėjo. Tačiau tikimasi,_ ~d, visu?menės rernia. 
mi, kooperatyvai atsigaus ir bus stiprūs mūsų ekonom inio gyvenimo ramsčiai. 

Prie šio komunikato pri?urtina~ jo~ ~ o. pat m~~ normal~ai_ dirbo 
ir "Lietūkio" žemės ūkio mašmų baze V1lnmJe, kun oJe pardaVIneti Vis· 
žemės ūkio įrankiai ir mašinos. Bazė jų turėjo dar labai daug ir parcta'. 
vinėjo iki karo galiojusiomis kainomis. ~ietuvos_ūkiui ~v~rb!o~ _linų ap. 
dirbimo pramonės atstovai jau pirmoI?1s karo dienom is e_mesi iniciaty. 
vos tvarkyti savo srities reikalus. Sovietams okupa~s Lietuvą, krašte 
veikė keliolika įmonių nebruktiems linams perdir?tl: l) Kooperatyvų 
Sąjungos "Llno" Gubernijoj, N. Vilnioje ir Panemunely, 2) Semlin -Šiau. 
liuose, 3) Litlin- Gubernijoje, 4) "Lletu~os Linas" - Kaun~, 5) "~as" ir 
Žempklin- Mažeikiuose. Sovietai visą hnų prekybą sutelke respublikinė
je kontoroje "Zagotlen", kurią prijungė prie to paties vardo linų preky. 
bos centro Maskvoje. 

Jau birželio 26 d. kooperatyvų sąjungos "Linas" pirmininkas "Į 
Laisvę" paskelbė šį potvarkį: 

Visoms KIS "Linas" įmonėms ir skyriams 
Kooperatyvų Sąjungos "Linas" pirmininkas (buv. Respublikinė Kontora "Li

nas") įsako visų KIS "Linas" fabrikų, skyrių, pirkyklų, sandėlių ir kitų įmonių 
tarnautojams tuojau vykti į darbovietes. 

Atsakingi pareigūnai visų pirma turi organizuoti sustiprinti įmonių ir turto 
apsaugą, imtis reikalingų priešgaisrinių priemonių ir, kai tik leis aplinkybės, pra• 
dėti normalų darbą. 

Jei kuriame fabrike, skyriuje, pirkykloje ar sandėly būtų pasišalinę at!a~ngi 
pareigūnai, jų pareigas tuojau turi perimti žemesnieji pag?! rangą, t.y. J?as1šali_nu• 
sio direktoriaus pareigas perima jo pavaduotojas, nesant ir pavaduoto JO - vynau
sias buhalteris, nesant ir šio - vyr. sąskaitininkas ir t.t. Pasišalinusio pirkyklos 
vedėjo pareigas turi perimti vyr. brokeris, jei brokeris pasišalinęs, pareigas perima 
vyr. sąskaitininkas ir t.t. . . 

"Lino" fabriką Panevėžyje įsakau perimti Panevėžio tarpapskritiniam skyn~7 
"Lino" 2-rą ir 3-čią (buv. Samlin) fabrikus Šiauliuose - Siaulių tarpapskrih· 
niam skyriui sutartinai su "Lino" l fabriko administracija. . . 

Kai tik pradės veikti telefonai, telegrafas ir paštai, visų fabrikų ir tarp_apskrih: 
nių skyrių vadovybė privalo tuojau pranešti Centrui (Kaunas, Duonelazčto g-~~ 
9) apie įmonių, prekių, inventoriaus ir pinigų padėtį. Telefoniniai ar telegr~~ma'. 
pranešimai privalo būti trumpi; po jų tuojau turi eiti platūs raštiški paaiškimmai 
apie įmonės, skyriaus ar pirkyklos turto padėtį. 

J. KRIKŠČIŪNAS, 
KIS "Linas" PirmininkaS 

Pirmininko paminėti "Lino" skyriai tuo metu veikė Vilniuje, Pa· 
nevėžyje, Utenoj, Biržuose, Šiauliuose, Telšiuose, Raseiniuose i~ ~a: 
rijampolėje. Visi tie skyriai, centro paraginti, taip pat tuojau emest 
savo veiklos. . ,, 

Šiek tiek vėliau sudaryta ir nauja -kol kas dar tik laikinoji - "IJn° 
valdyba, kurios nariais buvo: J. Krikščiūnas (pirmininkas), inž . P. Eiduke· 
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~gronomai J. Simukaitis, P. Šabanevičius bei J. Šumskis. 
\llčiUS Maždaug tuo pat ~e~ !psitvarkiusios ėmė veikti ir ~it?s be~dro-
. bei įstaigos. Valstybinis Sodybos" trestas buvo panaikmtas 1r at

ves t akc. "Sodybos" bendrovė, kurios laikinosios valdybos pirminin
kllf a O J. Strazdas, o nariais : Just. Strazdas, P. Kaladė, I. Budrys bei J. 
kU ~a~as. Toks pats likimas ištiko "Kauno valgio" bei "Vilniaus valgio" 
B ~ kurie pertvarkyti į ankstesniąją akc. "Valgio " bendrovę. Jos 
tr:in;sios valdybos nariais buvo: A Zubrys, K. Kleiva, P. Gavėnas, B. 
~ž meckas ir A Reventas . "Pramonės statybos trestas" paverstas akc. 
"St:tybos" ben~~o~e su šiais l~i~inosi?s val?ybos naria_is: pirm. i~ . _J. 
D činskas, nan a1: mž. V. Raža1t1s, J. Liepoms, K. Balta ir P. Polterait1s. 
sivietinių oku~antų suorganiz~ota Re~p~bl~inė Autotransporto Va~
d ba buvo likviduota, a~urt~ JŲ panaik!ntojl ~kc. _"Auto" bend~oye. 
J~s laikinosi~s valdybos ~irmimnk~ ~askirtas r1rm. mž. B. LauceVI~lUS 
ir nariais: - ii:-ž· V. Petk~nas, J. Žigi?skas bei J. Au~stas . AI:1enkos 
lietuvių akcines bendro ves turtas, kuą okupanto valdžia perdave Auto
transporto valdy?ai, ~š "A~to" bendrovės ?u~o išskir!as i~ perlei~tas 
atgaivintai Amerikos lietuvių akc. bendrovei. Liepos menes10 pabaigo
je jau veikė visos 42 Kauno vartotojų .~ndrov~s "Parama'_' ma_isto 
parduotuvės bei 18 iš 39 valdytų pramo!1m1_ų prek~ų parduo_tuvių. !,-~lcu: 
sios buvo inventorizuoja mos. Bendroves d1rektonaus pareigas laikma1 
ėjo R. Tubelis bei stengtasi surinkti iki sovietinės okupacijos dirbusią 
buvusią valdybą. Be minėtųjų ėmė veikti ir cukraus, tabako, malūnų, 
kepyklų, žuvies, alaus ir kiti trestai. 

Ruošiantis Lietuvos ūkį denacionalizuoti, užsimota atkurti ir ver
slininkų interesų atstovybę - Prekybos, pramonės ir amatų rūmus, nes 
sovietiniai okupantai tuos Rūmus buvo uždarę. Šių Rūmų išlaikomas 
amatų mokyklas, kursus, žurnalą "Amatininkas" ir apie 2 mil~jonų litų 
vertės turtą sovietai paskirstė įvairioms įstaigoms. Rūmų suvienyta 21 
verslininkų sąjunga buvo likviduotos, 86 tarnautojai atleis!i i_š darbo, 
todėl viską teko pradėti iš naujo . Nauju Prekybos, pra~o~es ir amat~ 
rūmų pirmininku paskirtas, iki atvykstant numatytam skuti fin_ansų ~1-
nistru J. Matulioniui, S. Lušys, kuris tuose Rūmuose dir~ Jau pneš 
sovietinę okupaciją. Jo pavaduotoju paskirtas J. Bagd_ona':'1črns, pr~~
bos kooperacijos vadovu - dr. A. J asevičius, pramones - ~nž. J. Mika1-
la, kooperacijos - dr . J. Leimonas ir amatų - Valen~oni:s . 
.. Atkuriamieji Prekybos, pramonės ir_a~atų_~a1 tuoJau pat nega
leio nonnaliai dirbti nes dar nebuvo verslininkų ir JŲ sudaromų organų -
vat_dybos ir tarybos. Tad teko padaryti kai kuriuos a~li~bių s~eltus pa
keitimus, apie kuriuos Laikinoji vyriausybė paskelbė ŠĮ komunikatą: 

Kaip veikia Prekybos, Pramonės ir Amalų ~~i 
nto ~u _nas. VJI.14. ELTA. Kompetentingos įstaigos skelbia, .J?8 P_rekybos, Pra

nes ir Amatų Rūmų statutas galioja ir veikia su šiais pake1t1mais: 
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Rūmų P('":ininkas į_ va/3/.bos posėfžius galikvies~s f:itų Lietuv?j~ veikianti 
rūmų, centnmy bankų 1r atitinkamų zmybų bei ce:1~mų ekono1:1m1ų organi ~ 
cijų atstovu~. Si! asmenys dalyvauja v~ldybos p~s~džiuose patanamuoju bai::· 

Rūmų biudžetą, tamauto;ų etatus ir JŲ atlyginimą 1941 metams nustato : 
mininkas. Jis pateikia tą biudžetą, etatus ir atlyginimą rūmams peržiūrėti. Plf. 

Kol bus pravesti rūmų narių rinkimai, laikinoji rūmų valdyba ir taryba skiri 
ma iš prekybininkų, pramonininkų ir amatininkų tarpo. (ĮL, 1941-19). a. 

Laikinoji vyriausybė gfVavo gana trumpai, todėl ir čia numa%Į 
pakeitimų nespėta įgyvendinti. Valdybą bei tarybą nebuvo spėta ne tik 
išrinkti, bet ir paskirti. Sušaukti keli neformalūs buvusių prekybininką 
bei kitų verslininkų pasitarimai, kuriuose svarstyta, kas darytina ver. 
slams privatizuoti bei pačių Rūmų veiklai atgaivinti. 

Jau anksčiau minėta, kad užėjus vokiečiams ir jiems pareikaJa. 
vus žydus atleisti iš jų užimamų pareigų, tam tikrose srityse, kur šie 
Lietuvos piliečiai buvo įsitvirtinę, ėmė labai trūkti specialistų. Pavyz. 
džiui, sovietinių okupantų pertvarkytos Kauno "Paramo s" maisto par. 
duotuvėse dirbo 30%, o pramoninių prekių - net 90% žydų. Be to, "Pa. 
rama" neteko ir vadovybės, nes josios direktorius buvo Štromas, spec• 
skyriaus vedėjas - Grilius, o kadrų skyriaus vedėjas - Ruchas. 

Pasišalinusiems ir pašalintiems žydams pakeisti buvo ieškoma lie• 
tuvių, norinčių dirbti toje srityje. Pasisiūlė gana daug, tačiau tik apie 
60% buvo jau anksčiau toje srityje dirbę ir turį patyrimo. Sovietiniais 
laikais šių asmenų nepriėmė į darbą, nes jie buvo verslininkai ar šiaip 
režimui nepatikimi asmenys. Kiti jokio pasiruošimo bei patyrimo netu
rėjo, todėl Prekybos, pramonės ir amatų rūmai ėmėsi iniciatyvos suor
ganizuoti kursus naujiems lietuviams prekybininkams ruošti. "Į Lais
vę" liepos 10 d. pasirodė šis skelbimas: 

Būsimųjų pardavėjų dėmesiui 
Prekybos darbininkų trūkumui pašalinti ir jų kvalifikacijoms pagerinti Preky· 

bos, Pramonės ir Amatų Rūmai, susitarę su atitinkamomis švietimo žinybomis, 
ruošia pardavėjų kursus. Kursuose bus dėstomi šie mokslo dalykai:prekybos įm~· 
nių organizacija, pardavimo technika, prekybinis skaičiavimas, atskaitomybe" 
prekių pažinimas. Kursai prasidės š. m. liepos mėn. 14 dieną 8 valandą ir truks 
dvi savaites, t.y. iki liepos mėn. 26 d. Darbas vyks Kauno Prekybos Mok'j~OS 
patalpose darbo dienomis nuo 8 iki 14 val. [ kursus priimami visi lietuviai ir lle/U· 
vės ne jaunesni kaip 16 metų amžiaus ir baigę nemažiau kaip pradžios mokyklą, 
Prašymus su mokslo pa!/mėji':'ais kur~ų vedėjo vardu reikia paduoti Kaun~ ~re5 kybos Mokyklos rašhne;e - Miško g-ve l, /l/ aukštas, kasdien nuo 8 val. iki 1 

val. Už mokslą mokestis neimamas. Baigusieji gaus pažymėjimus. . 
5 KURSŲ VEDElA 

Paskelbtieji kursai numatytu laiku pradėjo darbą. Apie darbO ~i'. 
gą tuose kursuose spauda rašė : "Šį šeštadienį baigs darbą pirmoji nauJ0'. 

parengtų prekybininkų laida. Kursų laikas - tik dvi savaitės, todėl jų Ia;_ 
kytojams tenka gerokai pasispausti. Miškų g. Nr. l, kur vyksta kursai, SU 

l .. , 
l 
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na; susidomėjimas buvo nepaprastas. Iš tolimiausių Lietuvos kampų jau
s~ ifi įsidėję dviem savaitėm maisto, pluošė pėsti į Kauną. Nors iš pradžių 
~:v; nusistatyta į kursus .p~i"!ti ~~k 40-5? asm~~ų, bet prašymų buvo pa
duota apie 600. Teko padidinti pmmamŲJų ska1č1ų. Nepatekusieji net aša
odavo. Atranka buvo daroma, atsižvelgianti mokslo cenzą ir kitus asme
~inius savumus, reikalingus būsimiems prekybininkams. Esant lygioms 
kvalifikacijoms, pirmenybė buvo daroma partizanams. Dabar kursuose 
veikia trys grupės, kuriose yra apie 190 mokinių. Tarp jų yra abiturientų, 
buvusių policininkų ir kt. Pagal kursų planą, kursantams reikia išklausyti 
70 valandų iš penkių objektų: pardavimo technikos, prekybos organizaci
jos, prekybinio skaičiavjmo'. at~kaitomybės,pr~kiųpažinimo. Pamokų~
dien būna 6 val. Visą hkus1 laiką kursantai dirba namuose. Kursuose dir
bama rimtai. Daroma silpnesniųjų atranka. Viena grupė jau paleista na
mo. Vado.ybė nusistačiusi neduoti kursų baigimo pažymėjimų silpnai suge
bantiems skaičiuoti ar nepasižymintiems mandagumu, kaip netinkamiems 
prekjbininko profesijai. Kursuose dirba penki mokytojai, diplomuoti preky
bininkai ar ekonomistai, prekybos mokyklos mokytojai." ([L, 1941-25). 

Šie nauji lietuviai prekybininkai savo kursų baigimo pažymėjimus 
gavo liepos 28 dieną. 149 asmenų laida tą dieną Prekybos, pramonės ir 
amatų rūmų pirmininko S. Lušio ir kursų vedėjo A Barakausko buvo 
su gerais linkėjimais išleista į darbą. 

Svarbiausias Prekybos, pramonės ir amatų rūmų darbas, kol vo
kiečiai dar nesukūrė savo civilinės valdžios, buvo paruoštas būrys nau
jų lietuvių prekybininkų. Nors teko pasitenkinti trumpalaikiais kursais, 
tačiau buvo likviduota labai žymi to meto Lietuvos ūkinio gyvenimo 
spraga. 

Buvo planuojama ir kita tų kursų laida bei įsteigti panašius kur
sus Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžy bei kitur. Iš tikro panašių kursų vė
liau įvairiose vietose ir buvo suruošta, tačiau tai jau buvo vokiečių civi
linei administracijai perėmus Lietuvos valdymą. 

Tenka pastebėti, jog ne tik Prekybos, pramonės ir amatų rūmai, 
be_t ir paskiros prekybos ar pramonės šakos ėmėsi žygių pasiruošti jiems 
r~tkalingų specialistų. Kooperatyvų sąjunga "Linas" ruošė kursus linų 
ptrkyklų ir linų rūšiuotojams. 

Kaip byloja pateikti faktai, dar vokiečių armijo'!1s neu_žėjus ~i 
frontui persiritus per Lietuvą, Laikinosios Lietuvos vynau~ybės gyva~
rn~ t_arpsnyje, ministerijos, žinybos ir vietinės gamr.bos_ paJegos s~tart1-
na1 emėsi darnaus darbo atkurti sovietų okupac1JOS 1r karo veiksmų 
SUtrikdytas įvairias krašto ūkio šakas ir tęsti jų veiklą bei gamybą. 
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VOKIEČIŲ CIVILINĖS ADMINISTRAClJos 
LAIKOTARPIS 

PAGRINDINIAI NAUJŲJŲ OKUPANTŲ TIKSLAI 

Europa be nacionalinių valstybių 

Vokiečiai dažnai kalbėdavo, kad į Lietuvą ir kitus Rytų kraštus jie 
a~ė~ę kaip tautų gelbėtojai._Ta~iau iš tik_ro Jų tikslas bu~o ne tautas gel
bėti. K~ras Rytuose buvo tik _VIe_na _vok1eč1ų plano dalis. Vokiečių tiks
las, kuq 1942 m. Nr. 110-111 1šdeste "Frankfurter Zei tung", buvo "Ket
virtoji Europa". Tame straipsnyje sakoma, jog "Trečiosios Europos" 
laikai, ku~e Euro~oje bu~ę n~cion~listi?i~ valstybių laikotarpis, eina į 
galą. Prasidedąs laikotarpis, kai nac1onahnes valstybės būsiančios panai
ki~tos. An?t t_o laikrašč!o, praėjusiame amžiuje Bismarkas sujungęs at
~kira_~ ~0~1eč1_ų v~lsty~le~. _Tačiau - nors tai buvęs svarbus Europos 
istonJOJe 1~k1s-:-Į fa~ndmms dalykus tuomet nebuvę atsižvelgta. Bis
ma~ko ~~1c~~ iš tiimpų _nebuvęs joks Reichas, o viso labo tik valstybė, 
kuną pneme Į valstybėmIS besiremiančią politinę Europos sistemą ir ją 
visiš~ai pripa_ž~?o. ~ian_dieninis Reichas siejąsis su tikromis Reicho su
pratimo trad1c11omis. ~is yra_ atskirų valstybių likimą apsprendžianti jė
ga ~~rdnun~~ -acht) 1r _pernua atsakomybę už naują tvarką. Vadina
moji m?~ermOJI va_ls~bė turinti užleisti vietą tai naujai tikrovei. Euro
p_a, ~un?Je vals~b1?1S partikuliarizmas sukėlė krizę bei anarchiją, tu-
1:°ti. susitvarkyti kaip n~dal_o~a visuma. Tasai susitvarkymas turįs rem
tis VISŲ Europos tautų tikrųjų mteresų solidarumu tačiau turi būti deri
namas ~u XX a: pa~tinta~ vadovavimo pirmenybinės eilės (Rangord
nung) ir orgamzac11os (Gliederung) elementais. Vadinasi "Ketvirtoji 
~~o~t atsiras t~d~, kai eur?pinis partikuliarizmas bus pakeistas su
s~V1em1imu, europmes valstybių daugybės tvarka (Vielstaeterei) pavirs 
Vlena Europos supervalstybe. 

Tz:ump~i. tari_a?t, na~ai buvo numatę, kad visos tautinės Europas 
v~lstybės ture!o _but1 pa_na~t os ir sujungtos į vieną supervalstybę, ku
nos centras busiąs vokiečių Reichas. 

. ~ip Reichas turėjo Europai vadovauti, buvo išdėstyta vienuo~ 
užs~e~ečiams suruoštuos~ k_ur~u~s~, kuriuos išklausė ir grupė lietuvtŲ 
ka1:°inkų. _Tų kursų lektona1 deste, Jog vokiečiai iš jokio užimto krašto 
nes1trauks1ą. O kad tuose kraštuose galėtų įvesti naują tvarką, "Euro· 
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-;;:;:-tybių", po karo nė vienas vokietis fizinio darbo nedirbsiąs. 
tą metai slaviškuose kraštuose būsią mobilizuojama keletas mili1·onų 
1\-as mž' . k . darbingo a taus vyrų_ Ir ~ot_erų, u_n~, nustatytą laiką gyvendami tam 
tikrose stovyklose'. ~tli~s~ą vtsus _f1Zm1us darbus. Kai jie savo tarnybą 
baigsią, juos ya~e1s1ą kit_1 ~- pači~ kraštų gyventojai. Vengdami labai 
blogo jspūdžio, tie lek!ona1 h~~via~~ sakė, jog lietuviai už prisidėjimą 
prie kov?s su ko~u?12mu _ b~s1~ kitaip traktuojami - už savo įnašą į 
vykstančią _kovą busią ~pr:upmtl_ žeme ~ur nors Gudijoj ar Ukrainoj. 
Apie [ietuVI~ tv~r~ąs1 ~ietuvoJe lek~~nai, nekreipdami dėmesio, kokį 
tai padarys ĮS~U?l het1:V1a~s, n~kalbė~o, nes Lietuva buvo skirta kam 
kitam. Ką nac1a1 galvojo apie Lietuvą 1r apskritai Pabaltijį Reicho ko
misaro Rygoj~ l~ista~ . "Ost land" žurnale 1942 m. išdėstė' patsai oku
puotų Rytų snč1ų mmistras A Rosenbergas straipsnyje "Rytų kraštų 
likimas" ('.'Sc~ic~sal _d~r Ostla~des'.'). A.Rosenbergui Pabaltijo valsty
bės buvusios tik istonms nesusipratimas. 1918 m. sugriuvus Rusijos im
perijai ir jvykus revoliucijai Vokietijoje, pasibaigė ištisa epocha. Prasi
dėjo laikai, kai mažos Pabaltijo tautos tarp savo problemomis užsiėmu
sių didžiųjų tautų išgyvenę tariamo savarankiškumo laikotarpį. Vokie
čiai suprantą šį siekimą, tačiau savo išraiška jis neatitinkąs nei istorijos 
reikalavimų, nei griežtų dabarties sąlygų. Dabar visa tai esą nebeaktu
alu, nes likimo burtas jau mestas. O koks tasai likimas būsiąs, gana 
atvirai išdėstė vokiečių maitinimo ūkio ir agrarinės politikos viršinin
~as Ba~ke. Kalbėdamas Dunojaus aukštupio srities demonstracijose, 
l~pa~eiškė: "Mūsų kariuomenės vienkartinių pastangų dėka erdvės tėvy
ne1e siaurumo klausimas yra išspręstas. Tuo pačiu ir vokiečių ūkininkija 
atsi~rė prieš didelius uždavinius naująsias sritis apgyvendinti ir laimėti 
v~~škumui. Srities platumas ir naujos Vakarų bendruomenės dvasios su
kūm:za~ r~il,alauja įžiūrėti ne tik kasdieninius rūpesčiu1 bet ir numatyti 
pa~ndzmus agrarinius klausimus, lrurie yra prieš mus . .Siandien Rytuose 
tun'!1oįi sritis nedelsiant reikalauja, kad ji būtų paversta vokiška ir kad 
;okiečz~ qkininkija į naują sritį įlietų naujo kraujo". (Cit. /L, 1942- 166/ "g). Kiti naciai buvo dar grėsmingiau nusiteikę. Esesininkų oficiozas 

~-Sc?warze Korps" tų pat 1942 m. rugpjūčio 20 d. atspausdino pa
rrs~JUSĮ straipsnį "Germanisieren?", kur griežtai pasisakė prieš Pa
čiall!Jo ta_utų vokietinimą. Tos tautos esą nevertos įsilieti į taurią vokie
n·ų ~~ę ir turi būti paliktos tik vokiečių dvarų kumečiais ar baudžiau
k ~ ais arba tiesiog išnaikintos, kaip jau buvo naikinamos kitos "rasiš-
ai lllenkavertės" tautos. 

sk 
1
Jaigi, naciai atvirai ir tiesiai "Das Schwarze Korps" puslapiuose 

vo~· : kad lietuvių, latvių, estų ir lenkų tautos turį būti išnaikintos, nes 
dintčia~ reikią erdvės. Tačiau, norėdami tuos savo planus įgyven
sav 1' ~okiečiai pirma privalėjo laimėti karą, kuriam jie ir sutelkė visą 

0 demesį. 
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Nacių planai Rytuose 

Ruošdamiesi valdyti visą Europą, naciai iš anksto kūrė planUs 
kaip ta Europa bei paskiros josios dalys būsią tvarkomos ir panaudot~ 
vokiškojo Reicho reikalams. Jau nuo seno Vokietijos imperialista~ 
bei jos ekspansijos šalininkams Rytų Europa buvo sritis, kuri turėjUsi 
būti įgyta ir panaudota vokiečių kolonizacijai. Tuo pat keliu ėjo ir Hit
leris, Savo "Mein Kampf' jis rašė: "Ne vakarinė ir rytinė orientacija gali 
būti būsimasis mūsų užsienių politikos tikslas, bet Rytų politika- reikalin
gos žemės įgijimas mūsų vokiečių (SS grupės) tautai." (757 psl.) Tad 
pradėjęs ruoštis karui su sovietais, Hitleris įsakė SS Gruppenfuehreriui 
E. von dem Bach-Zelewskiui paruošti planą, kaip vokiečiams užėmus 
Rytų erdvę ji turėtų būti tvarkoma. Jau 1941 m. sausio mėnesį Bach
Zelewskis paruošė generalinį Rytų planą ("Genera lplan Ost"), kuriam 
Hitleris pritarė. Pagal šį planą buvo numatyta, kad vokiečiai koloni
zuos visą plotą ligi linijos Leningradas - Ladogos ežeras - Valdajaus 
aukštumos -Brianskas ir Dniepro lankas. 31 000 000 šios srities gyven
tojų turėjo būti iškelti kitur, o likusieji 14 000 000 palikti ir maždaug 
per 30 metų suvokietinti. Lenkijos "Generalinė gubernija" ir Baltijos 
valstybės turėjo būti visiškai nutautintos ("umgevolkt"), t.y. paverstos 
kitos tautos kraštu. 85% iš dvidešimties milijonų lenkų ir 65% Vakarų 
Ukrainos gyventojų turėjo būti perkelti į Sibirą. Į šitas ištuštėjusias žemes 
turėjo būti atgabenta 840 000 "Sofortsiedlern" - skubiai įsikuriančių 
kolonistų. Netrukus turėjo atsikelti dar 1100 000. Per artimiausius de
šimt metų buvo numatyta kasmet į Rytu.,; atkelti po 200 000 ir antram 
dešimtmety - po 2 400 000 vokiečių. 
. Rytų kolonizacijos planą 1942 m. pavasarį smulkiau detalizavo 
Žemės ūkio ir iemės ūkio politikos instituto prie Berlyno universiteto 
direktorius SS oberfuehreris K. Mayer-Hetlingas. Pagal tą planą Rytų 
srityse turėjo būti išskirti kolonizavimo židiniai ("Siedlungsmarken"),i 
kuriuos turėjo būti vežami vokiečiai kolonistai. Tie kolonizavimo židi
niai turėjo ra'>tis iš bendro Rytų ploto i~skiriant tam tikras dalis, iš ku
rių i~ lėto reikėjo iškelti vietinius gyventojus, o į jų vietą atvežti vokie
čius. Išskirti plotai per 25 metus turėjo virsti pusiau vokiškais. Yokie
čia_ms že~ė ten ~~ėjo būti du~dama ligi gyvos galvos, paveldėtinai ir 
kaip ypatingos teises nuosavybė. 

Be visiška! suv?ki_cti~tin~ ~nkijos ir Pabaltijo plotų, pirmiausia 
buv~ numatyta 1kurt1 tns kitas S1edlungsmarken" -s ritis į vakarus nu? 
Lemngrad?, Krymo-Chersono ("Gotengau") ir sritį tarp Nemuno 1r 
Narevo upių. 

Be to, vokiečių kolonijinis Reichas turėjo susilaukti dar 26 Stuel· 
zpu?1<~ -. atram~s p~nktų, k_~riuose privalėjo būti ginami svarbiausi 
vokiečių mtercsa1. Sntyse ture Jo būti įkurti vokiečių miesteliai, kuriuose 
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tŲ 20 000 žmonių, o aplink juos 5-10 kilometrų spinduliu turi 
n11Vell k . . 
l:J · •. kolonistų a1ma1. 
stoveU 

Reicho Rytų komisariatas "Ostland" 

Užimtus Rytų plotus vokiečiai suskirstė į Reicho komisariatus, 
·erns vadovavo Rytų sričių ministras A.Rosenbergas. Iš pradžių pla

kUfl ta iš buvusių Pabaltijo valstybių sudaryti Reicho komisariatą Bal
nu~and. Vėliau prie Pabaltijo valstybių priskyrė dar Gudiją. Šis komi
ten·atas buvo pavadintas Ostland. Šį komisariatą buvo numatyta ilgai
s~~i padaryti Vokietijos protektoratu, o vėliau aneksuoti. 
0
' Planuojant Ostlando kolonizaciją, estai buvo pripažinti vokiečiams 

~mininga ta~ta, nes_?,t_rį _daug gern:ia~i~k~. t~utų - vokiečių, danų bei 
švedų-krauJO. Latv1JOJ tinkamų as1mil1ac1Ja1 gyventojų buvo rasta jau 
mažiau, o Lietuvoj n:aždaug tiek, kiek ir Latvijoj. Ta tinkama gyventojų 
dalis turėjo būti pahkta ir asimiliuota, o "mažavertė" - išgyvendinta. 
Tuos "mažaverčius", "asocialius" ir apskritai vokiečiams nereikalingus 
žmones iš Pabaltijo ir Lenkijos naciai numatė pirmiausia suvežti į Gu
diją. Į iškeltųjų vietą ruoštasi atgabenti Pavalgio vokiečių, danų, norve
gų, olandų ir per dviejų kartų gyvenimą sritį "eingedeutsch" - suvokie
tinti ir prijungti prie Reicho. Kone visi inteligentai, kad nekliudytų vo
kiečiams vykdyti jų politikos, turėjo būti iškelti į Rusiją. Kolonizuoja
moms tautoms išsiauginti naujos inteligentijos vokiečiai nebūtų leidę. 
Himlerio 1940 m. gegužės 28 d. Hitleriui pateiktas planas, kuriam fiu
reris pritarė, skelbė : "Ne vokiečių tautybės Rytų gyventojams neturi būti 
jokios aukštesnės mokyklos be keturių skyrių pradžios mokyklos. Šios pra
džios mokyklos tikslas turi būti tik paprastas skaičiavimas daugiausia ligi 
500. PasiraXyti vardą, mokslas~ kad yra Dievo įsakymas klausyti vokiečių, 
ir būti garbingam, darbščiam bei guviam. Mokėjimą skaityti aš laikau ne
reikalingu." (Cit. Orden, 271 p.). Rytų kraštas (Ostland) apėmė 404 000 
k~. kilometrų, kur gyveno 10,6 milijono gyventojų, ir tiesiogiai susisie
ke su ,Vokietija. Naciai ne be pagrindo manė, jog iškėlus vietinius 'Į;f
~c.ntoius, krašte galės patogiai įsikurti gana daug vokiečių . Šiai teritori
J~i tvarkyti A.Rosenbcrgas jau 1941 m. liepos 14 dieną išleido Iaikinuo
:1us politinius civilinio valdymo nuostatus į pietus nuo Dauguvos (Vor
~cufige politische Reichlinien fuer die Zivilverwaltung suedlich der 
ti:cna). ~9~1 r:n, licpos 17 d. pats. Hi_tl~ri~ i~l~ido pot_varkj, k~i~ _tvarky
d/s .na~Ja1 užimtos sritys. Httlcns š1a1 snč1ai numate tokią c1v1hnę val
/ą ir šiuos josios vykdytojus: Reicho ministrą užimamoms Rytų sriH~ A.~osenbergą, ketverių metų plano įgaliotinį Reicho maršalą 
Ki ~~nngą, Reicho policijos ir SS šefą H.Himlerį ir karinę vadovybę. 
ta e _ienas pareigilnas sprendžiant tų plotų klausimus turėjo balsą ir 
pl: tikrus uždavinius. Be to, Hitlerio potvarkis vokiečių užimtus Rytų 

us numatė padalinti į Reicho komisariatus, šiuos - į generalines 
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sritis, o jas- į apygardas. Iš viso buvo įkurti keturi Reicho kom· . 
R ·· Ukr · · K uk v· tsanata· be Ostla_ndo, da.r . USIJOS,. ~.mo~ 1_r a ~o. _1sais atvejais š' l: 

komisanatuos~ JŲ mteresai tureJo butJ. ~ubo_r~mu~ti Reicho intere 1u0se 
1942 m. gegužes 8 d. A.Rosenbergas Httlenui pasiūlė Rytų krašt sarns. 
land) iš Reicho komisariato pertvarkyti į Reicho protektorat ą (Os~
kėjosi vietos gyventojus paskatinti aktyviau remti karą. Hit1eJ• nes ti
siūlymą atmetė ir komisariatas egzistavo ligi 1944.XI .10 

0 
po: tt Pa

panaikintas. ' 0 Uvo 
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KARJNĘ VALDŽIĄ PAKEIČIA CMLINĖ 
Civilinės valdžios įstaigos ir pareigūnai 

Hitleriui savo 1941 m. liepos 17 d. įsakymu nustačius tvarką už
. toms Rytų sritims valdyti ir įkūrus specialią ministeriją, kurios vado
: paskirtas n_acių ideologas A.Rosenbergas (~ karo Niurnbergo teis
me nuteistas 1r 1946.X .16 pakartas). Tą pat dieną Rytų krašto (Osta
land) Reich~ ~omisaru buvo Ę>askirtas ~ilinis p~e~bininkas (už ištiki
mybę Hitlenut tapęs Schleswig-Holstem gaule1tenu) H. Lohse. Tada 
komisaru vadinamoje Lietuvos generalinėje srityje tapo buvęs Vokieti
jos prekybos ir pramonės rūmų pirmininkas dr. A.von Rentelnas. Jis 
buvo paskirtas visų pirma turbūt todėl, kad buvo gimęs Rusijoj. A.Ren
telnas kažkada buvo caro armijos karininkas, rusiškai kalbėjo ne blo
~au nei vokiškai ir save laikė Rytų problemų ekspertu. Tokiu ekspertu 
save laikė ir jo šefu paskirtas Latvijos vokietis A.Rosenbergas, kuris 
buvo kilęs iš Estijos. 

1941 m. liepos 30 d. Reicho komisaras Lohse jam valdyti paves
tam kraštui prisistatė šiuo spaudoje vokiškai ir lietuviškai paskelbtu 
raštu: 

ATSIŠAUKIMAS 
Lietuviai 

1941 m. liepos 17 dienos įsakymu Didiiojo Vokiečių Reicho Fuehreris 
.. AJ?OLF HITLER paskyrė mane "Reichskomisaru Rytų kraštui". Į tą sritį 
iema ir buvusioji Lietuvos Respublikos teritorija. 
T Tos pat dienos įsakymu Fuehreris paskyrė PONĄ DR. ADRIANĄ VON REN-
~LN Generalkomisaru buvusios Lietuvos Respublikos teritorijai. Generalko

m~ar~s Dr. von Renteln yra atsakingas man, kaip Reicho vyriausybės Reichs':o
;,anat~ Ry~ kraštui atstovui, už visų Reicho vyriausybės, o tai~ pa~ "!ano ESf!• 
pat~ b!:, paredymų vykdymą. Jo paties įsakymai bei parėdymai to1e sntyJe yra taip AJ (en1:' af:'eju privalomi. . . .. 
je iri.e kv!eči~ i:zsus piliečius, gyvenančius buvusios Lietuvo~ 1.?espu~h?~ t~onp
skirto rnese (1~ pauguvos upės, vieningai ir sutelkus visas Jegas pnsuJėtz pne man 

B ~vzruo EVJ'_f«!ymo - atstatyti toje srityje tvarfaĮ ir norm_alzas_ ~ sąlygas . . 
ir j1qn° :zzm~ gre~e visai Europai. Jis buvo pasiruošęs užpulti Vokietiją. fzs ~ 
tavęs, ~ s. Udlių žaszdų. Jei šis pasaulio priešas būtų dar keletą metų pas JUS vre_špa
vadai: m_aža kas bebūf:1 _li~ iš jūsų_ tauto_s i: jo_s sukurtų vertybių. Bolševizmo 

Au/ų) tų JUs nugabenę E Szbzrq, būtų JUS apiplėšę u n~~ę. . . . 
n; Pasau/f:m?s savo kraują, vokiečių tautos karinės pa1~os p~b(oškė bolše1f!ki~ 
teisę ir pnešq. Todėl kiekvienas supras kad tuo pačiu vokiečių tauta pere~e 
8rasini1eeigq SUdaryti tokias sąlygas, kad panašus pavojus niekados nebegaletų 

uropos kultūrai ir Europos tautoms. 
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JYt,, kurie jums per pnstn~w~i~1.1· d1:ide.~i1111111,e111_1nip daug /ni~ 
nė, kad ji/ politikos ti~i/11 1_,m, bull p11s11(11,wyro.1· 1Jl~,k~11111s (af/J Sovietų !ifl?, 111a. 
ir Vokil'Čii/ Reiclw. 1 ą ak11111rkm1 betgi, kada Vok1d1ų. Re1chas, Allg/i' ~u,~os 
tni turėio ntsisnkyti 11110 savo i11teres11 gynimo Rytuose, pragaiJri11g0,/1.

0
~ 11lp11/. 

'' ' · / ' 'kr" ' / , }llllls · siems b11111sios politikos lmkyse11apnro1 e sm•o II l/JI 1·eu ą. Sovietų Sqj v,. 
rėja progą j11s be pasipriefarimo !'t.grobti.. . 1111ga tu. 

Neiiūri11t vis111111.ostohų, kunuos vokiškumw teko pakelti, 11ežiūrim 
11

• • 

nncionalistini Vokiečių Reichą 1111kreipllf puolimų, Reicho va/dlia niJii,is~ P~eJ 
. . '·~d . . . l l d . 1· . ISIS )U.o, gyvenimo ge:ove, rūp111s1s, '"' . v1s1 ture111_ e a:w, ~wnos 11: to 1~11.esnės paia" · 1 

sąlygas. Tačiau vokiečių ~nldlio! o~nnm re1knlm9a, _kad JOS VISI isakymai bios 
griežtni vykdomi, nes ;1e s1~kia 11k ~1e110 11h10: užllkrinll _kra~to saugumą ir .,i ~ 
kasdienutyvemmą. Vokieč1~ va/di,os orga_11m valsč111ose ir fl!'e~tuose bendrdda' 
biaus su JŪSŲ atstovms. Re,kalw esn111, Jie pas1kv1es p~t1kė11!11us iš jūs11 ta11tos 
tarpo, kune gales Apygardų komisarams, Ge11eralkom1sanu 1r Reichskomisa . 
pareikli jūsų pageidavimus. Jie suorganizuos apsaugos orga11us jūsų darbo i,;'. 
venimo saugumui užtikrinti. 

_A_š tikiuosi, kad visi Įp'Vent~jai pakla~sys šių n!ano nurodyr_nų, kad tuo bridu 
gre1č1au pavyktų užgydyn tas žmzdas, kunas bolšev1kims pasau/,o priešas yra jums 
padaręs. Tik tuomet vėl suklestės kultūra ir eko11omi11ė gerovė, tik tuomet jūs visi 
vėl galėsite taikoje gyventi. Vokiečių Reichas suteikia jums palankias sąlygas. Da
bar viskas priklauso nuo jūsų šiomis sąlygomis pasinaudoti. 

LOHSE, 
Reichskomisaras Ryfli Kra!tui 
Kaunas, 1941 m. liepos 28 d. 

(Įl, 1941-32). 

Kiek vėliau Lohse išleido potvarkį apie civilinės valdžios Ostlan• 
de perėmimą. 

Potvarkis apie Reicho komisaro Ostlando valdymo perėmimą 
§1. S~ civilinio valdymo perėmimu vykdomoji galia yra perėjusi Ostlando Rei• 

cha komisaru L Auk!čiausią karinę valdžią bei igaliojimus Fuehreris perdavė Wehr· 
machto Ostlande vadui, kurio igaliojimų šis potvarkis neliečia. 

§2. Ostlando Reicho komisaro valdomoje srityje civiliniams gyventojams po
tv~~us leidži_a vokiečių civilinės valdiios įstaigos. Wehnnachto Ostlande vado 
teise Įpare1go1t su Reicho gynimu susijusiems darbams šiuo neliečiama. 

§3. Vokiečių civilinės valdžios tarnybos yra šios: 
Reicho komisaras, 
Generaliniai komisarai 
Vyriausieji komisarai, ' 
Apygardų komisarai. . 

§1. Vo"fečių ci~ilinė valdžia Ostland Reicho komisaro valdomoje srityje pen: 
ma vzsą Į0J_e esa~ų Ju_~mą ir nejuda_mą Socialistinių Sovietinių R~spub/1~ ;;1 
]Ungos, JOSIOS SqJ~ng1~1ų_valsfik1ų, v!ešųjų korporacijų, sąjungų_be1 011/an~es~ 
turtą. Įskaitant visus 1r visų ruš1ų pnklausinius dalininkystę teises bei mte 41 pagal 1941 m. birželio 20 d. stovį smulkesnių n~ostatų nurody' tu mastu. Po 1~ .. e 
m b'rže" 20d · ledyt' da · · ~, i 1e1J1 
. • 

1 _'ID :fl?' . ipe~ v1mm,pakeitimaiarnaudojimosuv~,,,1ma, ,nai, 
Įvykdyfl ne vokiečių ĮStmgų, yra neteisėti. Vokiečių įstaigų įvykdyfl potvarky 
kol neatšaukti, lieka galioje. . eS 

P. 'l' ka t · · ky · · · · ovie/111 
'OSI !e ma _e1se pertva~ It nuosavybės bei turto santykius. Teise l s 

rusų kanuomenes nuosavybę priklauso Wehnnachtui. 
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l ,1 Ueiclw komisariate tarnybinė kalba yra vokiečli/, Kiekvienoiege-
§5 Ost all• · · · ' k lb , . , . . .1 •e yra le1st111a varto/l vietos a ą. 

l,er11line1e sn Y.k~, ... 1-figalioja paskelbimo dieną. 
§6. p01var ., · 

1941 m. nigpjūčio 18 d. 
Kaunos, LOHSE, 

Reiclw Komisaras Rytų Kraštui 
(VkB, 1941,p. 3/. 

T pat dieną savo atsišaukimą paskelbė ir generalinis Lietuvos 
. ąas A von Rentclnas. Jo atsišaukimas buvo toks: 

korn1sar · 
ATSIŠ4UKIMAS 

Lietuviai/ 
Didžiojo Vokiečių Reidw Fuehrerio paskirtas, aš perėmiau civilinį buvusios 

Lietuvos Respublik;Ds snlles_v~ld~mą. 
Apygardų kom1sarms skmarm: . 
Kauno miestui - Apygardos Komisa:as Kramer, 
Kauno apygardai - Apygardos Konusams L_e11tze11, 
Vilniaus miestui -Apygardos Komisa:as H111gst, 
Vilniaus apygardai - Apygar4os Komisaras Wulff, 
Šiauliams - Apygardos Komisaras_ Gewe_cke. . . . . . 
Apygardų komisarų įsakymm v1sms atve1azs tun but1 pild?":1· . . . . 
Civiliniams gyventojams ateityje parėdymaz bus duodami tik c1v1/11110 valdy-

mo valdžios ir jos organų. . . . . . . . . . . 
Anksčiau išleisti vokiečių karinės valdžws paredymm, liečią c1v1hn1 gyvem-

mą, galioja ir toliau. 
Lietuviai/ 

Man patikėtos srities atstatymo darbas turi ~ūti tučfl;'ojau pradėtas: Jūs~ da~
bas mieste ir kaime pntarnaus šiam atstatymui. Visomis 1egom1s padėkite išnai
kinti kruvinojo bolševistinio viešpatavimo pėdsakus. 

VON RENTELN, 
Generalkomisaras 

([L, 1941 - 32). 

Šiek tiek vėliau buvo sudaryta dar Panevėžio apygarda, kurios ko-
misaru paskirtas Neurnas. . 

Reicho komisaras įsikūrė Rygoje, kur sukūr~ pla~ aparat_ą savo 
~daviniams vykdyti. Jo įstaigoje buvo daug skynų bei pos~nų! k~
nuose dirbo begalė žmonių. Reicho komisaras savo potvarkia~s ~r _ki
tiems valdžios pranešimams skelbti leido "Verkuendungsblatt , vehau 
pavadintą "Verordnungsblatt" ir "Amtlicher Anzeiger"_. Nu_o .1.942 m. 
dar p · d.. . . • l "O tJ d" kuno le1deJu skel· .. asiro e 1r reprezentac1ms zurna as s an , . . 
~si pats Lohse o redaktoriumi dr. WZimmerman~as. Dar leido ~r 
dt~nraštį "Deu~he Zeitung in Ostland". Komisaras ~ietu~os gener~h~ 
n~t Sričiai įsikūrė Kaune ir Reicho komisaro pavyzdži_u t~ip pat s~kur~ 
pb atų aparatą savo uždaviniams vykdyti. Komisaro 1sta1go~e ta1p1· ptua 
uv d · · 'k t tikras 1e · 'ško aug skyrių bei poskyrių kurie paprastai at1t1 o am . . 

VI as · • ' . . , · 1· tu 'škoms 1sta1goms 1sta1gas. Tų skyrių bei poskyrių V1ršmmka1 ie Vl 
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mrodinėj~, ~ą ir k~ip j_os prival? ~arrti. Svar~snieji !r labiau pasire~ 
cę generahmo k?~sanat~ pare1~_a1: nuolat:m1s kom1sar~ atstovas Na: 
:,ersbergas, pohtm10 skynaus vedeJas von Luethas, admmistracini 
rnn Fritschas, sveikatos - pik. dr. Obstas . Plačiai reiškėsi ir dirig o. 
pr~m~~ės, pre~ybos, a~atų bei kitų šakų Lie~vos ūkiui dr. Pense. t:~ 
mes ūkio skynaus vedeJas buvo Hensenas, miškų - Muessė, darbo• 
socialinės administracijos - Dammoras, tiekimo ir paskirstymo-v0

1
r 

Brackelas, spaudos-dr. Baderas, Lietuvos radiofonų direktoriusdr. An 
Mai ir kt. Jei ne ištisi skyriai, tai bent referentūros buvo ir siauresnė~ 
sritims. Savivaldos reikalų referentas buvo Petzas, amatų reikalams
Klingspomas, durpių - Kruckas, namų ūkio - Gaule, viešbučių ir nak. 
vynės namų - H. Goerkė. Savo potvarkiams skelbti generalinis komi. 
saras leido "Amtsblatt das Generalkommisars in Kauen", o informaci. 
jai ir propagandai - "Kauen Zeitung", kurio leidėju rašėsi Hildebrandas 
o vyriausiuoju redaktoriumi M. Kakies. Toks pat laikraštis buvo ]ei: 
džiamas ir Vilniuje: "Wilnaer Zeitung". 

Apygardų ir miestų komisarai įsikūrė atitinkamose vietovėse kur 
susiorganizavo savo įstaigas, kuriose dirbo daug žmonių. ' 

~ur buvo įkurti žy?ų getai, t~n komisaras dar turėjo patarėją žy
dų reikalams. Kaune ffilesto komisaro Kramerio padėjėju žydų reika• 
l~ms ?uvo SD tarnautojas Jordanas, Vilniuje- SS karininkas Muereris, 
Šrnuhuose - SD ltn. Bucalskis. 

Komisarams patarėjais buvo skiriami lietuviai arba Lietuvos vo
kiečiai. Generalinio komisaro von Rentelno patarėjas buvo Lietuvos 
d~arininkas (nuo Pakruojo) baronas von Roppas, kuris savo antilietu· 
vtškomis pažiūromis daug prisidėjo, kad vokiečių santykiai su lietuviais 
bū~ dar labiau sugadinti. Vilniaus miesto komisaro patarėjas buvolie· 
tuvts K. Kalendra, Kauno miesto - Jašinskas, Panevėžio apygardos~ 
Panevėžio apskrities viršininkas plk. T. Vidugiris ( vėliau jį pakeitė pik. A. 
Gaušas), Šiaulių apygardos - advok. P. Požėla. Šioje apygardoje dar 
dirbo J. Gobis ir B. Melngailis. . 

Civilinė valdžia įsteigė ir vokiečių teismus. Prie Reicho ko~tSaro 
buvo ~u_organ~uotas ",?eutsches Obergericht" ir prokuratūra. ~ne_ge: 
n~rahmų ~0~1sa~ - Deutsche gerichte" ir prokuratūros. Pn~ kie~ 
vieno vok1eč1ų teismo dar egzistavo ir vadinamieji ypatingieji teismai~ 
"So?~~rgerichte". Vokiečių teismai sprendė: a) visas baudžiamąsi~s ~y
~as, Jei JOS nebuvo pe~~uot?~ ~etiniam teismui, b) civilines bylas, jei_gu 
!?se dalyv~vo Vok1e~1jos p1hetis ar vokietis, e) visas kitas bylas,_ kurta.l 
11en:1s p~sk1rdavo Re1cho komisaras. Ypatingieji teismai sprende_byla.1, 
cunas Jiems perduodavo vokiečių prokuratūra ir Reicho kom1sara.l· 
)kupuotose srityse prie šių teismų Reicho ministras užimtoms Rytų 
.ri tims 1942 m. sausio 12 d. potvarkiu įvedė dar ir karo lauko teismą' 
'Standgericht". Kurioj nors generalinėj srity ar jos dalyje paskelbUS 
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rk!
. šis teismas dar nebuvo įvestas. Tai padaryti savo nuožiūra ga-

r,01\'a • • š• . . . r:.
0 

Reicho ko1!11sa~a1. _1t1e tet~ma_i turėjo ~ūti s~~aromi prie regulia-
l~J. arba ypatrngųJŲ teismų dideliems nustkaltehams bausti. Reicho 
::ičių ir k!tų_ vok!ečių ta~17bės asmen~ šis teismas negalėjo nubaus
. Vienintele šio te1s~o skmama bausme - mirties nuosprendis, todėl 
~;voti prie~ jo spren~~mą ~~vo nepalikta_jokio_s ~~isinės galimybės. Ka
ro lauko te1~mas_ tu_reJ~ ~utl sud~ro~a~ 1~ pohc1Jos arba SS karininko, 
kuris tam te1sm~1. p1rmrnmkavo, Ir dv1eJų Jam pavaldžių policijos parei-
- ų arba esesmmkų. 

gun H" l . k. . Pagal 1t eno potvar Į užimtuose kraštuose be civilinės valdžios 
tam tikrus užd_avini~ sprendė ir _karinė vadovybė- "Militaerregierung". 
Jos įstaigoms Ir pare_1~~a~s pn~lausė civilinės valdžios kompetencijai 
neprikl~usantys kanma1 re1kala1. Kaune vyriausia šios valdžios įstaiga 
iš pradžių buvo 821 karo _lauko komendantūra, kuriai vadovavo Ober
f~!dkon:ie~d~ntas gen. mJr. V_?n Pohla_~-Ši įst~i_ga t~ip p~t b~vo suorga
n1Zavus1 VIetmes komendantūras ManJampoleJe, VIikaviškyje Jonavoj 
Ukmergėj ir Panevėžy. Vilniuje buvo 749 karo lauko kome~dantūra' 
kuriai vadovavo von Ostmanas, o vėliau -plk. Zehnpfennigas. Jos vie~ 
ti~ės komendantūros buvo Al)'.tllje, Vilniuje ir Švenčionyse. Vėliau vie
loje gen. von ~ohlo buvo paskirtas pik. E. Justas, kuriam netrukus taip 
pat ~uvo _suteiktas &en~~olo ~ajoro_ laip~nis. E.~ustui buvo perduota 
Ja~ v_1sa Lietuvos t~nto:tJa, s~~un~ta ! vadmamą Lietuvos saugumo sritį 
- S1cherungsgeb1et L1tauen . Visose svarbesnėse Lietuvos vietovėse 
ir toliau egzistavo arba buvo papildomai įsteigtos vokiečių karo komen
dan~ros, o k~i k~r ir stambesnės karinės valdžios įstaigos. Apygardų 
k?m1~arų rez1dav1mo miestuose komendantais buvo: Vilniuje jau mi
netas1s ~l~. Zehn~fe?nigas, Kaune von Roppas, Šiauliuose mjr. von 
B~endchs 1r PanevežYJe - kpt. Hermas. Karo komendantai valdė ir slap
tąią karo policiją - "Geheime Feldpolizei". 
. _Pastebėtina, kad gen. E. Justas buvo kilęs iš Rytprūsių, atvirai pri

sipažino esąs lietuviškos kilmės ir šios ekspansijos metu buvo vienas iš 
P_~lankiausiai lietuviams nusiteikusių vokiečių pareigūnų. Dėl savo pa
žiurų 1944 m. nacių jis buvo paleistas į atsargą. 
b Okupuotuose Rytų kraštuose veikusi vokiečių policija tik iš dalies 
~rrpavaldi ~ivilinė~ v~l~žios komisarams. Ostlande ~irbusią_voki~či~ 

P CIJą tvarke RygoJe Įsikūręs "Kommandeur der S1cherhe1tspohze1 ~id _SD ?stland", kuris pakluso ne Reicho komisarui, bet tiesiogiai 
ku ~chss1cherheitshauptamt" (RSHA) Bedyne. Tuo policijos viršinin
kie/vo s_s __ Obergruppenfuehreris Jeckelnas. Lietuvoje veikusiai vo
des ~4J01~c1Jai vadovavo "Der Kommander der Sicherheitspolizei und 
heirn Lttauen". Vokiečių saugumo policiją sudarė "Gestapo" (Ge
Poliz:if ta~t~p?lizei), "SD" (Si~he:heitsdie~st) ir "K_rip~" ~~riminal: 
vadin · v~,ešąią- "Ordungspohze1" - sudare Kaune 1r V1lmuJe buvusi 

arna Schutzpolizei" ir žandarmerija. 
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SS ir policijos va~as Li~tuvoj~ ~uvo SS ;8riga_den~e-~re~ 
cijos gen. mjr. WY_Sockis._Ryšio kan~as p_ne SS ir pohc1J?s_vacto Lie. 
tuvoje, mjr. Songmas, Lietuvos kan~o~ enes ~!5arg?s karininkas, Pir. 
mojo pasaulinio karo metu buvo vok1eč1ų armijos leitenantas . Visie 
siaubą kėlusio "Ges tapo" viršininku Lietuvoje bu~o SS Standartfuehre~ 
K. Jaegeris, kurį vėliau pakei~ė _ss Oberfue~ ~ns. dr. W_ Fuchsas, 0~ 

paskyrus vadovauti "Gestapui' visame Pabalttme,Jo pareigas perėmėss 
Sturmbannfuehreris Boemė. 

Centrinė vokiečių policijos įstaiga ir jos pajėgos Lietuvoje buvo 
suorganizuotos pagal Vokietijos policijos centro Bedyne ir josios poli
cijoje jėgų organizavimo pavyzdį. Nebuvo tik organiza cinio skyriaus 
kurio uždavinius atliko kiti padalin~ai. Admin~stracijo_s (''.V~rn:altung'') 
skyrius tvarkė žydų getus, Pagelaž1ų, Pabrades, PraY1emšk1ų tr Dimit
ravos koncentracijos stovyklas. Jam vadovavo SS Obersturmfuehreris 
H. Grohtas. Saugumo (Sicherheitsdienst SD) skyriui priklausė politi
nis šnipinėjimas ir sekimas bei kova su pogrindžiu. Jam vadovavo SS 
Untersturmfuehreris P. Muelleris. Valstybės (Statspolizei Gesta po sta~) 
policijos skyrius kovojo su režimo priešais: organiz uodavo mažesnio 
masto baudžiamąsias ekspedicijas, tardydavo, kovojo su sabotažais, gau
dė pabėgėlius iš darbo, kovojo su sovietiniais bei lenkų partizanais. Va
dovavo SS Hauptsturmfuereris H. Smitzas . Kriminaliniam ("Kripo") 
skyriui priklausė tie kriminaliniai nusikaltimai, kuriuos įvykdė vokie
čiai arba buvo įvykdyti prieš vokiečius bei žymesni nusikaltimai karo 
ūkiui. Vadovavo SS Sturmbannfuehreris Dornkė, o vėliau SS Sturm· 
bannfuehreris dr. Bartmannas. 

Vokiečių saugumo policijos vadovybei buvo subordin uotas ir b~
vęs Lietuvos saugumo departamentas, kuris vadinosi "Litauen Abtei• 
lung". Šis departamentas turėjo kovoti su komu nistiniu bei le~ . Po· 
grindžiu ir kriminaliniais nusikaltimais. Jam vadovavo buvęs Maniam· 
palės, o vėliau Vilniaus apygardos saugumo viršininkas S. čenkus . G. 
Pamataitis buvo kriminalinės policijos viršininkas. . . 

Vokiečių saugumo polic~a be savo centro Kaune dar tureJ? sky· 
rius (Aussenstellen) Vilniuje, Siauliuose, Panevėžyje, Kretingoje ir Ma· 
rijampolėje . . .. 

Tvarkos policijos (Schutzpolizei) vadas Lietuvoje buv? ~! iciJf 
plk. Denickė, o žandarmerijos - kpt. Brogmusas. Lietuvių Y1eš0Ji Po i 
cija taip pat priklausė vokiečių tvarkos policijai. . . . R i· 

Lietuvoje veikė dar ir kitos įvairios vokiečių įstaigos bei JŲ iš ~a.s 
cho atsiųsti atstovai. Ketverių metų plano įgaliotinis Reicho JTl~~:ei· 
H. Goeringas savo komisijas siuntinėjo darbininkams verbuo~ l . ~ 
chą. Lietuvos jaunimui telkti į Reicho darbo tarnybą veikė ši~s ĮS~K~u
priėmimo štabas. Vokiečių kolonistų įkurdinimu Lietuvoje rūpmosi en· 
ne įsikūręs apgyvendinimo štabas - (Ansiedlu ng.5stab). Jau apgt' 
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. kolonistams įvairius r~ikmenis t~ik~ Pi~kimo ir p~rd_avir:no ben-
dillu~O'iSE" -und Verkaufsgemernschaft. Šios ir kitos panašios istaigos bu
drove-. _iJ?nės vokiečių administracijos dalis, o dažniausiai Reicho oku-

e ctVl i bė 
,,o n Įcraštų įstaigų atstovy s. 
n11otŲ ldž' l 'k t . d . · · · r- Civilinės va aos a1 o arp10 a m1mstracmc tvarka 

Vokiečių civili~ei v~ldž_iai ėmus tva_rkyti !-,!e~vą,josio~ įvesto_s ~d-
. . cijos pobūdĮ nuleme du dalykai: pohcrnes valstybės adm1mst-

01i~~s1~3 karo metas . Okupacinė valdžia leido įvairius potvarkius ir mė
r~ciJa ~r ką paimti į savo rankas. 
gino ~~ekdami savo tik~lų, vokie_či~i pi~miausia pasi~pi?o, kad būtų 

!ima greitai ir lenS:'~1 nustatyli k1ekv1~no krašto piliečio_ a~m~nybę. 
~okiečiai įsakė, jog Y1S1, sulaukę 15 me~ ir nuo_latos arba laiki~ai gyv_e~ 

užimtame Rytų krašte, asmenys, pnvalo Y1Suomet su savim turett 
n;liojantį jų vardu i~duotą pažy":ėjimą s~ fotografij~. ~ietuv~je ta~ 
geikalui galiojo nepriklausomos Lietuvos Vidaus pasai, pne kunų ture
~o būti pridėtas valdžios į~~aigų patv:i_rtintas J~_vertin:ias ~ vokieči~ __ kal
bą. Kas tokio p~so ~etu~eJO, pm:3l~JO gauli J_I a~t0Jant1 p~meJ1mą. 
Vėliau vokiečiai užs1m0JO pasus ir JUOS atst0Janč1us pažymeJ1mus pa
naikinti ir išduoti visiems vienodus asmens liudijimus, tačiau nebesu
spėjo savo tikslų įgyvendinti. 

Ūkiniais, politiniais ar kitais sumetimais vokiečiams taip pat rū
pėjo turėti žinių apie bendrą demografinę krašto padėtį. Nors karo lai
kas tokiam uždaviniui nėra pats tinkamiausias, 1942 m. vokiečiai suor
ganizavo visuotinį Lietuvos gyventojų surašymą. Šiam darbui jie sutel
kė 18 000 surašinėtojų . 1942 m. gegužės 26 d. 24 val. buvo surašyti vadi
namosios generalinės Lietuvos srities gyventojai. ebuvo paisoma, ar 
gyventojai surašymo metu buvo savo bute arba ūkyje, ar buvo kur i~vy
kę. Surašyti ir laikinai bute ar ūkyje ap i taję asmenys, išskiriant Vo
~etijos bei jos sąjungininkų karius, vokiečių civilinės v?ldži~s atsto~s 
ir_ k~ro belaisvius. Buvo pažymima kiekvien? gyvent~Jo_ lytis, ~~ž1us, 
gtmimo vieta, šeimos padėtis, tikyba, tautybė, kalba, 1 s1mokshmmas, 
vers)~, darbovietės pavadinimas (įstaigos, įmo_n~s, ~kio),_ padėtis ver~ 
sle,Jei neturi verslo, iš ko gyvena ar kas išlaiko 1r 1šlaikyt0Jo verslas bei 
darbovietės pavadinimas. 
r ~u? pat okupacijo s pradžios gyventoj~ judėjimas _b~v? griežt?i 
_egu!iuoiamas. Vos tik vokiečiams įžengus Į kraštą, kanne JŲ valdžia 
hede ~omendanto valandą nuo 22 val. iki 5 val. ryto. ~ėlia~ valandos 
;vo ~Iek tiek kaitaliojamos, tačiau išliko visą okura CIJ0_s la~ą. ~usta-

Omis valandomis buvo draudžiami įvairūs žmomų susitelk1ma1. 1943 
rn. ~apkričia 6 d. išleistu potvarkiu po 21 val. ma iniai žmonių susibūri
~ai buvo Uždrausti. Rengti susirinkimus, viešas paskaitas ir kitus pana
us dakykus iš pradžių buvo apskritai uždrausta, o vėliau tokiems ren-
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giniams reikėjo specialaus leidimo. Kelionės taip pat buvo suvaržyto 
Pradžioje reikėjo leidimo net išvykti iš Kauno arba Vilniaus. 1941 ~
ru&5ėjo 4 d. Reicho komisaras išleido potvarkį, kuriuo be speciala~ 
leidimo buvo uždrausta i Ostland komisaria to žinioj esančią teritoriją 
įvažiuoti arba išvažiuoti. Leidimo tokiai kelionei reikėjo prašyti savo 
apygardos komisaro. Nuo 1942 m. liepos l d. tasai judėjimas buvo dar 
labiau suvaržytas. Tos dienos potvarkiu Reicho komisaras be leidimo 
uždraudė išvykti iš savo generalinės srities. Tokį leidimą taip pat galėjo 
duoti tik apygardos komisaras. Kai kada generaliniai bei apygardų ko
misarai savo potvarkiais gyventojų judėjimą dar labiau varžė. 1944 m. 
vasario 17 d. įsakymu buvo uždrausta atsikelti gyventi į Kauno apygar
dą. Sustoti toje apygardoje buvo leista tik 7 dienas. 

. _I~~ieji iš savo gyvenamosios vietos privalėjo savo apsistojimo 
V1etoJ ĮStr~gistruoti - apsistojusieji ilgesniam laikui per tris dienas, 0 
tru~pesruam - per 24 val. Šitaip turėjo elgtis visi vyresni nei 15 metų 
amt1aus asmenys. Be to, norintieji keliauti vadinamais švariaisiais trau
kiniais priv?lėjo turėti ~dytojo liudijimą, kad neturi utėlių, o ypač vyks
tantys l R~1~hą ar ~a~1:1-am~ Generalinę guberniją (Lenkiją). 

~adeJus_ pabėgeliams tr repatriantams iš Vokietijos grįžti į Lietuvą 
(?~1s~ptai nuoval~?S ir be jos leidimo), 1942 m. kovo 23 d. genera
~ _ko~r~ -P_~kelbė Į.Sakymą, kad visi gtjtusieji repatriantai, vietinės 
~es pabėg~lia1 tr '_let nerepatriavę vokiečiai iki balandžio 15 d. privalo 
uisrre_gis~oti. e ~e~ užsir~~travęs gavo įsakymą grįžti atgal į Rei
chą. -~m~is tv_a~1 VJSUomerurų gyvenimą, Reicho komisaras 1941 m. 
rugseJo menes1 i§leido potvarkį dėl organizacijų veiklos: 

POTVARKIS 
dėl organiT.llCijų ir susirinkimų 

. . . . . l. Organizacijos 
§ l . Vet!'Ji ir kurtis komunistų partijai bei josios pagalbinėms organizacijoms 

yra draudžiama. 
§ 2. ~. Naufa! "!',rti kit_?s p~litines fart9as ir organizacijas yra draudžiama. 2. 

Esam~sios poli/l~ [!artlJos_ zr o,g~~,z.a~11os privalo savo veiklą tuojau pat nu· 
traukti. 3. Generalinis komtSaras išimties keliu paskiroms · "oms gali 
,,.• · ·uh · b ku • 4 Skyri . orgamzac1; 
u:ISII savo ve1nMt tęsti ar. a rttS. . u1e 2 paminėtos O · .. p~aėius · · · · š' .1.:_ . . 1. .. rgamzac1;0s, " l vi.enam menes1ui nuo w potvarK.lU ĮSt,ga 1011mo, l.aikomos žda 1 · ·ei tame 
laikotarpy joms kidimas toliau veikti nebuvo duotas. u ry omis, l 

§ 3. l . VtSos esamosios nepolitinės organizacijos (susivi·e ·.. • . · os ir1· 
• . .. . __ xr. b- . ') . lo d . nt)lma1 są;ung 

susM_enfJ!mu~pa ,~i:,s s~m U'!f-'1 pnv~ ~~jų savaičių laikota ' nuo šio po· 
tvarkia ĮStga/.ė)lmO ĮStregistruoll. 2. Reg1strac11oj privalo buti n drpyt . 1 rgani• .. _,__ . . ·1cstu ,._,_ 2 1 . . . r. uro y a. . o 
zac11os var= , vieta 1r tt s ,.,,..,esas, . e1s1M 1orma, 3. i•ta/a · 4 Id b an·ų •-~ .:, .• li · ,.,1. • 5 · ,.,.·t · ky . ,.. 1, • va y os n sqru.,as su tutJ (U.J ,.,,..,esatS, . nanų S,wt tus s nais irpaoa/ i·,1: . d · 1·st· .. · ki · 6 -~ · 1· · • . o vaw.nes a min raci;os vi.enetus pas · rcu, . sąrwas vi.e 1mų antnmų grupių ir jų Id b . su 
tiksliais adresais. 3. Registracija privalo bati turincių teisę atstov va, . Y Idų nbanųna· . . . .. 1. . ;, .kJ au t va y os 
nų pasirasyta ir tn;uose egzemp wnuose rel a amardos kom. . ku . ,,,v. 

do. · .. i.r. . 1· · 1Saru1 no arJ gar, '}e yra orgamzac11os v= 1ne. , 
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~o/itinių tikslų neturinčias organizacijas ( susivienijimus, sąjun-
~ ~-1· . ·enijimus panašius sambūrius) reikia leidimo. 2. Leidimą duoda tos 

1as111;':':m isaras, kurio apy~ard?/e b!'-s_ o_rgani1:"cijos būs!i~ė. ~-Stei~ėj~i pri~ 
af)t~&,no paprašyti po orgamza~11os Ųcūnmo vienos savaites buvy, pndėdam1 
,iilo 1 ,iektą, steigimo protokolą ir nanų sąrašą. 
~dotų pro, II . Susirinkimai 

§ 5_ l. Viešos eityn_ės yra_ dr~u~a f!IOS. 2. Mirusiųjų pagal vietos papročius 
f1Ji.'imas nelaikoma viešomis e1tynem1s. 
· 1 6 l. Viešiems susirinkimams reikia leidimo. 2. Leidimus duoda apygardos 
įis~ras. Prašymą leidimui gauti ~eik}~ raštu įteikti ~avait~ pri~š nu"!~ty~ą sus~

~nkimo laiką. 3. Nuo priev_olės g~u~1 leidimus yra atleistos v1ešosws religines apei-
gos bažnytinėse patalpose ir kapmese. . .. 

III . Uždarytų orgamzac1;ų turtas 
§ 7. Komunistų pa_rtijos ir jo~ p~ąalb_in_i_ų orga~i~cijų_ tu!:?s yra re~~ -otas. 

Perdvi savaites nuo šw potvarkio 1s1galwJ1mO apte )l tun butt pranešia ir JIS yra 
paimtinas. . . . . . . . _ . . 

§ 8. J. Suminėtų § 2 skyr. 2 politinių orgamUICIJŲ turtu negali butz disponuo-
jama. TeisiJkai juo disponuoti neleidžia lygus privalo:"am _vykdymu~ nuostat~. 
2. Apie šių organizacijų turtą turi būti pranešta per dvi s~v~ttes nuo f w P?tvarkio 
įsigaliojimo. 3. Šie nuostatai taikomi ir § 2 skyr. ~ sum1~et_ų _org~ntUICLJŲ pagal
binėms ūkinėms organizacijoms; tačiau jos tvarkingose u_ki~ese nbose sa_vo turtu 
gali disponuoti. 4. Politinių organizacijų uždarymo atve;u JŲ turtas pereina Ost
/and Reicho komisariatui. 

§ 9. Turtas paimamas ir pereina be atlyginimo. Pret~nzijos dė~ esamų pri':"~/ių 
neleidžiamos. Ypatingai pagrįstais atvejais Ostland Re1c~o Kom1sar~s arba JO l~~
liotos µtaigos gali išimties keliu paskirti iš paimto ar penmto turto nbotą a1lyg1m-
mą dideliems sunkumams išlyginti. . . . . . . 

§JO.l . Pranešti yra įpareigoti: l. šio potv~rkio l1eč1~mų orgam~c_tJŲ valdybų 
nariai arba šiaip tvarkyti turtą įgalioti organai, 2. ~s šiu.~ P_Otvarkiu ĮSakylo P_ra
ne§ti turto turi, jį saugo ar valdo, 3. ~ -s gaun~ palikim~ zuuų, _kur y~a ~ mums tų 
partijai ar jos pagalbinėms organizac11oms pnkl~usanč1~ ar pr!klau~1~s!o turto. 2. 
Privalantieji pagal§ JO skyr. J pos!'}'r. l p~darytt praneš1,:nus)uos fe~ki~ lo_s_~py
gardos komisarui, kurio apygardoj buvo uždaf1tos orgamz:ic11os ~usttn~.1_(11~ wa
reigotieji pranešti (pagal§ JO skyr. _l pos'9'r. 2 ir 3) pran~š1mus pnvalo 1te1k11 apy
gardos komisarui, kurio apygardoje yra ĮSakytopmneštt turto dalykų. 

W. Bausmes 
§ 11. Nusilwltusieji šio potvarkio §§ 1- 1 O nu~statam_s -~us ba!-'džiami kol~j_~

mu arba pinigine baudlJ, o ypatingai su~kia_i_ 11us1~~~ s1eJ1 su~k1ų _d?r?ų kole)l
mu arba mirties bausme. šalia to, orgamzac11a gali butt nubausta p1mg111e baudlJ 
arba uždaryta, konflskuojanl jos turt~. . 

§ 12. Sis potvarkis įsigalioja nuo JO paskelbimo. 

Ryga, 1941 m. rugsėjo 20 d. PavaduodlJmas FREUNDT, 
OSTLAND REICHO KOMISARAS 

VkB, 1941, p .20). 

11 · ·1ui vokiečiai leido organizacijas kurti jau šiek tiek laisviau. gam . . . . .. l "d" 
. spalio 26 d. potvarkiu buvo leista !r ~1etmc_s ~~gamza~~JOS e_1 1-

epolitincs organizacijas. Tą le1d1mą rc1keJO gauti 1š vynau-
_.,, 
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siojo vietinės administracijos vadovo, t. y. Lietuvoje iš pirmoj;---
lini? tar~jo. Tačia~ vi~?i ~ s_a~o rank~- voki~čiai šių dalykų ne,:t~~ra. 
Apie tokios orgamzaetJOS įkūnmą tureJo būti pranešta ir vokieči 1?~
linei valdžiai . ų CJVJ. 

Vos įžengę į Lietuvą, vokiečiai iš karto įvedė karinę spaudos 
z_ūrą. ~ašto vald~n:1ą p~rėmus civiline! ~aidžiai, ka~n~ . cenzūrai~~: 
hau egzistavo . Įvamus kitu s spa ud os sn t1es dalykus c1v1lmė valdžia 
rėmė į savo rankas. Kaip tie dalykai turi būti tvarkomi, Reicho kom{e. 
ras nusakė savo _1941 ~: ~odžio 22 d. _išlei~~ potvarki~. Visų pir~: 
buvo numatyta, Jog reikia iš anksto gauti sutikimą raštu 1š atitinkamo 
vokiečių ~taigo~,jeigu norim~: a~ steigti a~b? iš n_aujo atidaryti buvusi: 
knygų, laikraščių, žurnalų be1 kitų spaudmių leidyklą; b) kai norima 
tokios l_ei~yklos_v~iklą t~sti; e! ste i?ti a_r iš nauj? a_tidaryti spaustuvę; d) 
spausdmll ar leisti grožinę, didaktinę tr panašią literatūrą, vadovėlius 
religiniu s raštus, brošiūras arba kalendorius; šiuo atvej u nedaryta joki~ 
skirtum o: ar spausdinam as visai naujas dalykas , ar kartojama seno da
lyko nauj a laida, leidiniai vokiečių kalba bei vertimai iš vokiečių ar ku
rios kitos kalbos; e) spausdi nti arba leisti laikraščius, žurnalus ir kitus 
peri~i nius _leidi~ius; f) steigti ar iš naujo atidaryti veikusią vietinių kny
gų, laikraščių bet žurnalų prekybos įmonę; g) spausd inti arba leisti ki
tus spaudinius: ~a~alogus, plakatu s, prospektus, a tvirukus arba progra
mas ; h) spausdinti arba leisti žinias arba straipsnius, pasirodančius ne 
vokiečių kalba einančiuose arba ne vokiečių įstaigų leidžiamuose laik• 
raščiuose, žurnaluose ir kituose periodiniuose leidin iuose. 

.1:ik. Re!cho_ komi~ar~s ga)ėjo duoti leidimą ste igti leidyklas arba 
atgaivinti veikusias. Dirbti egztstuojančioms leidykloms, spaustuvėms 
spausdin~i-įva~ų_ ~ių litera~~ą, išleisti laikraščius, steigti naujas spaus
~ve s gal~J~ letsll t~ g~neral:ms ~rokuroras . Apygardų komisarai tvar
ke smulktŲJŲ spaudm1ų ruošimo 1r spausdinimo reikalus. 
. P_a~~I nu~tatytą_~arką du ki~JG:ie~o išleisto spaudini o egzemplio-

nus re~eJ O ~ns!~tyt~ JUOS s~a_usdmt! leidusiai vokiečių įstaigai. 
~1~ apnboJ_1ma1 n~gahoJo p~č1ų vokiečių įstaigų išleidžiamiems 

spaudm1ams. Taip pat šio potvarkio nepaisė karinė cenzūra. 
. . Tačiau tasai įsakymas ga~i~jo t_ik C?stla?de. Netrukus pats Reicho 

mm1stras okupuotoms Rytų snt1ms išleido visame jo žinioje buvusiame 
plote galiojusį įsaką: 

POTVARKIS 
dėl spaudos kidyklų o/u,pu<>iose Rytų srityse 

1942 m. kovo 5 d. 
Pasiremdamas 1941 m. liepos 17 d. Fuehrerio potvarkio apie naujai uiimtų 

Rytų sričių valdymą § 8 nustatau: . . 
§ J. l . Reicho Ministerio Okupuot~m~ Snll':'s arba jo įgaliotų įstaigų leidimo 

reikia: l. steigti arba iš naujo atidaryti la1krašč1ų, žurnalų bei k11y~ ,,;L, , oms, 
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ncfų ir žinių biuram_s, ~ taip pat vers!ovė,:rzs, ~~os tokių l~idykl~ ir 
l:O'esPo111niais verčiasi, 2. tęs~1 veiklai Nr. l pazymeto~ _ruši~s ver~lovzų, kun.os 
~llfll gam,ldo įsigalėjim~ m~tu J~U yr"? 3. žyn:iiam praplet~":ui f!r..1 i~ 2 p~žym_etų 
po Po~0 ač steigimui filialų ir skynų, o taip pat perkelti JŲ busttnei ar biurut, 4. 
r~!0Vl'i?j11ius leidinius, įskaitant ir šiam potvarkiui įsigaliojant jau einančius, 
/tlS~rfqaJčius, žurnalus, korespondencijas, 5. leisti šiaip spaudiniams, ypač kny
>Po a:aftams, gaidoms, brošiūroms, kalendoriams, katalogams, plakatams, pro
~~' ms atvirukams, programoms. 2. Leidimų prašymus reikia įteikli atitinka-
sl"'~a , . 

0 rygardų komisarams. 
mų §~: Pagal §l ~ast.r. l duotas leidimas gali ~ūti kie":'ienu me~ šiuose nuosta
tuose pažymėtos ĮStaigos atšaukJas arba paskirtos paptldomos uudos. 

§3. J. §l pastr. l Nr. 2 pažymėtos rūšies verslovės leidimo priva/,o paprašyti ligi 
/942 m. balandiio l O d. 2. Jei nėra kitaip patvarkyta, kol bus padarytas sprendi
mas dėl tų prašymų, šioms verslovėms leidžiama toliau veikti, o taip pat toliau 
teisti jau einančius periodinius leidinius. 

§4. J. Kalėjimu ir pinigine bauda ligi 100 000 reichsmarkių arba viena šių 
bausmių bus baudiiami l. kas §1 pastr. l pažymėto ~rbo in:si~ neturėdam~s 
reikalingo leidimo, 2. kas leidime pagal §2 nustatytos laidos neišleis, 3. kas elgsis 
priešingai pagal §3 pastr. 2 padarytam sprendimui. 2. Kėsinimasis baudžiamas. 

ROSENBERG, 
Reicho Ministeris Okupuotoms Rytų Sritims 

(VrB, 1942, p. 14). 

Tvarkydami naujų raštų ruošimą, vokiečiai ėmėsi priemonių ir 
dėl anksčiau išleistų leidinių . Vokiečiai išspausdino šį paliepimą: 

1943 m. sausio 30 d. 
PARĖDYMAS 
dėl f/Ilingų raštų 

Pasirėmęs 1942 m. vasario 21 d. Reicho Ministerio_Užimt~ms Rytų Sritims 
parėdymo dėl teisinių nuostatų leidimo užimtose Rytų sntyse 2-Ju § (VBI RMOst 
11 psl.), nustatau: . . . . . . . 

§1. Žydiški, masoniški, slaptųjų moksi~, bolšev1kiški .arb~ anflvokiš':} rašt~, 
negali būti už užmokestį arba be uimokeslro perduodar,:11_ toltau arba P':1m?m1. 

§2.1 Kas žydiškus, masoniškus, slaptų !"'okslų, bolšev1.kiškus arba .~nt1vokiš""!~ 
rašius už užmokestį arba be užmoke~l10 pertl~os tolw.u a~ba P_':.tms,. bu~, .J~I 
nenustatytos kitais nuostatais ~unkesne~ ba~sm~s! bau~tami kaleJ~"':':' tr pi_111~1~. 
ne bauda arba viena tų bausmių. 2. Nusikaltimui p,ykdyti panaudofleJi a~ ski_rtieJt 
raštai gali būti atimti, neatsižvelgiant į trečiųj~ asm~11ų nu?savybę. Je_i reikalą_ 
teismiškai spręsti arba nuteisti tam tikrą ~smenf negalima, ta! konfiska~1mas gal, 
būti savaime pripažintas. 3. Policinių pnemom~ ~kllyma:~ .it~ka ~epahe.st?s. . 

§3. Šiam parėdymui vykdyti ar papildyti ~e1kiamus temmus ir administraci
nius nuostatus leidžia generaliniai komisarai. 

Ostland Reicho Komisaras LOHSE 
(VkB,1943, psl. 7). 

Jau pačioj okupacijos pradžioj lietuviškos įstaigos buvo susirūpi
nusios bibliotekose atrinkti ir išimti iš apyvartos visas bolševikiškas, an
tivokiškas bei kitas okupanto akimis pavojingas knygas.Vokiečiai tuo 
dar nepasitenkino: 1942 m. jie isakė, kad viešosios bibliotekos išduotų 
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skaityti knygas tik vokiečių ir lietuvių k a lbomi s. Vokiečiai d;---:
lavo, kad atrinktos knygos bei kiti tokie spaudiniai būtų jiems i;ar~ika. 

ti: ~ai palietė ne ~ik. viešąsi~s, bet. ne t i_r ~~ive_rsitetų bibliote~~~:uo. 
b1?hot~kų va_d? va1 ~s~s .ve rtmg es ~_ms le1d1~iu s ~šs lapstė, o vokieči~ 1ų 
atldave g~u~ia1 soviet~nes okup~c110~ meta is le is tus ~nino ir Stal/11s 
raštu s be1 kitus pana šms komuni st ines propagandos le idinius . no 

. Lietuvos telegramų agen~r~ ELTA _kar~ ~u jos Vilniaus skyriu. 
m1 netrukus buv o p e rduota vokiečių valdz10s ž1mų agentūrai "DNB" . 
kaip "Press edie nst des Generalkommissars"("Gcneralinio komisą ir 
spaudos tarnyba") buvo tvark oma to komisaro spa udos skyriaus ved:~ 
jo dr. Baderio. 

Kauno ir Vilniaus radi ofo nai iš pradžių dar veikė kaip lietuvių 
įstaigos, nors jas vokiečiai užėmė jau pirmosiomis karo dienomis. Ne
trukus radiofonai tapo vokiečių "Re ichsru ndfunk G. m. b . H" kaip "Sen
dergrupp e Ostland Landessender Kau en und Wilna" dalimi. Lietuvos 
radi ofo n~ ~irekt orium tap o dr. A. Maiju_s. Vokiečia_i t~P? ir vyr. skyrių 
redaktona1s . Programos buvo cenzūruoJamos, vok1eč1a1 tvarkė ne tik 
administracij ą, bet ir ūkio reikalus. Klausytis užs ienio radijo uždraudė 
dar k~rinė va ldžia. Civilinė vokiečių valdžia , ėmusi valdyti kraštą, tą 
draudimą pakartojo . 1942 m. sausio 13 d. išleido įsaką, kuriuo už užsie
nio radijo klausymą ir girdėtų žinių platinimą grasinta ne tik kalėjimu, bet 
kai kada net ir mirties bausme . 

Taip pat buvo draudžiama kokia s nors žinias, ypač karines, per
da~nėti į užsi~n_į. Apskr_itai s~sisie~imas su užsieniu buvo labai apribo
tas ir okupacmes valdžios gnežtat kontroliu ojama s. 1942 m. birželio 
12 d. buvo paskelbta: 

Žinių perdavimas į užsienį 

ON. Rl.ga. J.J.l ! . ~ si Rytų kr_ašto lfYV.entojai gali perduoti žinias per Vokietijos 
Ra'!-do_nq;Į Kryzzų E vis_as pa~ai:tw š~l1s,_ t!sf:Yrus Sovietų Sąjungą, kuri nėra pasi
r~šii:~i ~nevos _ si:tarf:es. :?imO!~ ga(i k~ll tzk_g7!.nai asmeninio pobūdžio - preky
~imms ir p_anaš1~1s reikala!s sus!raš!nell '!:leuli1~rr!a· ? inias reikia rašyti vokiškai 
ir n~~aug!au _Jca_ip_ 2~ žodžius. Tokius ~atskus reikia siųsti Vokietijos Raudonojo 
Kryzzaus Įga~wtzmui Rytų ~ašte , Rygo1e: An den Beauftragten des Deutshen Ro
ten Kreuzes im Ostland, Riga, Wek.Jer von Plettenberg _ Ring 51. 

([L, 1942- 136/297). 

. 1~42 m .. gruodži~ l~~ -buvo ~šleistas įsak~s, reglamentavęs kultū
ros Įstaigų veiklą. Vok1ečia1 pasake, kad teatrai, varjetės mažosios sce
nos įstaigos bei cirkai gali veikti tik gavę Reicho komis~ro l~idimą. Jo 
leidimo taip pat reikėjo visiems pastatymams . 

Leisdami veikti vaidybinio meno įstaigoms, vokiečiai uždraudė 
šokius . Jie paskelbė šį įsaką: 
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Įsakymas dėl šokių pramogų karo metu 
š sios šokių pramo gos iki atskiro potvarkio uždraustos. 

§J. ~~-:u yra uždraustos šokių pamokų ratelių, draugijų ir į draugijas pana
§2 •. ~ ~mų pramogos su šokiais, jei net jos yra ir neviešos. 

šių sus1;\p pat draudžiamos visos šokių mokyklų rengiamos šokių pramogos, 
§J. 

0

1,.kras šokių pamokas kursuose asmenim s iki 18 metų amžiaus arba 
ask)'TUS . t pamokas. 
prtv§tląmoningai arb~ l!er apsil~i~in:zą nusižen~ sieji šiam is;1-Jcymui bus ba_u-

. i areštu iki 6 savaičių arba puu gine bauda 1Jd l 000 RM. Taip pat baudžia-
df!~mt,·e kurie sąmoningai arba dėl lengvapėdiškumo dalyvauja uždraustoje šo-
,ru IT , • 
Idų pramogo;e. 

§5. Šis įsakymas galioja nuo 1942 m. balandžio 16 dienos. 

Kaunas, 1942 m. balandž io 16 d. 
In Vertretung gez. NABERSBERG, 

Der Generalkommissar in Kauen 
([L,1942-88/249). 

Dėl religinių organizacijų buvo išleistas šis potvarkis: 

P01VARKIS 
apie religinių orgunilJlcijų teisinę padėtį 

Pasiremdamas Reicho Mini sterio užimtoms Rytų sritims 1942 m. vasario 21 
d.potvarkio dėl teisinių nuostatų leidimo užimtose Rytų srityse §2 (VBl. RMOst 
p.Ji) religinių draugijų išorinės teisinės padėties reikal~ nus~~tau:· . . 

§l. l. Religinės draugijos, kurios užimtose Rytų sntys~, ~s1gal1?1an_t š~a'!1 P.~
tvarkiui, jau yra, privalo pas generalinį komisarą, ku_rio sn~yJe yra llf bus~i_ne, lf!Jų_ 
mėnesių būvy nuo šio potvarkio įsigaliojimo įsir~gistruoll. 2. Reg1stra~11ą a_tltk.Ji 
įpareigojama valdyba arba kiti turį teisę atstovauti asmens arba org_a~1m. Registr~
cijoj privalo būti šie duom enys: a. religinės draugiįo_s var~a~, veikimo p~otas ir 
būstinė, b. tikyba arba tikėjimo kryptis, e. v~l~yba,_ šia_ip tuą t~1sę atsto~~i:tz. a~m_e~ 
nys bei organai, 0 taip pat pareigų ir uždav1111~ ap_1mt1s, 1· pnk/~usantLeJt v,etmiai 
susivienijimai. 3. Generalinis komi saras gali reikalautz dar kitų duomenų arba 
paaiškinimų. . . . . • · · 

§2. l. Naujoms religinėms draugijoms kurtt reiki~ ~ei~h? ~om1saro_ l~id1mo. 
2. Leidimo naujai religinei draugijai ~rti €r~šy~ą reikia Įteikti generaltmam ko-
misonii, kurio srityje yra numatoma JOS bustme. . . . . 

§3. l. [ ėjimas į religinės draugijos valdybą yra sąly?_OJamas,_ Jog_ ats1~ausiant 
generalinis komisaras prieš toms pareigoms num~tytą]{ asmenĮ neiškelia bendro 
ir politinio pobūdžio abejonių. 2. Religin~s drau?11os_ valdlb°.~ narys to! val~y_b~s 
nario vietos netenka, jei generalinis konusaras iškelta pneš )l bendro ir polttinw 
pobūdžio abejonę. . .. . . . . . . . . _ . 

§4. Religinės draugijos ir jų aukštesm~Jl_ bei v1etimat organm ir pareigunat 
savo veiklą privalo apriboti religinių ~ždavimų vykdymu. . . V • • 

§ 5. l. Nusižengusieji šio potvarkio nuo~t~tams, _Yf!.ač1_a1 perzeng~ savo v~tki
me ploto ribas religinės draugijos, jų org(~'':'' ir pare!~na~, generalt~110 kom1~aro 
g l. b-t· baustipiniuine bauda. 2. Reltgmę dra.ug11ą Re1cho komisaras gali uža l u i nu o · . . i·ki b ,__ ki · x · · 
daryti, jei ji savo veik:f os neriboja religilliŲ uždavmių at l mu ar a 1<.t:ll a v1e~a1a1 
tvarkai ar saugumui. . . 1· · · ko · · 

6. Šio potvarkio vykdymo nuostatus leullia ge11era mtat misarat. 
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§7. Šis potvarkis įsigalioja jo paskelbimo dieną. 1uo pat metu ja;;;----p . ,,. , 
. . ·1cę ne,n1101 nuostatai nusto;a vei . o 

Ryga, 1942 m. birželio 19 d. 

. LOHSE, 
Ostland Reicho Komisaras 

Vkb, 1942, p.117 

Papildydamas šį potvarkį, generalinis komisaras 1943 m. balan
džio 6 d . išleido dar įsaką "Parėdymas dėl švenčių ir poilsio dienų nu. 
statymo Lietuvos Generalinėje Srityje". Ge neralinis komisaras nusta
tė šias, be sekmadienių, švenčių ir poilsio dienas: l. Naujieji Metai (sau
sio l d .), 2. Velykos (Velykų sekmadienis ir Velykų pirmadienis), 3. 
Tautinio darbo diena (gegužės l d.), 4. Šeštinės, 5. Sekminės (Sekminių 
sekmadienis ir Sekminių pirm adienis ), 6. Dievo Kūno, 7. Išlaisvinimo 
diena (birželio 22 d .), 8. Petrinės (birželio 29 d .), 9. Derliaus šventė 
(pirmas sekmadienis po Mykolo), 10. Visų Šventų ir 11. Kalėdos (gruo
džio 25 ir 26 d.) . 

Per Kūčias ir Naujųjų Metų išvakarėse po pietų j au nereikėjo dirb
ti. Minėtas įsakas netaikytinas svetainėms ir krautuvėms, kurioms bu
vo išleisti specialūs nuostatai. Paskirti viet ines bažnytines šventes buvo 
palikta apygardų komisarams . Be to, vietovėse, kur gyveno daugiausia 
eva ngelikai, švenčių dienos dar buvo Didysis penktadienis ir Reforma
cijos diena (spalio 31 d.). Kol vyksta karas , Šeštinės, Dievo Kūno ir 
Reformacijos diena turėjo būti laikomos darbo dienomis, bažnytines 
apeigas nukeliant į sekmadienį. Tam tikri darbai, kurie buvo reikšmin
gi visuomenei, arba dėl techninių bei karo ūkio reikalavimų negalėjo 
būti nutraukti. Tokias įmones turėjo išvardinti generalinis darbo ir so
cialinių reikalų tarėjas ir išleisti atitinkamus įsakus. Karo ūkio įmonių 
darbo tvarką turėjo nustatyti atitinkamos vokiečių įstaigos. 

Kadangi vyko karas, tai vokiečiai išleido įsaką, kad visi Lietuvos 
žmonės prival o atiduoti turimus ginklus. Potvarkis buvo paskelbtas jau 
pačioje okupac'ijos pradžioje, tačiau gyventojai neskubėjo įsakymo vyk· 
dyti. Vienas kitas žmogus manė, kad jo turimi ginklai yra tokie, jog 
įsakymas atiduoti ginklus jam neprivalus ir dėl to skaudžiai nukentėjo. 
Tą savo įsakymą vokiečiai ne vieną sykį dar pakartoj o. Jau 1942 m. 
pavasarį generalinis komisaras dar kartą paragino atiduoti ginklus ir 
paaiškino, kokius ginklus privalu atiduoti: 

Paskutinis įspėjimas laikantiems be leidimo ginklu.~ 
Paskutinėmis savaitėmis specialus teismas daug kartų sunldomis bausmėmis 

turėjo bausti už neleistiną ginklų laikymą. Kaltinamieji sa/eisi, kad jie laikė baus· 
tinu dalyku tik karinio ginklo laikymą. Bet pagal aiškius nuostatus dėl ginklų ir 
§audmenų laikymo draudžiama laikyti visu~ ša~11~muosius, kertamuosius ir cw· 
riamuosius ginklus, vadinasi, taip pat medlioklmtus, mažojo kalibro šautuvus ir 
pasenusius šaunamuosius ginklus. Rankinės gra11atos potvarkyje įsakmiai laiko· 
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. . šaudmenimis laiko~i g~tavi foudmenrs founamiesiem~ g_inklams, 

0sg111klat5• tamoii medžiaga ir muws. Gatavos ,r negatavos esmines founa-
"' sprogs ' dž' · ž kl · ki · ,.,. fda~, dalys, pavyzdžiui, š~utuvų v~mz tal'. u ra . ~!• ~an mų granatų ,wp• 
,r1~Ų8111kl\ šaunamiesiems gm~la~s ir ga~a~at "!umci;ai. . . . 
lll/tsY,0_/

1
Y8 as gyventojams suteikti paskutinf galimumą, atiduodant ginklus ir 

''ore1arn . x· . b . ke/b' '' • išvengti gnež,,iausws ausmes, s iu: 
iaudme111

; 0 šio skelbimo paskelbimo 1ienos iki b!'la,ul:žio l~ d: sa~o noru ati-
Kas,~us ar šaudmenis, tam valsty~~s pro~ratura pne v?~eč~ų ~ei_smo nekels 

duos&~. klus atiduoti galima pas sričių komisarus, apskričių viršu1111kus, vals
lrjlos:..i '!č',·us taip pat vokiečių ir lietuvių policijos įstaigose. Pasib. aigus šiam ter-
1,ų vir,at ' . . kL X dm . ' / kl ' . ž . • kiekvienas, kuris be leidimo laiko gin us ar „au ems, tun au z gne • 
m
1
_inu:~s bausmės, iš principo mirties bausmės. 
1aus (pas.) Dr. von RENTELN, 

Generalinis Komisaras Kaune 
([L, 1942 - 81/242). 

Vokiečiams didelį rūpestį kėlė pri ešo tero ristai ir diversantai, to
dėl Reicho komisaras išle ido šį atsišaukimą, kuris viet~niams gyvento
jams buvo ne ką mažiau grėsmingas nei sugautiems pne šo agentams: 

ATSIŠAUKIMAS 
Krašto saugumo ir gyventojų turto bei gerovės apsa~go~ tikslu vokiečių įstai

gos visu griežtumu kovoja su bandit~is_ i~ te~o~stų_grup~mis. 
Gyventojai raginami šiam uždavimui teikti ~ei~muigą pag~lbą_. . 
l. Kas pastebi įtartinus elementus (ypač parašiutininkus, f!a!_<nku!1us sov~~ ka: 

ri11inkus ar kareivius, šnipus ar sabotažininkus, sovietų par_ezg~nus ir f<t·) bei J~ šei
mų narius arba turi ar gauna žinių apie jų pas~ro<!J~ą 1?ei_la1kymos1 vietą, pnvalo 
tuojau pranešti artimiausiai vokiečių ar ne vokiečių 1stazga1. . 

2. Kas nepraneša arba šiems priešo elementams bet kuną pagalbą (pastogę, 
maistą ar kurią kitą paramą) teikia, bus suša~d}"as. . . . . . 

3. Kas būdamas nevokiečių įstaigos pare1gunas, ;am 1te1kto pranešimo arti-
miausiai vokiečių įstaigai tuojau pat neperduod_a, ~us s~šaudytas. . . 

4. Už pranešimus, kurie baigiasi saugumo ir vieš?szos tva,:kos g_n~~117:o su
trukdymu arba to vykdytojų suėmimu, apygardos kamzsar~s gal, paskirt_: _lig~ 5 °<:° 
rublių atlyginimą. Pageidaujantiems jų vardo pasl~pty lai~mas ~r~ u!ilkri~1t~s. 

5. Vietos gyventojai yra atsakingi u_ž jų ~plinko;e esančių _susts1ekimo ltm;ų -
kelių, geležinkelių, laidų, o taip pat visų ~tų vok1e~i~ 1r~ng1mų -:-saugumą. U~ 
§ios pareigos apleidimą bus prieš gyvento1us - ypačiai p;1eš ~tsakin8!'s ~en~o 
menės pareigūnus ir apylinkės vyresniuosius - be atodairos imamasi pnemomų. 

Ryga, 1941 m. spalio 15 d. 
Ostland Reicho Komisaras LOHSE 

(VkB, 1941, p. 61). 

1942 m. balandžio 14 d . Lohse dar išleido šį s~vo įs~~• ~uriame 
pakartojo kon e tuos pačius grasinimus bei reikalavimus vietlmams g,J-

ventojams. . . • 
Norint apsiginti nuo teroristų bei d1vers~n_tų, 19~2 m. pava~aq 

taip pat buvo isteigta įmonių apsauga. G_eneral~ms k?m1sa_ra~ savo_1s~
ke nurodė, kad imonių apsauga suorganizuota Įmonems gmti nuo 1va1-



ri~ ~ė~~ ~dintijų µe?gimus i_r kitokį turtą. Šią apsau -----
prižiūreJO ir J81 vadovavo vidaus reikalų valdybos ugniages g~

0
~avo 

nių a~u ~irekcij_os skyria11:5 vedėjas .. Į~ones saugoji a: 1
~ l~; 

m ginkluoa. Daugiau demes10 buvo skiriama priešgais .P . ~Igunai 
apsaugai. Buvo išleistas toks įsakas: nnei Įmonių 

Priešgaisrinė apsauga įmonėse 
Kowii su gaisrais ir kiJomis gaivalinėmis nelaimėmis visose pra . 

bos ir šiaip jau ūkinio pobūdžio įmonėse ar įstaigose yra suorganuu':~nes,_preky. 
rinė apsauga. a Pnešgais. 

. Įmo~e, kur yra !U!~gi~ kaip l~ nuolatinių darbininkų, arba kur darb 
M:~ suszK! su ~o _lalim~ gmsro p~vo1um~ pri~šgaisrinės apsaugos perso as 
skiriamas iš darbmmkų ir tamau/OJŲ, parezškusių nor,ą dirbti prieš·oai·s · ~ 

darb ( · · · • •) o nnes ap s°:'~os ą ~gmagesiaz-savanonat . Apsaugos viršininkas ski.riamas iš · 
mŲJŲ tamautoJŲ tarpo. ryres. 
. 0desn~s: įm_onės~ prie!g~i~rinei apsaugai tvarkyti samdomi etatiniai techni

kimaz par_ez_gun~z - P':ešg~zs:1nes ~psau_g~s viršininkas, jo pavaduotojas, šoferiai 
ar moto:zmnkaz, u~ma~e~ui_i (~gm~ge~i~1-profesiona!ai) . 

Už fl~ą pneš~a=sn:11~ 11:anki.ų ir vengimų priežiūrą ir ugniagesių paruoši
mą yra atsaki.ngas pnesgmsnnes apsaugos (ugniagesių komandos) viršininkas. 

([L, 1942- 136/297). 

. . Ko~oda~i su t~rof:1 ir sabotažo aktais vokiečiai ypač stengėsi už
kirs~1 ke_hą šmpų veiklai. Okupantams rūpėjo ne tik karinis bet ne 
~až1au 1r ūkinis ~nipinėjimas. Jau 1941 m. lapkričio 24 d. išleistame 
ĮS~ke nurodoma, Jog statistines žinias renka tik genera liniam komisa
nu pavaldžios vietinės statistikos įstaigos. Skelbti kokius nors statisti
n_ius_?uo?1enis ~uvo ?a~a tik gavus Reicho komisaro leidimą. Šie ap
nboJ1ma1_ skel?tI statistrnms faktus buvo palikti ir 1942 m. liepos 31 d. 
potvarkyje. Del anksčiau minėtų priežasčių 1943 m. rugsėjo 4 d. vokie
či~i u_ždraudė laikyti _ir_ pašto karvelius. Buvo leista auginti karvelius 
mesa1 arba dekoratyvm1us balandžius, tačiau įsake buvo numatyta, kad 
bet kada gali būti uždrausta laikyti ir šiuos paukščius. 

Nors vokiečiai skelbė savo potvarkius, tačiau jie laikė, jog darga
lioja Qeigu nėra pakeisti) ir sovietų išleisti įstatymai bei įsakai. Gene
ralinis komisaras von Rentelnas dar Laikinosios Lie tuvos vyriausybės 
atstovams pareiškė, kad sovietinė teisė būsianti iš lėto pakeista . Komi
sar~ -~a ~ačia prog? p~st~bėjo, kad naikinant sovietinius įstatymus bu: 
VUSIOJI Lietuvos teisme sistema nebus atkuriama o iš dalies būsianti 
pakeista naująja . ' 

Vokiečių civilinė valdžia už jos įsakymų ignoravimą paskyrė dide
les bausmes, kurios kone visos buvo administracinės. Ir Reicho, ir apy
gardų komisarai turėjo teisę skirti dideles administracines baudas. Rei
cho k_o1!1isar~ galėjo skirti ne didesnę kaip 25 000 markių baudą, ge
nera~ms komtsaras - iki 10 000 markių, o apygardų komisarai - ne 
daugiau l 000. Pastariesiems vėliau buvo suteikta teisė skirti didesnes 

l 
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3 
rn-sausio 26 d. įsakas nustatė, kad apygardų komisarai 

udsS· ~94 didesnę kaip l O 000 markių baudą. Tiesa, prasikaltėlis, jei 
~skiru_nta didesnė nei l O?O mar~ių bau?a_ir 6 ~ėnesiai kalėjimo'. 
~paskl:i tis i teis~ą. _T~~1au p~sma~d~t1 š1~a gah~y_be buvo_ labai 
(,lleJO kr ~peliacija1 reikeJO gauti vok1eč1ų te1smo le1d1mą, kuno pa-
~ ,. ~: niekam ne_duodav~ : Re~c?o ~-inistro užimtoms Rytų ~ritims 
~rastai l nusikaltėhams galeJo butl skinamos net 100 000 markių bau
~~yrn~niginės baudos visada paskirdavo paprasto arba sunkiųjų dar
t)}S•f ~~o. Ši papildoma bausmė negalėjo būti ilgesnė kaip 6 mėne
~~ate~iau neretai jos nepaisydavo , skirdami ir ilgiau kalėti. Be 
1131• :tojo ir sunkiųjų darbų kalėjimų, krašte dar veikė priverčiamojo 
papbor stovyklos, i kurias taip pat buvo siunčiami nusikaltusieji vienam 
dar k. . 
ar kitam okupanto potvar m1. 

Vokiečių policijos veikla 

Vokiečių policija, kuri mažai paisė civilinės jų valdžios, okupuo
toje Lietuvoje buvo kone tokia pati itakinga jėga kaip ir civilinė val-

džia. Reikia pastebėti,jog vokiečių saugumo policija, kuri aktyviausiai vei
kė ir buvo stipriausia, nacių laikais buvo S? padalinys. S~ )'.'f~ ~odžio ~chut
zstaffel - apsaugos būrys - santrumpa. Tie apsaugos b~na1 iš pr?dž1ų ~u
vo ne kas kita, o elitinės SA (Sturm-Abteilung- smogikų) grupes, kurios 
saugojo Hitlerį ir kitus nacių vadus. Vėliau SS virto į _didel~ ir su~~-tingą 
organizaciją. Prasidėjus 1939 m. karui, SS dalyse buvo Jau apie l mil11onas 
vyrų. Per visą karą SS daliniuose tarnavo apie 5 milijonai _Pareigūnų. Vo
kiečiams 1945 m. kapituliavus, SS daliniuose dar buvo apie 940 000 vyrų. 
Didžiąją SS dali sudarė Waffen SS - koviniai jungin!ai: atsk~a nuo Wer
machto vokiečių elitinė visų ginklo rūšių kariuomene. SS tureJ? dau_g~ky
rių, šakų bei agentūrų, todėl šios organizacijos įtaka buvo pas1ekus1 YISas 

valstybinės valdžios bei nacių partijos veiklos sritis. . 
SD (Sicherheitsdient-saugumo tarnyba) buvo Y1ena SS šak~, na

cių partijos šnipinėjimo ir policijos organizacij~: Be ~D ?.ar e~1s~av? 
valstybinė slaptoji saugumo ir kriminalinė pol~c1Ja. Įs1gal~Ję_ nac1~1 ~1-
?ėtas valstybinės policijos įstaigas prijungė pne s~vo _p~r\t~es pohctJ~S 
ir SS sistemoje sukūrė labai rafinuotą sekimo bet šmpmeJ~mo o~g~~1-
zaciją, kurios viršūnė buvo Reichssicherheitshaupt~mt. ~S ir Vok~etIJOS 
policijai vadovavo savo žiaurumu pagarsėjęs H. H1~lens, o _SD ~r _sau
gumo policiją tvarkė R. Heydrichas. Jį čekoslo~akIJ?S po~nndž1u1 ~u
kovus, buvo paskirtas E . Kaltenbrunneris. Nega1lestm~ tikrų ar t~n~
mų nacių priešų naikinimu pagarsėjo Gestapo (Gehe1mstaatspohze1) 
vadas H. Muelleris. 

Šių vokiečių saugumo ir kitos policijos šakų viršininkai nacių oku
i"os metu Lietuvoje jau anksčiau buvo minėti. Pravartu paminėti, 
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ką r~i~kia tų p~rei~nų turėti SS l_aipsniai, k~riems SS va~ 
vad1mmus, tačiau Jie buvo sukurti pagal kanuomenės pavyz~· ~avo pa. 
savo atitikmenis. SS laipsnių kariniai atitikmenys buvo šie: S~ ~lUrėjo 
eilinis, Sturmmann - grandinis, Rottenfuehrer - jaun. pusk . ~nn, 
Unterscharfuehrer - puskarininkis, Scharfuehrer - vyr. pusk:r~n~nkis, 
Oberscharfuehrer - viršila, HaupL'3charfuehr er - vyr. viršila ~010kis, 
turmfuehrer - leitenantas, Obersturmfuehrer - vyr. leitenant~s l~lcrs. 
tsturmfuehrer - kapitonas, Sturmbannfuehrer - majoras , Obc~st;up. 
bannfuehrer - pulk. leitenant~s, Standartenfuehrer - pulkinink~s ~~
gadenfuehrer - generolas ma1oras, Gruppcnfuehrer - generolas j ,· n
nantas ir Obergruppenfuehrcr - generolas. cnc. 

Pirmieji policiniai SS daliniai į Lietuvą įžygiavo, kaip jau minėt 
kartu su fronto armijos ir esesininkų kariuomenės (Wcffen SS) dat: 
niais. Kaune jau pirmomis karo dienomis įsikū rė Einsatzgruppe, kuri~' 
vadovavo SS Brigadenfuchreris F. Stahlcris. Tai grupei buvo priskirt~ 
Sonderkommando II A, kuriai vadovavo Obers tumfuehreris Kam. 
manas. Vilniuje įsikūrė Einsatzgruppe D, kurios vyresnysis buvo SS Bri
gadenfuehrcris A. Nebe, ir tokia pat kaip Kaune - Sonderkommando 
(vadas Schaefcris). 

Būtent šios komandos atsakingos už daugelį pirmųjų karo dienų 
žudynių ir kitų žiaurumų. 

Šių ir vėliau i Lietuvą atvykusių policinių SS įs taigų bei pareigūnų 
elgesys daugumą lietuvių trenkte pritrenkė. Jie buvo daug girdėję apie 
nacių beatodairiškumą, tačiau negalėjo patikėti, kad savo kultūrin[,111· 
mu garsėjančio krašto žmonės, ypač oficialūs pare igūnai, šitaip elgtųsi. 
Tačiau SS pareigūnai vykdė duotus jiems nurodymus. Svarbiausius ese
sininkų moralės principus aiškiai išdėstė vyriausiasis SS vadas H.Him· 
leris 1943 m. spalio 4 d. Poznanėje įvykusiame SS Gruppenfuchrerių 
suvažiavime. H.Himleris kalbėjo: 

. . .. _. s.s. vyrui a~so~iu~i~i p~valo galio'.i šis pagrindinis dėsnis: garbingi, padorūs, 
1fakim_1 1r draufJ!ški bu_11 pn ~ator:ze pnkl_ausan_tiems musų pačių kraujui ir nie· 
ko.m k1la'!_I, Ka~p_seko.s1 rusui, 1:,aip sekasi ~eku_1, man visai nerūpi. ]ai, kas tauto· 
se 1ra r:z~sų ruš1es ge~o kr~uJo, ~ es pa~·11ms1me, jeigu reikės irplėšdami jiems 
vaikus ir JUOS pas _save_ 1š~ug1nda~1. Ar kitos '.a~tos tr>'vena ištekliuje, ar iūsta n~o 
bado, m~n~ domi"'! Ilk /tek, ~d JŲ muf!"s r~1kia kaip vergų musų kultūrai, kitaip 
manęs v1!a! nedomina. Ar pn e ša~oč1!1 g~1ovių kasimo JO 000 rusų moterų Jus 
n~o nustlpt'}"O, ar ne~ r:zane_ dom1!_1~ lik t_1ek,. ~d šarvuočių grioviai Vokietijai 
bufi/· /v! ~s me~d .ne?us1r:z~ š1urkš1u_s ir beš1~~ai fa:r nėra reikalo; lai aišku. Kaip 
vokie~1a1, fa:ne v1en~nleha_1 ~asaulyJ_e pa_<1?~a1 nus1_st?lę gyvulių atžvilgiu, busime 
padon?s laiky7e'!?~ ir 5.:' !1a_1s !n:_og1šJc:i1sia1s gyvul!a,~, bet yra nusiiengimas mii· 
sų pačių krauJUL Jais ruptnlts ir Jiems idealus perte1k11, kad mūsų v 'ko. s ir vai· 
kaičiams butų su jais dar daugiau sunkumų. a, m 

(Cit. Nationa/sozia/ismus, p.113) 
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~erio išdėstytos mintys tuomet nebuvo koks nors naujas 
'š ita dvasia SS buvo auklėjama jau keletą metų prieš 1939 m. 

~~~;džią ir jo metu. 
taro~trasis dalykas, skatinęs žiaurų vokiečių policijos, ypač gestapi-
. elgesį buvo tai, kad jiems nereikėjo bijoti dėl atsakomybės už 
J1Jnk~~iksmus. Žudydami jie, tiesą sakant, tik vykdė paties Hitlerio duo-
1~0akymą. Saugumo policijos ir SD šefac; R. Heydricha'> savo Einsat
~ ~ ppen uždavinį taip aptarė: " ... kadangi Rytų iydija yra bolševizmo 
1~,vuaras, tai pagal Fuehrerio požiūrį privalo būti sunaikinta." (Der Or
~n, 329). Pagal. l litlcrio is?kymą taip pat :llrėjo ~tlti sunaikintos ir 
~tos į Reicho pnešų sąrašą Įtrauktos gyventojų grupes. Be to, Gestapo 
veiksmų ir formaliai negalėjo įtakoti net aukščiausios pačios Vokietijos 
insiancijos. Hitleris 1936 m. vasario 10 d. buvo pasirašęs įsaką, kad dėl 
ardtuoto žmogaus apeliacija nepriimama. Net Auldčiausiasis Vokieti
jos teismas negalėjo pakeisti Gesta po sprendimo. Teismo paskelbtą ne
kaltu asmenį Gestapas galėjo čia pat iš naujo areštuoti, be teismo pa
siųsti į koncentracijos stovyklą, ir niekas neturėjo teisės t~ki~ vei~s-?1~ 
kam nors apskųsti. Gestapas iš tikro buvo gana negausi SS pohcme 
organizacija: net kai vokiečiai užkariavo didžiausius Europos plotus, 
joje tarnavo ne daugiau kaip 40 000 žmonių . . . 

Nors saugumo ir kitos vokiečių policijos vadai Lie~vo~e.maža1 ko 
paisė, tačiau jie vis dėlto manė, jog vokiečiams būtų genau,Je1 nu~aty
tas žudyncs įvykdytų kiti arba bent jau būtų galim~ jas ka_m ?o~s _kitam 
primesti. Taigi vokiečių policijos vadai pirmiausia 1r bande v1et1?~us _gy
ventojus sukurstyti, kad jie griebtųsi žudyti nacių pasme~ktus p1hečius. 
Einsatzgruppe A vadas Brigadenfuehreris F. Stahleckens 194~. m. ~p-~
lio 15 d. Himleriui rašė: "Vykdydama mūsų nurodymus'. s:tapt~1~p~llc11~ 
pradėjo akciją prieš žydus. 1ačiau mes nurodėme slapt~Jai_ poltc11a! nes~
imti iš karto per griežtų priemonių, kad nesukeltų per ~1delio nef asll~nk1-
nimo ne tik vietinių gyventojų, bet ir vo~ir~~ių ~l~?":·~1uose. Musų _ti~ las 
parodyti pasauliui, kad vietiniai gyvento1ai emes1 1mc_1~ty~os perse_k1?t1 žy
dus". (Cit. Vienų vieni, p. 134). Vokiečiai ~pač ~~~eJos1 asmen1m1s,_k~
rie nukentėjo nuo raudonųjų pareigūnų 1r veikeJų , nes ~ažnas ~oviell
nis valdininkas Uuo labiau enkavėdistas) buvo žydas .. V~e~ur kil1;1r v?: 
kiečiams pavyko savo kėslus įgyven~f nti: ~žtenk~ ~~1m~nt~ J_. Khma1tĮ 
Kaune, ltn. J . Šidlausko vadovautą ypall~gą ~uą y1_lntuJe, adv. P. 
Požėlą Šiauliuose ir Žemaičių krašte siautusi JakĮ. Nac1a~ _net tarp žydų 
surado tokių, kurie padėjo naikinti žydus. Kaune pa~a!seJo b~vęs žyd~ 
laikraščio "ldiše štime" skelbimų rinkėjas Serebrovtčms, kuns kartais 
taip pat naudojęs ir sulietuvintą Sidabro pavardę. Vokie~iam~ okupa
vus Lietuvą, paaiškėjo, kad Serebrovičius b~v?_senas nact~ š~tpas. S~
laukęs vokiečių jis gaudė ir vokiečiams įdavtneio ~avo taut1ečtus . Įs~et
gus getą, Serebrovičių paskyrė jo viršininku. J1sa1 Kauno žydams liek 
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įlcyrėjo,jog šie kreipėsi į lietuvių pogri~d~, ~ad iš~~l1:ėtų ~uo šio jų tau. 
tiečio. Serebrovičių sušaudė patys vok1eč1a1, nes J1sa1 naciams buvo jau 
nebereikalingas. 

Be tų, kurie patys pasišovė vokieči~I?.s talkinti, d~l~auti t_ose žu. 
dynėse buvo verste verči~mi lie~vi_ų pohc1~os tar~aut0Ja1 1~ saVIs~ugos 
batalionų kariai. Kadangi daugehs 1r ~akyti nesu tik_o ~ud)'.11 žmon_1ų, tai 
už nepaklusnumą buvo ir s~šau?ytų. ~a~rn?se ~sesmmk~1, šaudžiusieji 
žydus, net buvo apsivilkę hetuVIŲ kanne~1~ umfo~mo~ 1s. . 

Kur žudė vokiečių sukurstyti lietuV1a1 arba hetuVIŲ uniformomis 
apvilkti vokiečiai ar net sovietiniai ~ lais~a i, tos skerdyn~s buvo foto
grafuojamos ir filmuojamos, nes rūpmtas1 Įrodymų: kad Lietuvos žydus 
naikinę ir patys lietuviai. Šitam reikalui buv~ ruošiama net k~~ga, ku
rią parašyti privalėjo aukščiau mirtėtas ž~dų 1š~ama_Serebro':'1čms. Tuo 
uždaviniu jis labai didžiavosi ir pažį~tam1en:1s h~tuv1ams ~ode porlfel~
je nešiojamą iš vokiečių gautą ~edž1agą. Ner~_žmoma, kiek Sere~r~~: 
čius to darbo spėjo atlikti, tačiau tos knygos JIS, matyt, neparuoše ir JI 
nebuvo išspausdinta. 

Norėdama griežtai kontroliuoti visas Lietuvoje veikusias polici
jos pajėgas, vokiečių policijos vadovybė ėmėsi tvarkyti ir 1:0 so~~UJ ~
vijimo beatsikuriantį Lietuvos policijos departamentą. Jis veik e pne 
vidaus reikalų valdybos, bet priklausė vokiečių policijos vado'."Yb~i. ~o
licijos departamentui įsakinėjo SS ir policijos vadas Lietuvoje. Jis 1sa
kymus perduodavo vokiečių tvarkos policijos vadui Lie Luvoje (Der ~om
mandeur der Ordnun~polizei Litauen) ir ryšio karininkui IietuVIŲ po
licijos reikalams, kuriuo buvo V. Reivytis. . 

Karo metu policijai padaugėja darbo, todėl vokiečiai ir lietuvių ~l!· 
cininkų skaičių padidino ligi 7 000 vyrų . Be to, netrukus ėmė vadovaull ir 
įtraukė i savo policijos pajėgas ir pradėjusias jau Birželio sukilimo dieno
mis organizuotis Lietuvos apsaugos dalis (kariuomenės atkūrimo ~~n
duolį), kurias vokiečių esesininkų vadovybė pavadino įvairios paskirties 
savisaugos batalionais. Kpt. Kviecinskas, po voldemarininkų perver.;mo 
tapęs Kauno karo komendantu, netrukus gavo šį raštą: 
1941 m. rugpjūčio 6 d. 
Lietuvių Miesto Komendantui ponui kapitonui Kviecinskui, 
KaulUIS 

~~ ~avimo parti~ų būriams perėmimą . . vo· 
O~ ~tOJO karo vado nurodymu 1941 m. liepos 30 d. pererniau 

dovawną ~-VIŲ tvarkos tarnybai ir visiems partizanų būriams. . . /cillf11S 
. ~~ prašau Jus paskelbti pavaldiems karininkams, puska~ni~1 vyk· 
11 ~uuns apie vadovavimo perėmimą ir pasirūpinti, laui besąlygiškai butų 
dorm ~ duodami nurodymai ir įsakymai. kS· 

~bali~ ~~ ir perginkluoti remiuosi, pone Komendante, :if()(• 
tanuus pasltarlmais su lurms. Tarp kitko prašau duoti nurodymą, kad u 
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~n ys sveikintų vokiečių kariuomenės ir policijos karininkus nustatyta 
/fluo/1 ka 
~ka ,var. . LECHI'HALER, 

Policijos majoras ir bataliono vadas 
(MŽL,p.) 

Taigi K?une nu~ ru~jū~io 6 ~i~nos atsikuri_ančias ~ie~vos kari
nes dalis ė~e tva~kyti vo~1eč1ų pohc1Jos vadovybė: RugpJ~č10 7 _d. kpt. 
Kviecinskm buvo Įsakyta 1š esamų 7 kuopų sudaryli 2 batalionus 1r duo
tas sutikimas, _kad l batal_i~no vad~ p~reigas ~imtų mj_r. ~imkus, o II 
bataliono - mJr. lmpulev1čms. Vokiečiams sutikus rugpjūčio 13 d. kpt. 
A. švilpa paskirtas j~u suformuoto_~~~ bataliono vadu, o kpt. P. Šopaga 
·o padėjėju. II batahono vado padeJeJu tapo ltn. J. Barzda. 
l Imdamiesi tvarkyti tuos batalionus, vokiečiai tvirtino, kad jie bū
sią naudojami tik apsaugai Lietuvos teritorijoje. Iš pradžių taip ir buvo: 
Kaune batalionai saugojo vandentiekio stotį, VII fortą, šaudmenų ir 
karinio turto sandėlius VIII forte ir Vilijarnpolėje, komendantūrą, ra
dijo stotj, belaisvių ligoninę, karo sandėlius Pramonės gatvėje, batalio
nų daboklę, getą, generalinį komisariatą, muitinę ir kt. Tačiau vėliau 
vokiečiai tuos batalionus pasišovė siuntinėli visur. Vokiečiai nepaisė, 
ar La vieta buvo Lietuvos teritorijoje, ar ne, ir vėliau davė karinį įsaky
mą batalionus naudoti ne tik užfronlėje, bet ir fronte. 

Kaune suorganizuotų penkių lietuvių batalionų likimas ištiko ir Vil
niuje,Panevėžyje bei Vilkaviškyje sukurlus lietuvių karinius dalinius. Tu~ 
lietuviškuose batalionuose, įskaitant vėlesnius papildymus, buvo beveik 
14(XX) karių, iš kurių apie 400 žuvo, o kitų dauguma iki 1944 m. vasaros 
pasitraukė iš vokiečių kontrolės. (LE-15, 120 psl.) 

Vokiečių teismai ir teisė 

. ~eicho komisaro Lohsės potvarkiu vokiečių_ teismai ~eich? ko
misa~ate Ostland buvo įvesti 1941 m. spalio 6 d. Kitu tos_p~č10s_d~enos 
~hsės jsaku, kurį tų pat metų gruodžio 19 d. paka~l?JO 1r ?"mstras 
~toms Rytų sritims, išplėsdamas šio dokumento gahoJ~ą_ Visose t~e 
sntrse,_buvo nustatyta, kaip ir kur Ostlande taikoma vok1eč1ų ?aud~a: 
~

0J1 te~. Šiuo paliepimu sakoma, jog Ostlan? Deu tsch~ Gen~hte, Jei 
ner~ka•~ nors kitaip patvarkyta, ta1ko~ as ~etcho ba~d~1a~as1s ~ta~ 
tas ir Re1cho baudžiamasis procesas. Šita~ isakas $ahoJo tr nus1kal~1-
rnams, kurie buvo įvykdyti prieš jį paskelbiant. Tačiau bylas tuo~e t~1s
mu05e _iškelti galėjo tik prokuro ras, jei jis manė, _kad _ tą bylą tš~~l~s ~:~nkins visuomenės interesus. Privačių skundų tie te1s_n_i81 ne~m~i
le_Jo. Be Deutsche Gerichte nuosprendį galėjo paskelbti 1r ypatmgOJO 
ISll)o (Sondergericht) pirmininkas. . . .. 

Dcutsche Gerichte posėdžiui pirmininkavo vienas !e1s?,Jas, I?eu_t
SChc Obcrgericht, posėdžiavo trys teisėjai, o "Sondergencht posedyJe 
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dafyvavo vienas te~j~ ir du ~rėj_ai._ ~eisėj~i, kurie an~ 
turėjo būti tinkami te~JO ~tu1_, skirti VIen_en_ems metams J71otva~IO, 
srir)je gyven~ ~cho ~oki~ ~rba v~ki<?6ų tautybės a..meo !et~~ 
mo pirmininkas JUOS iš eiles fauke Į posėdžms. Ų. T~ 

Deu~e Ge~chte _nu~p ren~ ius ga!~jai apskųsti: a) •ei 
5~ _bausme ne d1de~~e kaip 1 ?1e~. kaleJ1mo arba 500 m~l _pa. 
civilinese bylose tada, Jei nedraude te1Smo sprendi m a... Dėl D ų, bJ 
Gerichtesprendimų, kuriais buvo patvirtinama apygardos komis eulscbe 
skirta bausmė, ir Deut.sche Obergericht nuosprendžių nieka.. 0 :: ~· 

teisės s_kųstis. Žyd:U jokiu ?11du ~egal~jo apskųsti Deutscbe Geri: JO 
sprendlfilŲ, prašyti svarstyti bylą iš nau10 arba nušalinti vokietį te· .. te 
Reich~ ko~as ~ėjo įgaliojir:1us ir kitoms tautinėms grupėms~: 
drausu naudous te1S1ne pagalba, išskyrus tuos atvejus, kai proku . 

ko d l i.sd l. . k . ronu re men avus e avo genera 1IllS omJSaras. 
. Karo la~o ~mai ~Stan~~e~chte) galėjo būti sudaro mi prie YPa• 
~ užduotis atliekančių policrruų grupių arba kai saugumo ir viešo
~ 1:':'arl:os sume~ reikėjo nusikaltėlį nedelsia nt nuteisti, o YPa• 
~gąJ! l.elS~ sku~ai -~~uktt nebuvo galimybės . Esame minėję, kad 
~~as gale~o _tik ište1S~tl arba :°u~a~ti mirtimi. Tačiau jeigu teismas 
p~e1d~o pne išv_ados, Jog ba~~1 m1rt1es bausme nėra pagrindo, tačiau 
1r iš~ismll negalin~.a!. ~da galeJo nuosprendžio neskelbti, o bylą per
ctuo!J sau~ o polictJa1 arba ypatingajam teismui. 

... Iš ~m~ sv_arb~ buvo kone vien tik ypatingasis teismas. Vadina
nuep v?k.iečių te1:5ma1 (Deutsche Gerichte) nagrinėjo daugiausia pačių 
v?~.ečių byl~. Ll~tuvi~ ~es ir didesnę dalį kriminalinių bylų nag• 
nneJo pa~ų lie~V!Ų te1Sma1. Tačiau politines ir tam tikras bylas kurios 
ypač rupeJo vokiečiams daž · · · · • ' . k . , ruaus1a1 nagrrnedavo ypatingasis o kartais 
ir aro lauko teismas. ' 

d. k Pdoklitines ~las keldavo retai, nes vokiečiai mėgino sudaryti įspū· 
!, a one V1S1 krašte ·· · · · • tariamas r . . . Jie~ pntana. Be to, k1ekv1enas susektas ar 

. aikinpo ltlnis Re1cho pnešas patekdavo 1· Gestapo rankas kuris 
JUOSo o be·ki · . . · , . 
Vokieči . . . JO o te1Smo. Byla teJSme atsidurdavo tik tuomet kat 

a1 noreJo tik k l · . ' kurie ketin . n~ a tmaT?uos1us nubaus ti, bet ir įbauginti tuos, 
teismas s~lne~~ ~os pat veiklos, už kurią įkliuvo teisiamieji. Tada 
apie kuri :,vo a ai gnežtas ?a~ mes - dažniausiai mirties bausmę, 
landžio m\ ~e/t~~ ~o spau?oJe ir per radiją. Pavyzdžiui, 1942 m. ba· 
skelbtas šis ko~u~i ~~ ute15us grupę komunistinių teroristų buvo pa· 

ON. Vilnius . ~~udyti teroristai 
Penktadien: Iv.25. Oficialuu pranešama: 

šm,,1,., b š.m. ba/aruJiio 24 d. Vil · · ka - _,,.a 16 asmenų, ku • bo/J . , l '!'UJe ro lauko teismo sprendimu su· 
tų organizaciias 11 · • ne, . ev,kų teronstų padedami mė-gino sudaryti teroris· 

, • m eg1nan1 }UO S • . . , 
nesema, suimti, jie ginld.u rankose pasipriešino ir 
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. fietUvi policininką. Tuo sušaudymu buvo teisingai nubausti 16 nu-
t"!" 1

~ vokiečių par~igūnų rytti~gu,:zo dėka, nuo visuomenės buvo lai
~ - jai grėsęs pav~JUS: Be to, !' p~~o~ yra_ įspėjirrws visiems, kurie 
0 r;P~ bendro su f:ydiš~i s b_oŲevzki_m~ts ga1va01s. ~entojų saugumo ir 
ff/' ~ ašte išlaikymo sumetimais ir ateity;e bet kuns megmimas trikdyti i,f ša
r.'.;;t.! Y! q plėtotę bus slopinamas stipriausiomis priemonėmis. 
f/S~ ([L, 1942 - 97/258). 

APie panašią Kaune iškeltą bylą buvo pa~kelbta: 

Teroristų gauja paversta rukenksminga 
J(au!UlS· JI[.10. _Kf:v~ 10 d. Kaur:e pa$al_karo /.auka teisę ~u~o 5:'~au.dyti 37 

~grupės nanat. Jie buvo kaltinami png/audę karo belaisvius ir ;uos aprū
gin)dais· Be to, jie savanoriškomis aukomis rėmė komunistinį Jamtomąjį 
~ Toliau teroristai kalti~':1i įvy~ d~i ~dyst _es, <!augelįP_adegim'f Kau-

pasik.ėsinimŲ susprogdinti geležinkelio ų-engimus 1r vzeną kanuomenes san• 
~ Propagandos tikslams jie naudojo savo pačių atspausdintus atsišaukimus ir 
ruzgėsi pradėt_i nau~ti s r~~ijo siųstuvu. Ne~ka~tant_ ~progstamosios n:ediia_go!, 
jaunamųjų ginklų 1r rankimų granatų, teronstai ture1O padirbtų pasų ir vokiečių 
bei {uJuvių įstaigų suklastotų antspaudų. 

Suimtųjų kaltė buvo įrodyta ir jie prisipažino. Suimant tos teroristų gaujos 
i'tUUĮ Povilą Malinauską, prie jo buvo rasta dešimt suklastotų pasų. 

Ryšium su tuo nurodoma, kad organams, kuriems yra patikėtas civilių ir ka
riuomenės saugumas, viskas yra žinoma apie veiklą tų neatsakingų elementų, 
huių tikslas yra pakenkJi galutinei kovai su bolševikiniu maru. Taip pat ir ateityje 
~isi mėginimai sudrumsti ramybę ir saugumą bus be atodairos užgniauiti. Tad 
civiliai gyventojai įspėjami nepalaikyti jokių santykių su karo belaisviais bolševi
kais, nes už tokių santykių palaikymą ir ateityje bus taikomos ko griežčiausios 
bausmės. 

({L, 1942 - 59/220) 

Kriminalinės bylos buvo labai įvairios ir jų kelta žymiai daugiau. 
Visų pirma tai buvo nusikaltimai, kurie pažeisdavo vokiečių interesus, 
p_a~dž iui, vagystės paštuose. Dažnai iš kareiviams į frontą siunčiamų 
smntmių ištraukdavo cigaretes, tabaką ar kitus panašius dalykus. Šių 
prek!ų labai trūko, todėl jas buvo galima juodojoj rinkoj brangiai par
duoti. Už tokias vagystes Vilniuje J. Semėnui teismas paskyrė 8 metus 
sunkiųjų darbų kalėjimo, o iš Tambovo kilęs studentas R. Grotas už 
pan~~ nusikaltimą gavo 10 metų tokio pat kalėjimo. Taip pat ne vie
nas 1khūdavo pasisavinęs žydų turtą, kurį vokiečiai paskelbė savo nuo
s~vybe. Antai Turgelių gyventojas N. Kanovanovas, saugojęs į sandė
~nis su~eštus žydų baldus , dalį daiktų išnešė pro langą ir išmainė į kitus 
Jam re~ alingus dalykus. Už šią vagystę ypatingasis teismas jį nubaudė 
6. metais sunkiųjų darbų kalėjimo. Panašios bausmės skirtos ir už kitus 
~~~ n_usikalti~~s - ~andymus patx:gti ~š ka~ėjimo, pasip? eši_nim~ po-
CIJai, ginklų slep1mą u kt. Ypatmga1 gnežta1 buvo baudžiami nusikai

ly karo ūkiui ir kovojančiam frontui. Bausmės kartais būdavusios be 
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galo žiaurios. 1942 m. "Į Laisvę" Nr. 155/316) buvo pask~ 
komunikatas: tas toks 

Mirties bausmė už iš /jemai surinktų daikJų pavogtą apsiaust 
ON. Kaunas. Vll.4. Ypatingasis vokiečių teismas nuteisė mirti elektą 

Stasį žetvb gyvenantį Kaune, Basanavičiaus ai. Nr. 6. Apkaltintasis ;;~on1e1 
s~us~o ~ėnesį bu~o !(-auno_darbo įst~i?os f~ ~kirt_a~ dir~ti Ortskomendan ~e!ų 
Jis čia dirbo sandėlyje, padedamas ruš1uot1 zzem1mų daiktų rinkliavos rn lilro1e. 
rinktus drabuži.us. Bedirbdamas nuteistasis pakeitė savo sunešiota žiern ~1~ SU
siaustą į vata pamuštą, geriau jam tinkantį, bebro apykakle apsiaustą iš s 111! ap. 
daiktų. Tą apsiaustą buvo paaukojęs restorano savininkas Rapolas Gait~kt~ 
Ka~no. Gaidanis sutiko nusmerktąjį su pakeistu apsiaustu gatvėje, pažin~nis iš 
aps1~s~ą ir tuoj paprašė kaltinamąjį suimti. Šis iš pradžių mėgino atsikat/?? 
pareiškė apsiaustą nupirkęs rinkoje, tačiau vėliau prisipažino, kad pasinau~!' 
ži.eminių dalykų rinkliava ir apsiaustą iškeitė į savo senąjį. Nusmerktasis ge ~~ 
žin_ojo, kad už kailių frontui vogimą gresia sunkiausia bausmė, kad kas toĮa, 
daiktus v~ s'. turės už tai atsakyti gyvybe. Todėl jį ištiko teisinga bausmė. Kas nus~ 
kals frontui 1r kovojančiai kariuomeneį tas neturės teisės gyventi bendruomenėje.' 

Tokiais pranešimais vokiečiai nuolat baugino gyventojus. Kai to
kių bylų Lietuvoje nepasitaikydavo, okupantai skelbė Latvijos ar net 
Estijos teismų nuosprendžius. 

Vokiečių elgesys okupuotoje Lietuvoje 

Nacių propagandos apakinti kone visi į Lietuvą patekę vokiečiai 
jaut~si atvykę ne į svetimą, bet iš esmės jau nuo seno vokišką kraštą. 
Nacių propagandistai įkyriai aiškino, jog Baltijos šalys, ir net Gudija, 
už kultūrinę bei techninę pažangą turi būti dėkingos vokiečiams, nes 
či_a ~ie d_au~~usiai ~ri~idė~o. ~iuočių bei kalavijuočių ordinai, vo
k1e~1ų _Pir~h~1, a°:atm1~a1 - v1s1 buvę šių kraštų kultūrintajai ir kartu 
vok1etmt0Ja1. Tokių vokiškumo žymių okupantai rado visur. Kiekvie
nas got~i~io stiliaus pa~tatas vokiečiams liudijo, jog tasai miestas bu
vęs vo~1~čtų s~atytas _ir Jame_ gyvenę šios kultūros žmonės. Taigi Kau
nas, V!lnms, o JUO labiau latvių Ryga bei estų Talinas buvo vokiški mies
tai. bi~tuvių juostose vokiečiai įžvelgė Hackenkreuzus (svastikas) ir net 
~enoves germa~ų _run~s. Net se~ovės !škasenose vokiečių mokslininkai 
ir pse~?omokslmmka_1 rad? tanamų Įrodymų, kad Lietuvoje jau žiloje 
senoveJe ro:venę gotai a_r kitos germa~ų gentys. Vadinasi, Lietuva nuo 
senų senoves buvęs vokiškas kraštas, Į kurį vėliau atsikraustę ir neger
maniškos kilmės gyventojų. 

Be to vo~ie~i~i _manė es~ ~ranašesni už kitus rasiniu atžvilgiu -
Herrenvolk. V1etmia~ ro:entoJai esą "Europos piktžolės" _ Unkraut 
Eur_o.pas. _D~.r gero~a! pneš_ 19~9 !11: karo pradžią kurdami savo planus 
nac1~1 tynneJo, kun_a~ rasei ~kir~1m Rytų Europos ~entojai . Matuo: 
da~1 ~auko~es, ska1~mo_dam1, ~1~k procentų žmonių priklauso vienai 
ar k1ta1 kraujo grupei bet panašiais būdais naciai nusprendė kad Balti-

' 
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. kraštų ir G~dijos .~e nto~ai _e~ą ne s!av_ai._ Gana daug šių kraštų 
JOS wjų rasimu po~11:1-nu ga_lĮ butt suvok1etmtt, nors geroka dalis Iai
rf~n ir menkaverč1a1s, kunuos reikėsią iškelti. Naciai, remdamiesi 
kY'1°~yrinėjimų duomen imis, lietuvius pripažino turint ir aukštos rasės 
~~~fvidų, tačia~ ir gausi.ai_ "pik~o.lių". ~pskri~ai naciai nebuvo linkę lie
:uviŲ ypat!n~a1_ pal~nk1a1 vertmt1. H.l~1~len~ 1,;43 m. SD i~ saugumo 

Jicijos vušmmkm E. Kaltenbrunnenm raše: 'AJ esu už taz, kad būtų 
panaikintas intymių santykių draudimas estams ir latviams, o taip pat su 
: ais bei latviais. Kiek tai liečia lietuvius ir lietuves, mano nuomone, drau
dimas turėtų būti paliktas. Lietuvių tauta šiuo atžvilgiu blogai elgiasi ir turi 
tokią prastą rasinę vertę, kad draudimo panaikinimas būtų netikslus ir 
nepateisinamas." (Cit. TŽ 1968, Nr. 9/944). 

/Beto, nacių ideologija skelbė, kad tik tas turi teisių, kas yra stip
rus. Kas buvo bejėgis, tasai , jų nuomone, neturi ir jokių teisių_J behse 
savo atsišaukime į Lietuvos gyventojus pareiškė: vokiečių karinės pajė
gos parbloškė sovietus, todėl kiekvienas turįs suprasti, kad užimtame 
krašte teises bei pare igas perėmusi vokiečių tautat Kad išvijus bolševi
kus lietuviams būtų atsiradusi galimybė vėl naudotis kokiomis nors as
mens ar tautos teisėmis, nebuvo nė užsiminta. Vokiečiai žadėjo lietu
viams užtikrinti tik saugumą ir kasdienį gyvenimą.; Nebuvo pripažinta 
net teisė pasisakyti jiems aktualiais klausimais. Komisarai savo nuo
žiūra galėjo pasikviesti vietinių gyventojų grupelę, kad šie išdėstytų čia
buvių pageidavimus. Hit lerio įsakas skelbė, kad vienintelis ir aukščiau
sias viso ko matas - Reicho interesai, ir niekada kieno nors teisės ar 
interesai negalėjo būti svarbesni už vokiečių valstybės interesus. 

Šie nacių ideologijos postulatai turėjo didelės svarbos ir prakti
nės reikšmės okupuotoje Lietuvoje. Ši ideologija teigė, kad visuomet ir 
visur vokietis turi pirmauti , o lietuvis tenkintis antrarūšio žmogaus vie
tą:) Vokietis šeimininkas ir viršininkas, o lietuvis tik jo tarnas ar - ge
riausiu atveju - pagalbininkas. okiečių civilinei valdžiai ė1!1u~ valdyti 
Lietuvą, buvo paskelbta, kad oficialioji krašto kalba yra vok1eč1ų, o lie
tuvių kalba tik leistina vartoti.JLietuvių įstaigos turėjo teisę susisiekti 
tik su vokiečių joms nurodytomis įstaigomis, o su_ k_itomis - _tik afyga~
dos komisarui leidus arba tarpininkaujant generahn!a~ ko~1sar:u1. Įv~1-
rūs vietiniams gyventojams išleisti potvarkiai ~egal!0J0 ne tik L1etu~0Je 
~enantiems Rcicho piliečiams , bet ir buvu~1~s L!~tuvos ~espublik_os 
piliečiams vokiečiams. Net vokiečių teismas, Jeigu JIS buvo Įsteigtas vie
tiniams gyventojams teisti, kaip Standgericht, vokieči~ tau~~s as~e
n~ bylų nenagrinėjo. Lietuvoje galiojusieji 1!1oky?1o bet a~kleJtm_o ~rm: 
c1pai vokiečių jaunimui taip pat nebuvo taikom_1. _Tuo _reikalu_ ~Pt?os~ 
k??1is_arai ir Hitlerjungend. Vokieči~i buvo žym!aI ~enau ~prupmh nei 
kiti Lietuvos gyventojai.LOkupanta1 gaudavo ~1t_ok_1as m_a1sto ~arteles 
nei vietiniai gyventojai, jiems buvo skirtos žym1a1 didesnes maisto nor-
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mos. Juos maistu bei kitais reikmenimis aprūpindavo atskiros 
tuvės . Koks buvo skirtumas~~ vokieči_o ir nevokiečio, galime ~irduo: 
iš Raseinių komendanto vok1eč10 elgesio . Tuo metu trūko pieno Pras.ti 
lietuvių vaikams buvo duodamas nugrieb tas pienas. Komendani lOdcĮ 
vo kalei ir jos jaunikliams liepė išrašyti nenugriebto pieno korteJas sa. 

. . d y· . . cs Jo Pasiuntinys iš kooperatyvo tą pieną pa1m avo. 1s1 gen ausi viešbu; .. 
. k ' 'k k' č' qąl kavinės ir panašios vtetos buvo s irtos tt vo te 1ams. Garsų R:a • 

"Metropolio" viešbutį vokiečiai pavertė "Gaeste haus des GeneraUcino 
~issa~s" - ~eneral!nio komisar~ s~e~ių ~,a~~- Pri_e ~ie ~v os karinin1<~ 
lešomts pas1statydmtos Ramoves tr Jos TrtJŲ Milžrnų restorano be' 
kai kurių panašių vie~ kabėj~ užr_ašai "Nur fur_ ~eic,~sdeu_tsche" _ ti~ 
Reicho vokiečiams. Vieną genaus1ų Kauno kavtmų, Moniką", vokie
čių komendantūra pertvarkė į "Soldatenheim" . 

Daugelis nacių propagandos apkvailintų vokiečių tikėjo, jog vo. 
kiečiai turi teisę ne tik kitas tautas valdyti, bet tos tautos yra patenkin
tos vokiečių valdomos. 

Šiuos dalykus prieš karo pradžią dr. Girgenzonas, g Latvijos kilęs 
gestapininkas, pik. K.Škirpai labai atvirai išdėstė. ''Jis pradėjo nuo išdidaus 
pasigyrimo, kad gerai pažįstąs Pabaltijo krašto gyventojus ir jų tilouosius inte
resus, kaip gimęs ir užaugęs Rygoje. Tiek lietuviai, tiek latviai esančios grynai 
ūkininkų tautos, o ūkininkams esą niekas kitas nerūp4 kaip materialinis ger
būvis. Politika ūkininkui esanti visai svetimas dalykas. Nepriklausomybės rei
kalavimas esąs šovinistinės inteligentijos išmistas. Kad tai tikrai taip yra, esą 
paliudija ir lietuvia4 kurie išgelbėjo savo kailį nuo bolševizmo, pasinaudoda
mi vokiečių repatriacija iš Lietuvos. Jie apie Lietuvos nepriklausomybę nebe
svajoją. Reikalavimas Lietuvai nepriklausomybės esanti tik iliuzija. Vokieti
jai karą laimėjus ir Pabaltijo kraštus ūkiškai prišliejus prie Didžiojo Reicho, 
tų kraštų ūkininkų gerbūvis nepaprastai ir taip greitai pagerėtų, jog trumpiau
siu laiku visos svajonės apie nepriklausomybę iš jų galvų išgaruotų. Anot Gir
genzono, savo nauja padėtimi jie tik galėtų džiaugtis, kadangi joks bolševiz
mas ar koks kitoks pavojus jiems nebegrėstų. Persimesdamas į Reicho politi
kos platesnius horizontus, Girgenzonas toliau mėgino mane įtikinti, jog ma
žosios tautos Naujoje Europoje suverenumu negalesiančios naudotis. Talai 
joms, jo nuomone, nei nereikalinga. Savo valstybės, kad ir mažos; išlaikymas 
joms buvęs per sunkus dalykas. Jis priminė dideles išlaida:,; kokių Pabaltijo 
valstybės turėjo kariuomenei išlaikyt4 ginklams įsigyt4 algoms skaitlingam 
valdininkų aparatui, diplomatinėms atstovybėms užsieniuose išlaikyti ir t.t 
Prisišliejusios prie galingos Vokietijos; jos jaustųsi saugiau". (Lituanistikos 
darbai, II, 84-85 p.). 

Gestapininko Girgenzono mintis okupacijos metu vokiečių pa
reigūnai dažnai kartojo su jai<, reikalų turėjusiems lietuviams. 

Taigi okupantai lietuvius l aikė žemesnės rūšies žmonėmis, nieko 
jiems nedavė ir nctadėjo, o kr~tą ir visus jo turtus manė esant savo 
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. k i naudojo savo nuožiūra. Tiesa, ne visus vokiečius ir 
iaro gro_biu, ~rpavcrs ti nacis tais. Tačiau tokie neapkvaišę nuo nacių 
Hitleris 1s~:s:okiečiai sauguI?o sume~imai_s ~engė ~ės~yti _s?vo P?ž_iū
propa~a~ labiau išsiskirti i~ ki\Ų ~lgesm. Š1?.1~ ar tatp! tr ~~tte blatvtau 
ras, 0 

JU okiečiai visiškai pntare ekspanstJat, kolomzactJos planams 
rną.11!~tys vpanašiems dalykams. Okupantai visada prisiminė Hitlerio 
""1· k11tems · • · · • d be · · užk ~"' m , kad Reicho mtercsa 1 vtsur tr visa_ a yra ~var. _sn~ n~1 . . a-
l~aky ~ raštų bei jų gyventojų, tačia~ l_a~~l dažna! elges1 kitatp! Je~gu n~u~\ nuspręsti Reicho ar jų asme nrn~at 1nteresa1 yra ~v~r~sm. ~tuo 
reik) iu jie daug ką stebino . Ne t aukšti ?~~~antų _r~re1gu~a1 ne _vieną 
8
~ g O elgesiu patvirtino kad savas ka1hs Jtems rupi daugiau nei skel

s~ki sa~št'ki'mybė Fiureri u{ ir Vaterlandui . Ostlando Reicho komisaras 
b1ama1 

1 
. . . . · · be' 'k' 

Lohse 1944 m. rugpjūčio menesi be Berlyno žtm?s 1 sut1 1m~ nu-
~šalino nuo savo pareigų ir pabėgo. Į H:Lohses vtetą buvo pa_sk1rt~s 
Reicho komisaras Ukra inai Kochas. Než1?oma, _kur Lo~se _n~s1d_angi
no tačiau jam pavyko išsisukti nuo kartuv1ų, ku~1ų_k~ru1_ ~a_1giant~s D:e
'š ' ngė daugelis iš savo postų pasitraukusių kanšktų 1r ctvth~ v~k1eč1ų. 
~~~apituliacijos H.Lo hse išniro Vaka~ Vokie!!joje, kur t~h~~ tr gyve: 
no gaudamas buvusio valstybės tarnauto30 pens1~ą-l<:ol ner~~eJo sprukti 
nu~ teisėto atpildo, nacių pareigūnai buvo ypatmga1 gobšu~ Ir s~va_na~
diški. Generalinis Lietuvos komisaras von Rentelnas l~ba1 gre1ta_1 P1:· 
sigrobė daug nekilnojamo turto Lietuvoje. Kaune kom1s?ras pa~1savt
no Vailokaičių namą -vieną geriausių _miesto ~astatų, V!lkav1šk1? ap_
skrityje nusižiūrėjo Paežerių dvarą su visu~ tr negyvu 1~v~nton~m1. 
Be to, von Rente lnas ėmėsi valdyti aštuonis !<a~n? apsknt~~s ~adma
muosius valstybinius ūkius, kurie buvo nusavmt~ Lietuvos p1l~~č1ų dva
rai ar šiaip stambūs ūkiai. Iš šių dvarų produ_~tat buvo_ vežami Į ~a~n ~, 
o čia jau komisaras juos naudojo savo nuož1~ra. _l~ Lietuvos, ~~1P ir IŠ 
kitų kraštu, vokiečių pareigūnai daug ~rto sm~te Į savo san?ehu~ Y_~-
k. .. · ~z· · kad von Rentelnas vieną sykĮ savo vardu Į Vok1et1Ją 1etIJOJe. moma, . . •x d 1· d'd 

.· t · t 50 000 l'trų degtinės - tai buvo ttk VJena 1,- auge 10 1 es-pasmn e ne 1 . · · 'lik · · 
· · ž · · tų Nuo generalinio komisaro nenoreJo atsi tl 1r 
mų ir mda kesm':l sm~ p. džiui Panevėžio apygardos komisaras Neu-apygar ų om1sara1. avyz , · · Ch d k 

. . . tų nacionalizuotą Panevėžio burmistnn o a aus-:~'l P~f a~ o ~~~ae iūnų dvarą Neurnas nusprendė, kad tie dvaro rū-
ui -~r ausmksĮ kanma1· gerai l. r~ngti ir įsakė juos iš esmės pertvarkyti. malJam nepa an ' 

6
. · y l · y-

Vienam dvaro kambaryje palubėje liepė p~k_a m_ti vt mfc: ~ivą. ~~~~ 
t tų 'ši 'das turėJ·o apmokėti Panevež10 miesto va y a, nes Jl ą :ų remon 1 a1 • 1- • d o ·"emes Neu d d . . ·t o Be to norėdamas išp estt savo var z . , -varą a m1ms rav . , . . S · - d že e · ~ 
mas ·sakė iš tų ūkių, kurių žemės ribojasi su. tamunų varo m , t:.-

. l . . . k N . . č lobo grobdami nužudytų žydų turtą. Pa-kelti še1mmm us. ac1a1 ypa . . . ik ž d 
· k' ž d tu t . 'klausė Reichu1 tačiau egt:1stavo t y us gal potvar Į y ų r as pn , 
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naikinusių esesininkų sudarytas minėto grobio aprafas ~ 
buvo nesunku. Kartais net ir patys grobikai iarpu savy d6J gro~.J! 8Tob1; 
virčydavo. Galima paminėti nuotykį su žydų brangenybėm ·J~susik;. 
miesto k~mis~ri~t~. ~auna mi~sto komisarui ~ rameriui buv~s ~auno 
ta saugoti dVJ dežes 1š žydų atimtų brangenybių . Vėliau iš Kp rdu?. 
pareikalavus tas brangenybes atiduoti, jis alc;akė, kad jų nebc/ arnc~io 
gusi~s. K!au_sėjai_tokiu_ atc;akymu nepasi tenkino ir reikalavo i~~;~ 1~· 
kur 1r _kaip JOS dm~ ~10s. _1uon:i?t ?ran~cny?Cs pasisavinus Crarnc"1.1• 
apkaltmo savo patareJą bei verte Ją hetuv1 J ašrnską. Jašinskas kai[' . n~ 
gr!~žtai at~et~,. tačiau ~in_čą su vokiečių komisaru, suprantam a, p~:t ~ 
meJo (argi galeJo būt k1ta1p!). a1 

Jašinskui teko atsisakyti savo pareigų ir slėptis. 

. Vil?~aus mi~~to komi~ar~s 1-I!n~ tas .b~vo ~o~s įžūlus, kad i.š Vi!. 
ma~s _da1l~s. muz1e1aus pas1sa:,'mo 1r 1~vcžc _1stor_me~ vertės baldus, se. 
nov1_nms k1~11~us,_ ke~etą p~ve_1ksl~ ~e1_ s.r~v1ūrų ir kitus meno dalykus. 
N?c1ų pare1~na1 kaip apsest1 ap1plešmc10 Lietuvą ir darė kraštui kar
tais nebepataisomą žalą: I?avyzdžiui, ~r_?bdami net ?1uzi~juose saugo
~as brangenybes. Retsyk1a1s toks parc1gunų elgesys lietuviams duodavo 
1r naudos.ll nes godžius vokiečius buvo galima įvairiomis priemonėmis 
papirkti. .z.em~snieji parei.~nai, ~u ~ur!ais lietuviams daugiausia tek
davo_ tu~et~ r~ikalų, ?eg_a!eJo pas1sa~1~l1 dvarų, rūmų ar įmonių (juos 
grobė VJršu~es), todel šitie tarnaulOJa1 mielai priimdavo ir mažesnius 
dalyk_us. V~1š_es, sta~besnį ~i~žulą svies_lo, l ašinių paltį, kiaušinių ir 
b_ute!1 de~tt~es, ~un~os galeJa1 P?na~dot1 ne tik Lietuvoje, bet ir pa
~1ųstt sa~šk1ams Į Re1chą . Kone k1ekv1enas toks pareigūnas mielai pri
imdavo 1r padarydavo gana žymių nuolaidų bei paslaugų. Kaip šios pa
slau~os b~v~ pel~omos, vaiz~in&ai aprašė kun. V. Martinkus, kuris savo 
stra1psnyJe. Zudika~ a~ $elbėt_oJas" pasakoja: "1942 m. vasarą unifor
':'uotas !1~c1s atvyk~ Į Židikus pieno pristatymo kontrolei. Kai jis peržiūrė
JO valsč1~1_7 kn~?as ir ra~~ pe':':ažai užrašytų karvių pagal turimą žen-ĮėS f į~~t tai l~~ a_te1o kle~om10~ iš!rdr;s, ke~kdam~~ ir gr~sindamas, kad f:itq 

tę _vazmes_ po kaz'!!'~s _tzknn~z karvių skaičiaus u; radęs jų daugiau, 
n~gu uzr~šyta, _ištrems ukimnku~ Į kOf1C~ntracijos stovyklas. Aš išsigandau 
del sa~o-~omų, ka_d ?e~uken~e?i· Ef!'11au kalbinti, vaišinti, nuvežiau pas 
porą _uki~mkų,_ kune 1rg1 pavazšmo. Jis atsileido, nedarė kaimuos tikrini
m?, " _me~ 1~ ūkininkų nenukentėjo. Vėliau jis atvyko tikrinti mėsos 
pnevolzų atzdav1_mo, ~uvo ::ukalbamas _ir niekas nuo jo nenukentėjo. Kai 
~uvo vyrų raukimas Į kanuomenę, taz seną pulkininką vaišinome kaip 
1m~~yd~m1, bet už tai 7f šaukiamieji1 _išskyrus vieną_, gavo pažymėjimus 
su UK (unabkoemmlzch) [nepake1č1amas,- A.G.] kas reiškė kad jie 
negali būti paimti kariuomenėn, jiems negrėsė pavojus būti pagautiems 
kur ant kelio ir išvežtiems. Vieną paimtąjį paskui irgi paleido". (Draugas. 
1962. III. 30-31). 
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NAIKINAMI REICHO PRIEŠAI 

Pirmomis karo d~enomis v?kiečiai d_ažniausiai žudė ~mones, ~er-
dami už tikrus ar tan amus_ ka~ ų užpuolimus, už ~są sl~p1a11!us pnešo 

ly •us ar kitokią pagalbą pncš ut. Be to, okupantai zude su gmklu ran
~a~ sutiktus civilius, dazniausiai prieš raudonuosius kovojusius lietu
~s sukilėlius bei priešakiniams daliniams patekusius karo belaisvius, 
;rių saugoti ~r _pasiųsti į fr?~t? u~nugarį ~ar~si n_et:1ri laiko. Kai ~ron: 
taspasistūmėJO Į Rytus, nac1a1 eme vykdyti H1tleno Įsakymą: planmga1 
naikinti Reicho priešus. 

Ką naciai laikė savo priešu 

Naciai gana keistai vaizdavosi, ka<, yra jų priešas. Savo priešais jie 
laikė ne tik tuos, kurie ėmėsi kokios nors Reichui pavojingos veiklos arba 
buvo bent priešiškai nusiteikę, tači au ir tuos, kurių vien tik egzistavimac; 
kuo nors neatitiko nacių tikslų bei interesų. Pavyzdžiui, čigonai naciams ir 
apskritai vokiečiams nejautė jokios neapykantos, nes kultūros beveik ne
paliestiems nomadams politika iš viso nerūpėjo. Tačiau čigonai laikyti na
cių Vokietijos priešais, nes jie esą asocialus elementas ir "rasinė piktžo
lė". Taigi naciai žudė visiškai nekaltus žmones, tačiau jiems žudyti naciai 
turėjo savų motyvų . 

Naciai naikina Lietuvos žydus 

Didžiausia Lietuvoje vadinamiesiems Reicho priešams priskirta gy
ventojų grupė buvo žydai, kuriuos naciai žudė dėl dviejų m?tyvų: p i r: 
m a s i s , kad žydai sukūrę komunizmą, jį platinę ir rėmę sovtetus. Negah 
būti jokios abejonės, jog_prasidėjus 1941 m. karui žydai troško, kad sovie
tai vokiečius nugalėtų . Sis jų troškimas radosi ne todėl, kad kiekvienac; 
žydas būt"Ų komunistas ar remtų komunizmą. Jeigu vokiečiai 1941 m. žydų 
atžvilgiu būtų vykdę bent tokią politiką, kurios jie griebėsi 1914 m., tai ko 
gero dauguma žydų būtų palaikę vokiečius. Apie tai mes galime spęsti iš 
pavyzdžių . Prieš pat karo pradžią sovietai nudavė, kad jų ir vokiečių san
tykiai yra labai geri, todėl komunistų spauda, radijas ir kitos propagandos 
priemonės apie nacių antisemitizmą beveik neužsiminė. Todėl labiau nuo 
Vokietijos nutolusių sričių žydai apie tą antisemitizmą nedaug ką žinojo. 
Žydai vaizdavosi, kad atėję vokiečiai vykdys maždaug tą pačią politiką, 
kaip ir 1914 m. Dažnai žydai vokiečius sutiko be jokios baimės ir baisiai 
persigando, kai tuojau pat juos ėmė žudyti Einsatzgruppen komandos. 
Šitaip iš pradžių žuvo gana daug Rusijos žydų. Tik vėliau pasklido žinios, 
kaip naciai iš tikro elgiasi su žydais. Vokiečiams artėjant kone visi žydai 
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bėgdavo tolyn, tačiau Lietuvos žydai buvo pakankamai gerai in~ 
~asjų la~a,jeigu_vo~ečiai ateitų į ~~tuvą. ~i~~ nieko kito ne~;~h, 
tik trokšu, kad soY1eta1 sumu.~tų vok1ečms. Taigi šmo atveju žydų por-•? 
į komunistus neturėjo jokios reikšmės. Iš tikro komunizma1, tarp Lle~~ns 
žydų nebuvo kiek ryškiau įsišaknijęs, nei kad ka~ nors apkvailintas ani: 
mitinės propagandos gali manyti. Tikra tiesa , kad Lietuvos nepriklaUSo
mybės lai.kais komunistinėse organizacijose žydų propo rcingai buvo dau. 
giau nei lietuvių. Tačiau komunistinių organizacijų nariai žydai sudarė la
bai menką visų Lietuvos žydų dalį. Ga lima tik konstatuoti, jog nepriklau. 
somybės laikais tarp Lietuvos žydų komunizm as iš tikro nebuvo stipriai 
išplitęs. Lietuvą 1940 m. okupavus sovietams, Lietuvos komunistų parti
joj, komunistinio jaunimo organizacijoj ir Mopre (komunistų tarptauti
nės pagalbos organizacijoD iš viso buvo 1362 asme nys, iš kurių žydai buvo 
593: iš 933 komunistų partijos narių - 317 žydų, iš 211 komjaunimo narių 
-137 žydai ir iš 218 Mopre narių -139 žydai. Be Vilniaus krašto Lietuvoje 
gyveno daugiau nei 150 000 žydų. Vadinasi, tie komunistinių organizacijų 
nariai žydai nesudarė nė pusės visų Lietuvos žydų procento. Per sovietinę 
okupaciją jau daugiau žydų ir kitų tautybių Lietuvos gyventojų ėmė stoti į 
komunistines organizacijas ir aktyviai bendrada rbiauti su okupantu. Įvai
rūs motyvai nulėmė šių piliečių apsisprendimą: vienus paveikė komunistų 
agitacija, kiti norėjo naujomis sąlygomis įsitvirtinti kiek galima geresnėse 
pozicijose, treti tarėsi, kad remdami sovietus galėsią bent gyvybę išgelbė
ti. Sovietai šiuos žydų nuopelnus dar išryškino. Sovietiniai okupantai ne
pasitikėjo net ir lietuviais komunistais bei komjaunuoliais. Todėl įvai
rioms pareigoms dažniausiai skirdavo rusus ir žydus. Lietuvius areš
tuodami ir deportuodami į talką pirmiausia kvietėsi žydus ar kitus ne 
lietuvių tautybės komjaunuolius. Prasidėjus karui sovietai šiuos kom
jaunuolius vienur apginklavo, kad šie priešintųsi puolant iems vokie
čiams, kitur aprūpino benzinu ir paleido padeginėti miestelių bei so
dybų. Šitie sovietiniai aktyvistai sudarė labai nedidelį visų Lietuvos žy
dų procentą. 1941 m. Lietuvos komunistų partijoj žydai sudarė 75 %, 
tačiau joje tuo metu buvo dar tik 3000 narių . Šiaip jau Lietuvos žydai 
buvo atsargūs, tačiau dėl sovietinių aktyvistų veiklos išplito priekaištai 
visiems žydams ir vietinė neapykanta pr ieš žydus sus tiprėjo. Už 
enkavėdistų Rozovskio ir Todeso, Zimano, Komodaitės ir kitų į juos 
panašių nusikaltimus buvo išpuolių net prieš kūdikius, kurie negalėjo 
būti kieno nors priešai. 

Antrasis motyvas atėjūnams naciams žydus naikinti Rytų sri
tyse buvo tai, kad čia esančios "žydų peryklos" - "Judische Bruttstaet· 
t~". Nuožmiais s~~o prieš~~ naciai laikė_ Vak_arų Europos ir ypač Ame
rikos žydus. Nac1a1 sudare ilgą žydų nusikaltunų sąrašą: teršią arijų ra· 
sę, mai~oją mokslą,_platin_ą ~rij1.1;5 ~emoralizuoja_nčias idėjas ir, panau
dodami savo finansinę bei kitokią Įtaką, net sukelę karą prieš vokiečių 
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. •os žydų galybės šaknys esančios Rytų Europoje, nes šiuo-
'fikrOSl k d č. ižy . b' l . ieieM· e gyvenantys žydai yra gan s ur ~s, ~a ia~ pas ~1 10 _o~-

sekr~UJO~ •ų prieauglis l_aba i gausll;S. Tasai ~r~eaugi~ _tolydžio kehąsts 
oiU ga1urn i; ~tiprinąs jų diasporą. Jeigu žyd~1 hautųs1 iš ~ytų ~u~~p~ 
jVak~~akarus, tai dėl mažo gimsta mum o tr g~na s~a.rčios ~-1~1hac:
tėlyS1 lai Vakaruose išnyktų per 50 metų, o gal 1~ gre_1č~a~. PneJę tokių 
jOStyd •ai ir nusprendė Rytų E urop os žydus 1šnaikmt1. 
il"3dų nac\momis karo dienomis ivykdytų žudynių žydų ~aik~nim~ 

Po1~Įką tarsi apsilpo, t~čiau visi_š~ai ne~ili~~ė . D_aug~lyJe. v1~to.~ų 
U1l:i miestų ir miestelių 1škr~ust~ l u~m1est1 ir_ pn_s~a~ ~n~ 1vam~ 
tyd Kai kur žydų niekas nekhude, tačiau paskuste l vtetmes _adm1-
d~rbų ... 

05 
parinktus darb us. Pranešimuose iš įvairių krašto vietovių ran-

ni5traetJ · • · • · · š · d b 
dame, kad pavyzdžiui, Ma rijampoles tda1 ~~1_ųst1 p~ ~,; e ŲJ~Įdi~-
uubavo (Marijampolės apskr .) -pas irstyti u tuoseištr'k uoną . . S . · 
basavorankomis". Ukmergėsžydarns_buv~~sa~ _s1 raustytq me
lių priemiestį. Rokiškio - taip pat pers_i~elt1 l užmiesti, S~alvų _(Za_rasų 

k ) žydus vokiečių 1·sakymu suveže l Juodkos dvarą, iš kuno , h_etu-
aps r. · 1· · 1· išk vių partizanų patarti , daugelis išbė~ojo _ir P'.15_1s ~pe neto imam m e. 
Deja netrukus vokiečiai ėmėsi mas1ška1 naikmll žydus. 

'Daugiausia žydų gyveno Vil~iuj~,_Kaune ir Ši~uliuose. Šių m~estų 
žydus naikino ne visus iš karto, o 1ste1ge g~tu~, ~nuos~ ~pgyvendm~ 
žydus varė į darbus ir šiuos pasm erktu~s1us iš leto naikmo. Mažesruų 
miestelių žydus dažniausiai išžudydavo iš karto . . . . . 

Vilniaus žydus masiškai naikinti ėmė 1941 m. liepos me~es1? ~du-
ryje. Esesininkai mieste gaudė vyrus žyd~ es~ darba~: l:3~1a~ ~ tikro 
veždavo į užmiestį ir sušaudydavo. Tuo pačiu ~aiku vok1~čia1 emest_ ~obs
tyti naikinamų žydų turtą. Rugpjūčio 16 d. rruesto komisaro p~tare3as žy~ 
dų reikalams SA karininkas Muereris, sušaukęs žyd~ tary~- Judenra~ 
narius, įsakė per 24 valandas surinkti 5 milijonus rublių. 2 ~hjo~us rub~~ų 
vokiečiams reikėjo įteikti jau rytojaus dien~ 9 val_. ryto. Zydai skubė:J0 
įsakymą vykdyti, tačiau iki nustatyto laiko re1k_alau1~mos sum<?S. nesunn
ko. Tada Muereris sufaudė žydų tarybos nanus Pietucho~kį Ir ~ą. 
Rinkliava truko tol, kol įsakyta suma buv? ~urinkta. :uo la~ku žy~a1 dar 
gyveno pasklidę po visą miestą, nes abu Vilniaus getai buvo įkurti tik rug~ 
sėjo pradžioje. Pretekstas žydus suvaryti _į_ getus buvo_ tas, kad esą žyd~ 
šaudo į vokiečių karius. šį kaltinimą rug;;elo l d., ~a smdamas kolektyvi-
nėmis bausmėmis, paskelbė Vilniaus komisaras Hir?'stas. . . 

1939 m. Vilniuje gyveno 60-70 000 žydų, ta~1au, v?ran_t J_uos l ge
tus, tebuvo likę apie 40 000: vieni ~abėgo su bes1tr~~1anč1~1s r~ud<;>
naisiais, kiti įvairiais keliais išvyko l Vakarus ~rba št~tp pakr_~o l~ V~l
niaus į provinciją ar išsislapstė, o treti b~v? 3au nacių suna1kmtt. ".'1~
niaus getų administratorium tapo SA kanninkas W?lfas, o žydų ~hc1-
jos viršininku ir geto komendantu J. Gennsas, kuns buvo vedęs hetu-
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vaity ir lietuviams žinoma'! žąsyčio pavarde . Jis buvo dar~ 
vos bei Gudijos getų vir~ininka'I - Yorstchcr . Gcnnsas uoliai t ,retu. 
vokiečiams, tačiau žydams ai~kino, kad faaip jis sumažinąs žydųa~navo 
ir daug ką išgelbstįs. Nors ir uoliai Gcnnsa'I vokicčiam.<; tarnavo ~ta.\ 
nepajėgė jiems įtikti. 1943 m. rug;ėjo 15 d. Gcnnsą su~audė gcstari _l kau 
Neugebaueris, nors lietuviai jį į~pėjo, kad į Ges tapą neitų, o pasi~~n t\ 
nes buvo ten kviečiamas. P 4, 

Naciai getuose gyvenančius Vilniauc; žydus tolydžio naikino. Pirm. 
~ia ~udė d~r~ kortelių ~eturi?či~~• ne~ jos teikė teisą į darbą ir šei~: 
išlaikymą . fokms asmem~ vok1eč1a 1 surinkdavo, gabendavo i Paneriu.\ . 
sušaudydavo. Daugelis žydų gyveno nelegaliai ir kratų metu smukdavo

1
~ 

užmaskuotas slėptuves. Be to, naciai griebdavosi ir kitokių naikinimo bu! 
dų. Vien~ ~'Yki vokie~ai paskelbė, jog g~bcns nor_inčius ~crs~clti į Kauno 
getą, kuriame gyvenimo sąlygos buvo la1komos kiek gerclesncmis nei Vil
niaus getuose. Vykti užsira~ė maždaug 5000 savanorių, kuriuos nugabeno 
ne į Kauną, o į naikinimo vietą, ir ten visus išžudė . 

Vilniaus getai senojo žydų geto teritorijoje egzistavo iki 1943 m. 
rugsėjo ?1ė~esio, kai_ vokiečiai ė":_ė juos likviduoti. ~~ci~i ko~_e visus jų 
gyventojus išgabeno Į koncentrac1Jos stovyklas LatvJJOJe u-EsllJoje. Dalį 
į Estiją ar Latviją gabenamų žydų vokiečiai klastingai nuvežė į Varėnos 
smėlynus ir ten sušaudė. Likviduojant getus daugelis žydų atsisakė iš 
geto išeiti, todėl vokiečiai ėmė sprogdinti namus bei jų rūsius . Griuvė
siuose žuvo daug namuose besislapstančių geto gyventojų . Dalis žydų 
bandė gelbėtis kanalizacijos bei kitais požemio vamzdžiais. Vokiečiai 
tuos vamzdžius užtvindė vandeniu ir bėglius prigirdė. Ši vokiečių akcija 
prieš Vilniaus žydus truko ištisą savaitę . Tuo metu Vilniaus getuose dar 
gyveno apie 14 000 žydų: apie 10 000 vokiečiai išvežė, o 2000 paliko, 
nes šie dirbo karinėse ar kitokiose vokiečiams svarbiose darbovietėse. 
Likusieji buvo išbėgioję ar žuvę. 

Kaune getą vokiečiai įsteigė Vilijampolės priemiestyje ir į jį žydus 
ėmė kelti jau 1941 m. liepos mėnesį. "Į Laisvę" 1941 m. Nr. 31 paskelb
tame ELTOS liepos 28 d. komunikate sakoma, kad žydai į getą Vili· 
jampolėje varomi labai sparčiai ir kad ten jau aL5idūrė 35% Kauno žy· 
dų. Vokiečiai reikalavo, kad visi žydai apsigyventų gete iki rugpjūčio 15 
d. Iš viso į Kauno getą vokiečiai suvarė apie 45 000 žmonių. Daug žydų 
iš savo namų buvo anksčiau išvaryti ir laikomi VII ir IX fortuose. I getą 
pateko iš tų fortų. 

Kauno geto žydus vokiečiai versdavo dirbti. Daug žydų buvo nu· 
varyti į aerodromą, kuriame dirbti reikėjo naktį, spaudžiant 30 °C ir 
stipresniems šalčiams, todėl daugelis nušalo ausis, rankas, kojas. Kitus 
vokiečiai veždavo dirbti ir į užmiestį -į Raudondvarį, remontuoti Prie
nų kareivinių bei kitas vietas. 1943 m. šimtai geto žydų buvo išvežti net 
į Rytus apkasų kasti. Naciai tolydžio geto gyventojus vis naikindavo. 
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1. dus į getą vokiečiai liovė11 i ma11i~kai naikinti jo gyventojus, 
iu~arę -~Iat surinkdavo 100-200 nedarbingų asmenų grupei!, ja,i, vei.-
11~8~ f~ fortą ir ten naikindavo. Nuvc'-ticmi, liepdavo patiem,; i,~sikas
dal'Olt,e nusirengti ir lipti įj<1s, kuriose nelaiminguosius ir nu~audavo. 
ridUO ~:mis surengdavo ir didesnio mw1to fodyncs. 1941 m. spalio 
Kar~a.r ;auno geto žydai - ir vaikai, ir seneliai - buvo suvaryti į aik.~ty: 
9d.~~ia patikrinti, kiek yra darbin,1:-'Ų asmenų . Visus 1-ydui; pravarė 
esa r~~cjų kareivių eilių . Aukštesnis vokiecių pareigūnas geto gyven
ta~5 nežiūrėdamas nei _lyties, nei amžiaus,_ nei darbingu m?, lazd~ s~y: 
1~l. '·eną pusy, kitus - Į antrą. AL-,kyrę apie 10 000 žmonių, vok1ečia1 
:~ 1 ;ieną juo nugabeno į IX fortą ir anksčiau minėta tvarka kulkosvai
d~\!is bei automatini~is ~inklais _suš~u_dė . 194~ m. k?vo 27 d. ~okiečiai 
~ Kauno geto i~g~u?e v1~us senius ~r Jau~esnms nei 16 m. vaikus, ku
riuos paskui suna1kmo. Zydus žude ne lik _IX Kau.~o fort~: ~943 m. 
seniai, moterys ir vaikai i~ Kauno geto buvo 1švcfam1 Į LenklJOJe esan
cias mirties stovyklas. 

Kad naikinami geto gyventojai vis tirpo, galime spręsti i.~ praneši-
mų apie geto teritorijos mažinimą. Jau 1942 m. geguzės 5 d. spau~oje 
pasirodė toks pranešimas: "Nuo gegužės_ z d. !(~u~o ~hetto sum_~m~
mas. Jo gyventojai turėjo labiau susiglaus/l. l.f hgšzolmes ghetto srities iš
skiriama keletas gatvių ir prie jų esą namai vėl bus nau~oja~i bu_tam~. 
Tuo būdu bus sumažintas butų trūkumas Ka_une. _Iš §,hett~ 1tskirtas šia~res 
vakarų blokas. Jo vakarų ir šiaurės vakarų riba eis Ze~azčzų plenL:4, šzau_
rės rytuose - Demokratų gatve ir pietryčiuose - Panenų _g~_tve,_ ":',~os deši
nioji pusė, einanti iš miesto, lieka ghello ribose. Buvu~1e~1 _1e1sefl zš gh~t~o 
iJskirtųjų namų savininkai iš pradžių galės būti paskirti JŲ naudoto1azs. 
Prašymus tuo reikalu priima miesto komisaras". ({L,_ 1942-:104/265). 

Namai, kuriuose gete gyveno žydai, buvo l?~te ap~iurę, ka~ pr~
šyte prašėsi rimto remonto. Be to, niekas nenore JO -~eitis gyventi_ šaha 
geto, nes čia buvo naikinami žmonės. Niekas negal~JO garantuoti, kad 
kurią nors dieną vokiečiai nepalaikys tokio gyventojo žy?~ ar n_e_apkal
tins, kad bendrauji su žydais ir nesušaudys kar~u su naikinamais g~to 
gyventojais. Taigi niekas neskubėjo grjžti į tuščius ~et_o n~m~s. Y?kte: 
čiams teko išleisti ši įsakymą, kad buvę namų savmmkat vel grįžtų l 
savo butus: 

Kauno miesto burmistro 1942 m. gegužės mėn. 8 d. 
skelbimas Nr. 8 . . . 

Siaurinant ghetto ribas, yra jau laisvi Vi/ijampolėje n~m~t ~~ų gatvių: a. ~u~-
1 15 · 2 16 N N b De~iokratų g. nepor. nuo 45 ir dule;ą Nr. Nr. e. Jurates rog. - ir - r. r., . " M, .1 · · N N 

· n · '/d L · ku sg "a•nų Nr. Nr. d 011tv1 os v1sosgMves r. r., g. visų 11uo,-a11enų 1 111 vo . ,. , ,, · ·1 •• • • 

M''ki . · · tv · N. Nr. 1· Mindaugo g. Pon11. nuo 14 ir nepor. muo 15 ir e. 1, mo visos ga es r. ., . . ,_ 1 n . , 

d'dė ' N N. n · epor nuo 65 Nr. iki Demo1<1atų g. 1. ratnmpo visos 
1 :1ą r. r., g. ranenų g. n R č' · tv · N. N k. 
,. . N N . P'ku 1· ·sos gatve·s N.r. N.r. J, agu io visos ga es r. r., ga,.-es r. r., l . l o IO VI • ., • . .. 

S, .. · · · · N. N.r. Į Stu/oinskio g ponn. nuo 36 iki 46 Nr.Nr., m. ,w1stutes visos gatves r. ., . o· · 
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Vamiųg.porin. nuo 64 iki 78 Nr. Nr. irnepor. 65- 79 Nr. Nr. Namų 
skaitomi imamai. nunieriai ~ 

Pono Kau_no,Ųiesto Kf?,m_is~ro rt:'rody~~, ~isi išv~rdintų namų sa . . r 
rie dėl ghetto ĮStezgzm? ~reJO zšstkeltf: gyv_~nfl l ki~as_ miesto dalis, priva/::'.'1,.Zka~ /cu. 
gegui.ės mėn. 20 d. grzžti atgal gyventi Vili1ampolėn l savo namus. Grįžt ~ !942 rn. 
venti Vi/ijampolėn bendra tvarka privalo gauti orderius butams u1U::~t~e11 llpsig:y. 
B~uro,_ Vi_lijaml?olėje, Raudondvario g._N': ~O._ Gri.žusie/i Villijampolėn n~ 11 b1,Įių 
mnkai laisvus JŲ namuose butus netun teises išnuomofl nuomininkam ;ų_ saw. 
tai yra Butų Skyriaus žinioj ir gali būti užimami tik su Butų Skyriaus kit{ 0kie b1,Į. 
savininkai, nustatytu lauru nepersikėlę atgal į Vi/ijampolę, nustoja teisės 7uu .. P'( arnų 
kitose miesto dalyse ir iš turimų butų gali būti administracine tvarka iške~~1 b1,Įt1 
Visais grįžimo į Vdijampolę reikalais kreipiamasi į Butų Skyrių - Laisvės tarn1• 

IV aukšt. 45 kamb. arba į 11 Butų Biurą, Vilijampolėje, Raudondvario g.;,. ';;,70 
/p~s.) ST. KENSTAVJčius 

Bum11stras (!L, 1942-J0?/268) 
Tokių skelbimų, kad geto teritorija mažinama, buvo ir daugi au 
Ligi 1944 m. vasaros Kauno gete dar buvo likę ap ie 4000 žyd. 

Art~jant ~~ntui,_ge.~o vįršini:1Jc.as_ Sturmfuehre_ris_Gekė n~sprendė ~~ 
dus išvežti Į Vok1et1Ją. Zyda1, pajutę, kad vok1eč1ų galybe jau braška 
nenorėjo iš geto niekur traukti s, ėmė slėptis, kiti net į žemę įsikasė'. 
Tačiau vokiečiai su policijos šunimis surado ir į žemę įsikasusius. Na
ciai iš sugautųjų sudarė tris grupes, getą susprogdino, o žydus liepos 
mėn. P:ad~ioje išv~žė į Vo~~etiją, į ~~tthofo koncentrac ijos stovyklą. 

Siauliuose pneš AntrąiĮ pasaulinĮ karą gyveno 6 - 7 tūkst. žydų. At
žygiavę vokiečiai ir šiame mieste ėmė masiškai naikinti žydus. Apie 1600 
žmonių vokiečiai nuvežė į tarp KUŽių-Kuršėnų-Gruzdžių buvusius krū
mokšniais apaugusius plotus ir sušaudė. Likusius vokiečiai suvarė į getą, 
kuriame žydai išgyveno iki 1944 m. pavasario, kai, priartėjus frontui, buvo 
išvežti į Vokietiją. Šiauliuose getą naciai įsteigė tarp Frenkelio fabrikų ir 
stoties, vadinamoje Kaukazo atšlaitėje, prie Prūdelio. Šiau liuose žydus 
suvarius į getą masinių žudynių buvo mažiau, tačiau ir jo gyvento jai toly
džio - kad ir mažesniu mastu - buvo naikinami. Žydus sušaud ydavo ar 
pakardavo net UŽ tai, kad grįždamas iš darbo arba šiaip kur nors nešdavo
si gabaliuką duonos, mėsos arba kelias cigaretes. Vokiečiai, kaip ir kitų 
miestų getuose, Šiauliuose naikino nedarbingus gyventojus. 1941 m. rug
pjūčio mėnesį naciai getą apsupo ir iš jo išvarė daug senių, moterų ir vai
kų, kuriuos pavėžėjo apie 20 kilometrų UŽ Šiaulių ir sušaudė. 1943 m. 
lapkričio 5 d. SD dalinys apsupo getą ir pareikalavo atiduo ti vaikus. Esą 
gete prastos_gyvenimo sąlygos. Jie būsią išvežti į Šveicariją, kur juos glo: 
~s tarptautlillS Raudonasis kryžius ir žydų organizacijos už.sienyje. Žyda_1 
Jau buvo patyrę nacių klastą, todėl niekas jų aiškinimu nepatikėjo ir ne 
vieno vaiko neatidavė. Naciai surad o ir jėga atėmė apie 600 vaikų. Išvežė 
juos ir sunaikin o. Dalis motinų sugebėjo savo vaikus išgelbėti UŽdariusios 
iš anks to paruoštose slėptuvėse: užmaskuotose duobėse, rūsiuose, po na- -
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. ki mose palėpėse ir kitose panašiose vietose. 
~8~, nep~teikimus žydus vokiečiai varė i darbus. Gana daug žydų dirbo 

Gete_ ~ ni apygardos komisaro kieme buvusiose dirbtuvėse, kiti įvai
~jaullu?-5\V1dearbovietėse. ~ to, j~e -~irbo R~kyvo~ d~rpyne, ~r~us fa~ 
riOSC ki~OSKuršėnų veikusi:>Je plytin~Je "Mol~" ~1 kitur. Frontu.l :1edant Į 
ri):e,prte kiečiai dar išlikus iu s api e 4000 Š1auhų geto žydų surinko, su-
Vakaf\15, vo · · ' ' ki „ , . rupėmis ir išsiunte l vo etlJą. . .. 
skirsl~džioji dalis Šiaulių aRskri t~es žyd~ buvo s~šaudy_u ~etol _1 JŲ 'Į;f
. vietų. šioje apskrityje 3au p1rmo~us ~a!o d1~nom1s siau~e advo
ie~;p. Požėlos ir ltn .Ko lokšos sud~~ tl būr~a1, ~~ne pagal ~acių p~aną k\ žydus. Panašiai Kaune elges 1 J . Khma1č10 bu.rys . Likę 'Į;fV1 žy
na~ ino čiš šiaurinės apskrities dalies, buvo suve žti ir apgyvendinti Ža
dat}'l'\ur stovėJ. 0 tu šti barakai. Tačiau liepos mėnesio viduryje apie 
gareJ1 · k b š d t' 2000'lagarės geto žydų Naryškmo pa~ .e uv~ su _a~. Y 1._ . 

Kitų Lietuvos vietovių žydus na:1a1daug1aus~a11~na1~m? 194_1 ~ · 
vasarą ir rudenį. Žydus nužudydavo JŲ gyve nam oj~ VI~t~Je, 1š ~plm~1-
nių miestelių suveždavo į tam tikr as vietas, da~mausia1 netoh koki_? 
nors didesnio miesto, kuriame gyveno stambesne žydų bendruomene, 

ir ten sušaudydavo. . . . . . . . 
Vokiečiai žydus Žemaičių krašte 1šžude ~a1 ~r l~ba1 _gre1ta1. _A~ie 

1800 Plungės žydų jie sušaudė jau 1941 m. birželi<: menes1~ pabaig o3e, 
Alsėdžių - tų pat metų liepos viduryje, šal~a es8:nčiuose T~l~mo~ žyd~ 
~naikino tik žiemos pradžioje, nes šiam e miest e JUOS suva~e l getą ~r.žude 
grupėmis. Mat vokiečiai žydus varydavo pri e_da~b~. ?r da1 ?u~o P1Sl ~a:
bo jėga, kurią galėjai bet kur panaud oti , t~el V1enm ~1 V?~ečių p~rei~-

. - kubė. 11 }š' t likviduoti. Telšių getą vokiečiai sunaikmo tik 
nat nes JO e 1ų ge o . . . . N 'ki ti Telši žydus vo-
Šiaulių apygardos komisaro Geweckes spmam1. a1 n Ų 
kiečiai ėmėsi vos tik užėmę miestą. Iš pradžių ~ieste . buvo sušaudyta gana 
daug žydų vyrų. Vokiečiai tuos vyrus ir iš kitų VIet?v:'ų at_gabe~tus žy~us -
iš viso apie 6000 žmonių - sušaudė tame. pat Ra1;mų ~,š_kelYJ~, ku1;ame 

d ... išž d' li tu . po11·u·ru·us kalimus. Telšių bei kitų m1estehų žy-rau ome11 u e e VIŲ . . . . . ·ru1· . 
d · · 'k ( · 5000 žmonių) vok1ečia1 nuveže l Gt 1Uose 1rengtą es 1qų vai us ap te · . 'či · · t 
stovyklą. Rugp1'ūčio pabaigoje atrinkta apte 500 mergai_ 4 ~ ~aun~ ~o e-

. . . . y· k ·t tovyklos ovvento1os tr JŲ vaikai bu-rų tr grąžmta l Telšių getą. tsos 1 os s . OJ · • • J • k.i či • 
1 

• 
vo sušaudyti . Gana daug tų žydžių buvo aud~<?ta ~e~e~ v~ e_ . ų 1gu a1. 
K . 1 . . . terų nėštumas 1· au ryškiai knto l akis, Jas žiemą per 

a1 ne amungųių mo . Iš' t · kurį dar atvežė 
Masčio ežerą nuvarė i mišką ir sušaude. Te 14. S~ as, l 
žydų iš Varnių bei kitų vietovių, galutinai buvo likviduotas 1941 m. gruo-

džio 31 d . . . d' kir · k.i 
Raseiniuose vok.iečiai žydus pirmiausia aJ?~en _možuatsd. žyad1 nuo tų 

· t t · · tik ta da ėmė naikinti . Ptrmiausia e ų vyrus: 
nu1. es o23gyvde~ OJŲ u- ž' • ži·eviliškes ir ten sušaudė. Žydės Raseiniuose 
1epos . Juos nuve e l . ._ . d k' či · · · 
gyveno dar ligi rugpjūčio pabaigos. Tik rugpJučio 28 . vo 1e a1 Joms 15a-

,,,,;~iiiit"lti 
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kė persikelti į Biliūnų dvarą, esa.ntį <?lia Raseinių, kur bus~ 
gyvenvietė. Po dviejų dienų vok1c6a1 dvarą apsupo ir jo gyvc 

I i~11Ja jų 
vaikus i<tude P~abaudos <au.dykloj, ~urioje Li~t~vcr.-. kariuomcn:.,>~a~ be:; 
nių įgulo'> kanai mokydavosi <audyt1. Su Rasc1mų fydais kartu \U .~<t':ė1-
ir i< aplinkinių miestelių atvcttu<, fydus. Gana daug fydų vokica/a 1k1no 
d. . r-_: k l . l su<au e ir vir a nYJe. · , 
. . Pana~iai buvo i<t~dyti Ta~r~~ės bei jos ~pylinki~ 1~dai. Krctin 
1r JOS val'>čiŲ žydus, kaip Jau mmeJome anksčiau, vok1eč1ai i<~udė /r'J\ 
giausia pačioje okupacijos pradžioje Mažeikiuose jau pirmomis k~lJ
dienomis žydai vyrai buvo nuvaryti į Ventos pakrantc1, ir su.<audyti. ~~? 
liau su<audė ir moteris. e. 

Jau pirmosios vokiečių naikinimo komandos dauge lyje Užncmu. 
nės pa<,ienio vietovių išžude visus ar bent didJ.iąją žydų dalį. 'Joks liki
mas ištiko K.Naumiesčio, Vilkaviškio ir kai kurių kitų vietovių tydu\ 
Kai kuriuose pasienio valsčiuose vokiečiai 1ydus žudė netrukus po pir: 
mųjų skerdynių . Pavyzdžiui, Virbalio žydai (tik vyrai) buvo sušaudyti 
jau liepos 10 d., tačiau netrukus vokiečiai jau ėmė masiškai naikinti 
<ioje Lietuvos dalyje gyvenusius žydus. Daug žydų vokiečiai nužudė ša
kiuose. Šiame mieste naciai išgalabijo ne tik 1327 vietinius žydus, bet ir 
daug suvettų iš aplinkinių miestelių. B viso čia buvo sušaudyta apie 
4000 žmonių. 

Marijampolėje vokiečiai naikino ne tik vietinius žydus, bet ir atvež
tus iš Kalvarijos ir kitų vietovių . Juos sušaudydavo Šešupės slėny. Kita 
skerdynių vieta Marijampolės apskrityje buvo Prienai, kuriuose žudė ne 
tik vietinius žydus, bet ir suvežtus iš kitur. Sunku pa5akyti, kiek iš tikro 
vokiečiai nužudė žmonių, tačiau spėjama, kad ten palaidota apie 30 000 
aukų. 

Jau gana vėlyvą rudenį 2700-2800 Lazdijų ir apylin.kjų žydų buvo 
su<audyti ir užkasti Kaktiškės laukuo~ . 1941 m. rugsėjo mėnesį specialus 
vokiečių dalinys iš sykio išžudė Alytaus apskričiai priklausiusius Seirijų 
žydus. Tačiau didžioji šio rajono žydų dalis buvo sunaikinta Alytuje. 

Šiame mieste buvo nužudyta ne tik maždaug 1000 Alytaus, bet ir 
Daugų, Butrimonių, Simno, Veisiejų ir kelių kitų miestelių žydų. Juos 
visus swaudė Vidzgirio miške, esančiame apie 1 kilometrą nuo miesto, 
Sūduvos pusėje. Vidzgiryje swaudė iš Austrijos bei kitų E uropos kraš
tų atvežtus žydus bei Alytaus stovyklos kalinius - iš viso sunaikinta apie 
60 000 žmonių. 

Panevėžio žydus iš pradžių taip pat suvarė į getą, tačiau 1941 m. ru
denį juos ėmė masiškai naikinti. Apie 2 000 žydų vokiečiai nuvežė į apie 
20 kilometl1Į nuo Panevėžio esančią Žaliąją girią ir swaudė. Daugiausia 
žyd~ sun?~no Paj~osčio ~išk~: ten iškasė du 100 metrų ilgio ir 5 metrų 
p_loči~ gnoVIus, kuriuos pngulde ~~u?>'.11! Javo?~· Manoma, kad Pajuos
čio miške nužudyta 12 000 Panevežto ir Į Paneveži atvežtų Ramygalos bei 
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L , 
. • st.clių tydų Kupi~kyjc (Pancvėtio a~kriti~) taip pat bu

:il3P'f1ink1\~~i:a_., tūk.<,tan~ų L~ įv~irių vietų !,UV<.,'ŽLŲ fy~ų . Scduvos,Tr~-
:~ud_yta mic~tclių tydai ~~tudyt1 !)avo.~c~.am~ Vlc~e . ._ 
k)1nų1rk1~k'o ir jo apylinkių 1.ydu~ vok1ečia11~na1kmo 1941 m. rugpJu-

Rok. ~pie 3000 t.ydų !)U~audė u:t 3 kilometrų nuo Roki<kio ~san
/jolllene~l· rų kaimo pu<ynėlyjc. Gana daug žydų su~audyta netolt Ro
b~~ BaJOksančiamc Steponių mi~ke bei kitose Rokgkio apskrities vie-
..:1~1odun . 
J.P avyzdžiui Obeliuose. . . . . . . . 
lif!'esej(iainiuo~c gyveno apie 2500 žydų. Šiuos ir 1š aphnk1mų v1e1;0-

žt 5 žydus su~audė prie netoli Kėdainių tekančios Smilgos upes. 
11113tve \;d ten su~audyta apie 3000 žmonių. Keliolikos Kėdainių 
l;lanoma, · · · l J · · -' d I dc· J·ų · krities miestelių , pavyzdž1m, Anoga o~, osvam1ų ,,y us su:)au 
apsenamose apylinkcse. . . . . 
g-, Ukmergės ir aplinkinių miestelių žydus sufaude u~ Smchųyn~-

• či" be< iv,siančiame PivoniJ. os mi~ke. Toje Ukmerges vasarv1eteJe 
nueso .,y · ··ž · · 
kartU su ten sušaudyt~is kitais nacių pasmerktais mirti monem1s su-
naikinta ir užkasta apie 12 000 asmenų. . . . 

Utenos žydai masiskai išžudyti Rašės miškelyje. Utenos mote~s, 
matydamos nacių žiaurumą, kreipėsi i vokiečių ko~en~an~, kad le1StŲ 
~ms paimti auginti 2000 žydų vaikų. Buvo įteik~~ ke_hų šuntų a'>rr_ienų 
pasirašytas prašymas. Žudyn~ms .vadov~vę_s vok1e_t.Js ~as p~ašytoJo.~ 
atsakė, kad už tokį pageidaVlmą JOS ga.hn~1os p~č1os susilaukti ~ydų. likt_ 
mo. Kai kuriuos pasirašiusius prašymą I lga1 tarde Ges.tap~. R~es rniš.ke 
1u· b š dvti Leliūnų Vyžuonų bei kai kurių kitų vietovių žydai. ,,Je uvo su au , ~ , . už• · tą Pir 

Zara!)uose vokiečiai žudynes pradėjo jau tuOJ -~rr_ię rrues . · -
. . ki č. · · • bažnyčios šventoriuJ·e sušaude IT užka~ gana nuaus1a vo e 1a1 m1es,o . . . . 

daug žydais arba politrukais palaikytų sovietiruų belatsVlŲ: Tad~ l_ietu~ai_ns 
partizanams įsakė į bažnyčią suvaryti ir Zarasų žydus. Ll~tuviai pastpne
šino, kad prie bažnyčios būtų žudomi žmo~ės. GyventoJams p~vyk? vo~ 
k.eči k d t ·tiki·nu· 1·01?.1?.eriaužydusišZarasųkurnorskiturišvež 

1 ų omen an ą l , ~ . . . • iši,.,· b · s l 
ti. Vokiečiai pasirinko netoli Zagarynes IT S3-a1~es m. "-4. uvus1 ma vų 
dvarą. Vėliau žydus perkėlė į tuščią Pažemio mišk~ .e•~1~0 ~y.bą .. Tose 
vietose Zarasų žydai gyveno gana laisvai ir nem~ai JŲ išbėgtojo~ m~škus. 
NeišsislapstP. kaip ir kitų Lietuvos vietovių, žydai 1941 m

1 
·ukrudevn.1 pneZPa-

y, · · · v· dvaro a e 1enus a-žemio mi~ko buvo sušaudyti IT pakasu 1encavų . . . · . . 
k . . lsči žydus sušaudė kartu su zarasišk1a1s, o kitus - JŲ 

rasų aps nues va Ų . k ·ty·e ovveno apie 6000 
gimtose vietose. Prieš karo pradžią Zarasų aps n J °' · 
žydų (1936 m. -5958). Gyvų iš jų išliko ne~~ug. . . . 

T"ksl L. . užudytų žydų skaičius nera žmomas. L. H1lber-
1 us 1etuvo1e n . d Ki · · k · 

gas teigia, kad Lletuvojc buvę sunaikinta apie 200 000.žy ų .. . ll pn~ ~1~ 
či · š. k · k d · · 125 000 Tikrasts nužudytŲJų skaičius gah buu uoJa ie ue augiau nei . • .. 
mažesnis už pirmąjį, tačiau didesrus už antrą)l. . . . . 

Po karo iš visur išlikusių gyvų i Lietuvos miestus susmuko apte 
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30 000 žydų. Prie šių aukų dar reikia pridėti keletą tūkst . . 
Ž • L' • už ančių ;k • 

Europos kraštų atve tų ir 1~tuv0Je _n udytų žydų. y č lli ĮVairių 
sunaikinta l_~ for~e, Kaune ir ~Yt_uJ_e .. P~stebėtina, jo~:aiaug žydų 
Lietuvą nacia1 veže apgaule. Vok1ečia1 a1škmdavo žydams k O .~ukas i 
perk~lti ~en~i į naują ~et~ ir ~odėl ~rivalo a~si_rūpinti g;re:!r busią 
ru ~1 p~s~m~1 savo vertmgt~usms _daik~s. Taigi iš Austrijos ~ apda. 
vaki3os ir 1š k1tur atgabenam1 žyda1 atvažmodavo dažnai gan~ k~slo. 
sirengę, savo lagaminuose turėdami ne vieną vertingą daiktą. ~rai ap'. 
naikinimo vietą, naciai žydams įsakydavo atiduoti ne tik lagami tvedę l 
ir nuogai nusirengti. Ir lagaminai, ir drabužiai tapdavo žudikų ;s•: 1 

~yd_ų ir l~nk~ !iki_mą spr~ndė Hi~~erio S~ ir_ vokieči~ ~olicija. Lie~! · 
1staigos šių p1heč1ų lemties negaleJo pakeisti , nes pne JŲ iš viso nebu ų 
p~lejdžiamos. Vo~ieč~ai lietuvi~s arba_ka_i kuriuos lietuvių įstaigų p:~ 
re1gunus panaudojo VISO labo tik tam tiknems su žydų naikinimu susi
jusiems uždaviniams atlikti. Lietuvių policijai arba vietinės apsaugos 
būriams būdavo įsak9ma miestų ir miestelių žydus suvaryti į getus bei 
tuos getus saugoti. Ukininkai privalėjo duoti pastotes pasmerktiems 
žydams nuvežti į nurodytas vietas. Kai kada vokiečiai įsakydavo lietu
viams policininkams, buvusiems šauliams bei lietuviškų dalinių kariams 
tuos žydus šaudyti. 

Priešintis okupantui ir nevykdyti jo reikalavimų nebuvo prasmės, 
jeigu buvo liepiama eiti sargybas ar duoti pastotes. Taigi tokie uždaviniai 
buvo atliekami be atsisakinėjimų ar ginčų kaip prievolė trypiamai savival
dai. Iš pradžių lietuvių policija ir kareiviai vokiečių prižiūrimi yra saugoję 
getus Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose. Kitose vietovėse egzistavusius trum
palaikius getus taip pat saugojo lietuvių policija ir tam reikalui su~e~ti 
apginkluoti apylinkės vyrai. Vėliau, kai Lietuvoje beliko tik trys getai, lie
tuviai nuo tos pareigos buvo atleisti. Naciai žinojo, kad lietuvių visuome
nė nepritaria žydų naikinimui. Be to, vietiniai lietuviai sargybiniai su g<: 
tuose laikomais Lietuvos žydais greit užmegzdavo įvairius na~ų n~page~
daujamus ryšius, todėl čiabuvių apsaugą pakeitė latviais, estais bet ukrai
niečiais. Tačiau Vokietijos naciai visaip kurstė, kad ir lietuviai žudytų. Bu
vo ir lietuvių, kurie patys į tas žudynes buvo įvelti. 

Naciai nepamiršo ir išžudytų žydų paliekamo turto: vis~ą konfis
kavo savo naudai. Reicho komisaras Lohse išleido šį potvarki: 

Potvarkis 
apie elgesį su f;ydų turtu Oslland Reiclw Komisariate 

1941 m. spalio 13 d. . . e-
l . Ostland Reicho Komisaro valdomoj srityje visą gyventojų žydų JUdamą 1;;,,. 

judamą turtą liečia konfiskavimas, komisarirds valdymas ir perėmimas pagal se 
čius nuostatus. . . . . _ . ri-

2. Turtu laikomi visi judami ir nejudami daiktai su visais ir visų rušių P 
klausiniais, reikalavimais, dalininkyste, teisėmis bei interesais. 
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<11fu\/ A DVIEJ . . aJ' tos įstaigos. Konfiskavll:'~ 
L!P_: . J(omisaras arba JO /:E ndw. taip pat ribotis atskira~ 

oja Ret~ho būti paskef.btas b_e ra4 o a kos dalykų, Jame 
31 J(otl~/cU asrne111s ~ba neliečia: a. dalies namų . ~yvo banko ir taLlpymo 
. r~~ paskif J(,onfiskaVLmas imo reikalams, b. grynų pinigų, 

f , i/11~~-. . 15 asmens gyv~n. li . šimto reichs~arf<i:ų: . nfiskuotą turtą. 2. 
i,IfDiJl,ja ~~t1';7ve,1yb!nių pop;~]į !rėjusieji ~ust_oJa tei_ses ~:rkio jį valdo: ~ur-
~ iiufė/ltf fiskav1mo l1g1 ldytojas 1tg1 toltm~smo p Jei go ūkinio veikim? 

4,J, po "°:rto savininkas ~;iimas leidžia~as ttk_ldtl;:~:iland Reicho J(om1-
.~(1a,oto . ·mas arpe . ·emonems re1 

KonJ"'. vaisių /<,ettl 'bų i'šeinančwms pn . n'š'•ni 
(lf 10 'š tų n . . /dy( Jcomisa ~ , ~s~::1~;;/iot~ i~~ifii~:::~as gal~tū~'. r:!~~~nri ~~l~yrz; ~as~:~ 

soro51 ](011fiska_v1,:n. 1,nvimO tvarki~gu':' . · valdymui įvesti ir vy Y P 
. ·. l ·a uJdmn11.u . Komisanmam . 

i~ to retka a~) konfiskavimui. 3. isaras. icho Komisaro ar~a JO 
mos yr?jJf; Ost/and Heicho Ko; būti perimtas Os.tla~d !~os įstaigos. 3. Perim~~ 
~uslet .,, {;5/a,lotas turtas ga tvarko jam pen~t~ s . ·u keliu. AtsakomY e 

6.1-"onr 2 Perimtą turtą ko adm1mstrac1m · taigų · · · os sutvar • . 
waliotŲ f iči~s skolas tos 1~ta1g turto perdavimo .ve~~-. kyta viešais skelbi"/::/~·. 
,urtq /1:;~r didesnė kllipčpenmąt;rtą regist'!'oti ga(~f ~~~~jų uždaviniams ry y , 
nega t fi kavimo /te wm . . š kiekvieno re1 

7. Kon is . taigos gali t . džjamas a. kfls 
8. Atiti~~mos fS viena šių bausf!11ų bau to ·ų kokį turto 

reU<a~'.~~:i~;:~u i_r P;rvW:~:s b::i:~sį:~;i~ :;~jlU;S::!~i~¼j41::n:;~ 
bando nuo ~ok!eč~~ šiaip kuriuo .nori b~: apsileidimo p~gal_ š;,i kylančią praneši-
dalyką nuslept1 ar s mo11inga1, _ar a l keibtus dėsnius Jll . . 
arba trnkdant. b. ko~ q kd mo reikfl/u p~s . eatliekfl. 1 · ·imu Jei nusi-
dyli 11uosta!US ar ~~IP ;pnlvolę laiku isr'r:::~ ;unkiųjų darb't'°·~Ja:Jo~as šiaip 
mo bei ži,11ų sute1. m . atvejais bau<'."'~ nusistatymo ar a f 

2. Did~lių nus1klllR:r'~usikaltė/io eneš1Š';;:irtieS baus':':. o t/and Reicho Ko
knltimas fvykd~mas 'kaltimas, baudži:~- nuostatus leidžia s 
ypatingai ~idel_is nus;iam potvarkiui ry y ' 

. 10. Re1kfl/mgus . Jbimo dieną. 
m1saras. . ki įsigalioja JO paske LOHSE 

. l o Komisaras 11. Šis potvar s . 13 d. ' 
Ryga, 1941 m. spalio Ost/and Reic 1 27-28). 

(VkB, J941, P· 
alio 14 d., 

t y. 1941 rn. sp • uosta-
. dienos dat~,. · · sakui vykdyti n r 

h 
Žymi:~l~,t\~:it~:~:~ fo;~:~:~:::~~~~:::~::Ja~;-

Lo se pas Verordnung zur e ens irn Re1c misarai daug r 
tus - "Erste ·uedischen Yerrno gad apygardų ~? ačiau dar dau~ 
Behandlung des l t tuose sakoma, ~bct jo registrac1Ją· T U<ėjo atlil<U
land". Tuose nuos a fiskuoti ir paske a ir šitą ~a!bą_ r~ a ne nuo šio 
įsakę žy?Ų tu~~~~o: turto buvo ~eak~!rskavi~as 1s~g~~į l dienos. Teisę 
gyvent~}Ų va buvo sakoma, 1ogk_ čiŲ iž.eng11no l s 
Be to, 1statuose . bet nuo vo ie 

kl.0 
paskelbimo, 

potvar 



l 
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paskelbti, kuri data )~~ tina ~okiečių ~arinių pajėgų ~e ~gimo į srir 
diena, turėjo generahms_ k~n:11saras. Apie žy~ų turtą reikeJo pranešt! 
tuojau pat ir ne vėliau kaip iki 1942 m. lapknc10 30 d. Informuoti priv . 
)ėjo kiekvienas pilietis, juridiniai asm~nys,. voki~~ių ir vietinės įstaiga:, 
kurios valdė kokį ~ors _žydų !11~~ą bei ku~e tureJ? žyd?ms skolų arba 
kokių kitų turto pnevohų. ReikeJo pranešti net apie tokĮ po konfiskavi
mo įgytą buvusį žydų ~rtą, kurio įsigijusis J?u ir_ n_ebeturėjo. Kaip elgtis 
su viešųjų tarnybų penmtu žydų turtu tureJo buh nustatyta tolimesniu 
Reicho komisaro potvarkiu. Ne_reik~jo registruo!i tik Wer~achto ir jo 
pareigūnų paimto žydų turto - JO reikalą tvarkyti buvo palikta pačiam 
Wermachtui. Šiais nuostatais buvo panaikinta 1941 m. spalio 13 d. Rei
cho komisaro įsako nurodymas, kad žydams iš konfiskuojamo turto pa
liekama būtini namų apyvokos reikmenys ir šimtas reichsmarkių . Vė
liau naciai žydams visiškai nieko nebepaliko. (Žiūr. VkB, 1942, 158 p.). 

Vokiečiai naikina sovietinius belaisvius ir civilius 

Be žydų naciai Lietuvoje sunaikino daug sovietinių belaisvių ir 
kuo nors įtartus ar nusikaltusius dar prieš 1939 metus sovietų valdytų 
sričių gyventojus. 

Sovietinius belaisvius vokiečiai iš tikro laikė baisiomis sąlygomis, 
todėl tų stovyklų kaliniai masiškai mirė. Alytaus sovietinių belaisvių 
stovyklos komendantas, leitenantas, papasakojo, kad jose buvo išplitęs 
kanibalizmas, nors sugautus slaptai žudančius ir suryjančius savo drau
gus jisai įsakydavęs sušaudyti. Taip pat buvęs komendantas pripažino, 
kad toje stovykloje kas naktį mirdavę 100-200 bado, ligų ir šalčio iš
kankintų belaisvių. 

1941 m. pabaigoje ir 1942 m. pradžioje vokiečiai užsimojo žemės 
ūkyje sumažinti darbo jėgos trūkumą, todėl ūkininkams duodavo be· 
laisvių. Šie vokiečių ketinimai galėjo išgelbėti ne vieno belaisvių gyvy· 
bę, tačiau tuos belaisvius netrukus teko vėl surinkti į stovyklas. Visų 
pirma išdalinus belaisvius ėmė plisti šiltinė ir kitos infekcinės ligos, ku
rios siautėjo kalinių stovyklose. Mėginant užkirsti kelią epidemijoms, 
daugelyje Lietuvos vietų buvo apribotas gyventojų judėjimas bei už· 
drausta lankyti viešąsias vietas - mokyklas, bažnyčias, kinus, teatrus. 
Be to, pasirodė, kad kai kurie belaisviai besantys tikri nusikaltėliai.1942 
m. vasario 18 d., naktj, Petrošių kaime (Šaukėnų vlsč. , Šiaulių apskr.) _J. 

Andriejausko darbams parsivežtas belaisvis nužudė patį ūkininką, J? 
žmo~ą,_d~~erį ir du ~ūnus . Išžudęs Andriejauskų šeimą, belais~s apsi: 
r~.n~e CJYJbais drabužiais, pasikinkė arklį ir išvažiavo. Jį pagavo Ja~ La.1. 
YIJOJe, pargabeno atgal į Saukėnus nuteisė mirti ir viešai pakare. I{il~ 
bela~~ai iš juos darbams paėmusi~ ūkininkų pabėgo ir ėmė pl~~ik~~ 
~r PrISIJu_n~e prie ~ovietų diversantų. 1942 m. liepos 19 d., naktĮ, ~ ~1~r
lių apsknlles Masiuliškių kaimo ūkininko S. Baltrušaičio namus 1siv 
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-;;;;nkluotų bel~is~~• kuri~ ~tė_mė apie 50 ~g mėsos, du kostiu
te kelias poras batų, ĮVamų baltmių Ir 4000 markių. Šaukėnuose 1942 
mus~ario 26 d. buvo pakarta s vietinis rusas P. Kupraščenko ir du jo 
111

• :lbininkai, nes jo slėpti belaisviai nušovė atėjusius jų ieškoti polici-
~~įą A J~odk_azį ir partiz~n~ ~p~lį ._ . . . . . . . 

Dėl šių pnežasč1ų vokiečiai soVJetmms belaisvms iš ūk1mnkų sunn-
ko ir nuvežė a~g~l į s toV)'.klas,. ku_ri~se. didžioji jų_ dal(s ir žu~o: mirė nuo 
1,ado, šalčio be_1 li~. ~l_18ilpus1':15 Ir J?~am darbu~ ~e~nkančius belaisvius 
vokiečiai šaude. V1etimų geležmkelmmkų apska1čiaY1mu į Alytuje buvu
sią didelę belaisvių stovyklą vokiečiai suvežė apie 45 000 sovietinių belais
vių iš kurių gyvų liko tik apie 5000. Nemenčinės apylinkėje buvo išžudyta 
api~ 25 000 iš Bezdonių stovyklos atvežtų belaisvių. Įsteigę belaisvių sto
ryklą Nauj~joj Vilnioj, vokiečiai iš karto atrėžė_ir žemės plotą)~ kapa~s, 
kuriais tasai plotas netrukus su kaupu buvo užpildytas. Kaune 1r JO apylin
kėse buvo keletas sovietinių belaisvių stovyklų . Ypač didelę stovyklą vo
kiečiai įrengė IV forte, esančiame tarp Mickevičiau~ slėnio ir Petrašiūnų. 
Po karo IV forte surasti 67 masiniai kapai, kuriuose buvo palaidota apie 
35(XX) toje stovykloje Sl.lllaikintų belaisvių . Tokių stovyklų įvairiose Lietu
vosvietovėse buvo ir daugiau, todėl iš viso Lietuvoje sunaikinta labai daug 
belaisvių . 

Be karo belaisvių naciai į Lietuvą dar vežė slaviškųjų sričių civi
lius gyventojus. 1943 m. Alytaus kareivinėse vokiečiai įsteigė koncen
tracijos stovyklą. Į ją pirmiausia gabeno komunistus arba simpatizuo
jančius komunizmui: sovietinius pareigūnus ar šiaip kuo nors okupan
tui nusikaltusius arba įtartinus asmenis iš Oriolo, Pskovo, Smolensko 
bei kitų tos srities vietovių. 

Okupantas naikina lietuvius 

. _r Naciai iš esmės buvo numatę lietuvių tautą sunaikinti, tačiau geres
~ąią tautos dalį, kuri laikyta esanti švarios rasės, planuota suvokietinti. 
Lietuvių inteligentija turėjo būti iškelta tolyn į Rytus. Likusieji turėjo būti 
~:~ doti kaip darbo jėga vietoje, daugiausia kolonistų ūkiuose ir dva-

. Jau pirmosiomis karo dienomis naciai ėmė naikinti tikrus ar ta
~~~us komunistus bei sovietų kolaborantus, kurių Lietuvoje okupan-

1 išžu~ė gana daug. . . . . 
ja • Prieš_karo pradžią antisovietiniam pogrindžmt p?5kel?t~ 1~~c1-

, Jo~pras1dėjus karui komunistinių organizacijų nanat, soYietiruų 1sta1gų 
rrei~ai bei raudonųjų aktyvistai turi būti izoliuoti. Ta_d įsili~l_)S_noj~ 
-
1~eho sukilimui beveik visur kur tik veikė didesni lietuYlŲ sukileltų bu-

~a~~ki~ asmenų ir buvo sulaikyta. Pirmos~o~is ~aro _d~eno~ ~'. Y_P~č ~0: 

tovese, kurias vokiečiai labai greit užeme hetuv\81 sukileha1 emes1 
Preventyv· · . · be' · · ak lik užkirsti m1ų priemonių: siekta komumstams I JŲ p a ams 
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k~li~ ~i kti )0~anti ~ms so~eta_ms pagalbą, vykdyti sabo~ 
~nn V1ešu?5~ 1rengi~us be_1 pnva~ turtą, tero rizuoti gyvento~kt~s,. naj. 
kitų pa~aš1ų ve~m~. Šios_ pnemo_n~~ p~i_rodė besančios reikainlls 1r_ 11lllį\ 
gelYJe VIetų fanatiški kom1aunuoha1 ir kiti raudonieji aktyvista• &os. dau. 
mi~~ms n~rodin~jo, kur yra lie?1viai sukilėliai , kurie vietos' raudon~r: 
nus1teikę pneš SOV1etus. Bėgdami kolaborantai padeginėJ·o m~e~ toJai 
sodyb kartu k ėd . . žud . k . . . iestcbus . as, su en av L'ilaJS e atimus 1r net - pasitrauki či ir 
vie~ ap~n1duoti -:-kai kur ban?~ su ginklu su tikti artėjančius v~~i ų .so. 
So~e~ ~1dvyre _laikomą pa~ev~~škę M. M~r~ ir komjaunuolį J~ t 
vokiečiai nušove, nes su soVJetų Jterns duotaLs 01nklais aktvvista,· 1. • -~ 

P . ž' . . O" ; • h ;'l°Vatstės1 
po an~e Į ir~ ~Jų ne~u_metė, o _sulindo į rugilli>. Vokiečiai pama 
kad _kom1aunuolia1 ginkluoti, iš karto JUa. nušovė. Sukilėliai sickda • ~. 
SŲ ~1 d lykų ·/... · ~~~ • . , m1 VJ. 

ų_ . a . b~e~gti, nem_=' -~~~ as~enų _su laikė, tačiau neman 
kad VIS~ _sul~ep ~a n~~al~h ai i_r tun ~ū-~ nubausti. Ka<, kalta<,,: 
?e, _wreJ~ bu~ išaL§ki_nta veliau ir nusikallus1e11 patraukt i atsakomybėn 
Jokių m1sikal~n:1ų ne1~k_dę-p_aleisti. Ir ne vienoj vietoj taip ir buvo pada~ 
ryta. _P~ži w, Rase1~u~ i.š pradiių sulaikyta tiek daug žmonių, kad 
a~cltln~Je_ ne~akako VJ~tos J!er:is uždaryti. Tačiau netrukus juos beveik 
VISUS pal~1do ir ~aliko lik kcliolika pagarsėjusių savo nusikalstama veikla 
raudon41ų_aktyv1stų. Ir patys s~la_ikytieji, kurių didelė dalis manė esą nie
kuo nenusik~ltę_, savo areštą laike ~emaloniu, bet tokiomis aplinkybėmi~ 
suprantamu 1:f1C1dentu. Yal~ant_~v1eta_ms daugew.. vykdė kokias nors pa
rei~ ar koki~s nors or~aruzaciJos nanu tapo dažnai net prieš savo norą. 
Atsisakęs_ pas_1~lytų p_a~e1gų, stoti įkomjaunimą, Moprą ar kitą komunisti
nę orga11JZaC1Ją gal_eJa: sul_auk~i __ rimto pavojaus, nes sovietai tokius per 
daug ne~arstydam1 ~d o Į kaleJimą, laikydami liaudies priesais. Tad dau
guma su~mtųJ_ų mane lengvai paaL~kinsią, kaip jie į vienokią ar kitokią 
rau~_?nŲJų veiki~ bu~o įtra~ti. ~itiems kartais šie, suėmimas, sėdėjima~ 
k:1leJ1~e teatrode_ kaip ko_ne Juokingas nuotyki.-.. Panevėzyje "Ma~to" fab
rik~ suimtos komJaunuoles buvo varomos į kalėjimą. Šaligatvyje stovinčių 
pažp;~mų P.~klaustos, kur jos einančios, juokaudamos atsakiusios: "Nc
š~me l ~leJJm~ Staline saulę!" Tačiau lietuvių ketinimų nubausti tik i4 
tikro n~'!1kaltus1w;,? kitus, vis~ ~<;iai~kinus paleisti, vokiečiai nepaisė. 
. Ll_etuvos _ncp?klausomybės ir sudarytosios Laikina-.ios Lietuvos vy-
?au-.y'bės nep1:1~a1.1nd~mi, ~okictiai i.~ k.:trto į savo rankafol perėmė taip pat 
ir_ n~ma11 ~ka1<'.1_ų :,;ul~1kyt:ų1~ asmeny. Naciai lokius asmenix traktavo jau 
kitaip ~~1 }1e~v1a1. Hitlen? Į\akymu tokie a.-.mcnys naikintini be tyrinėji
n:1?• ar J!e ~ tikro ~v _o nuxikaltę, ar ne. Naciai laikė, jog nelcixtina uzfron· 
teJC pa_h.k~1 n.c_sun~1k1_ntų_ ~k _i~ n~rs įt.ai:ti~ų -~lementų . 'faigj ne tik sovie-; 
tam,; valdant ar karU1 pra'!idcJus Įvykd1.1usieJi nu"i'kalt' 1... •• t · · '/,kai 

k l . . · ' ., 1mus, IX lf VISI,; 
ne. a t1 <t:'l_menys, ~afoai_nc~komunizmo priefai, kurie įkokią nors raudo-
DŲJŲ akciją buvo Įtraukti pnc~ savo norą, atsidūrė sunaikinti pa"mcrktŲJ'Ų 
sąra~c . " 
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~ikr o. tokių li~tuvių v~ki~?i _sunaikin~, nė~a žin~~a. K~I 
. ~i viską ėme tv~r~ll patys, 1.4 ~et_1mų ?abokbų bei are~t1mų dal1.CJ 

IŪ~ •ų kaip jau nuneta, buvo pale1St1. Tačiau nemaža dar tebebuvo ir 
sul~. šitie žmo~ė_s bev~~ vis_ur iš _val~ų ir b~~-ytkai~ių a~eštinių 
ar~perkelti i apsknčių ~r Šl~lr _dides~ _miestų kale11mu~, L~ kunų dau
~ . •au nebegrižo. Dažniausia i JU OS naikino kartu su žydais. Vežant šau
ge~įdus, iš vietos kal~jimo i~vesdavo_ ir didesnį _ar ~~snį skaičių kal_i
~ųjų už tikrą ar tanamą kolaboravuną su sov1eta1.CJ. Gana daug tokių 
~a riamųįų sunaikinta Vilniuje, IX Kauno forte, Šiauliuose, Panevėžy ir 
~tur. Manoma, kad Šiaulių kalėjime kalinta apie 800 tokių kalinių, iš ku
rių apie 400 buvo sušaudyti . Panevėfyje daug areštuotųjų sušaudyta kartl.l 
su tydais ~a_l_ioj_o~e gi_ri~je . ~u?s k_alinius, ~ri~ ~užudymo vie~a buvo žino
ma, artim1cJ1 vebau L~sikac;c. fačiau dairnawna1 sušaudytuosms pakasda
vo kartu su žydai<;, todėl buvo neįmanoma jų perlaidoti kur nors į kapines. 
3-4kilometrai nuo Panevėzio, SavitL~kio dvaro miškelyje, taip pat gerokai 
oovo s~audyta tokių asmenų, daugiausia komjaunuolių . Kai kuriuos ar
timieji išsikasė , bet dar apie 200 liko neiškastų . Ypač daug įtartųjų a'ime
nų sunaikinta Alytaus, Zarasų bei kai kuriose kitose apskrityse. Kas i.4 
nužudytajų buvo prasikaltęs, o kac; fovo be jokios kaltės, nežinoma, nes 
~ie 1.monės naikinti be teismo. Aišku, kad nužudyta daug visiškai nekaltų 
licruvių. Didziausicji nusikaltėliai, kurie karw su enkavėdi.stais medziojo 
pasmerktuosius i5tremti, kvietėsi raudonarmiecius ir jiems nurodinėjo, 
kur telkiasi lietuviai sukilėliai, dalyvavo kalinius kankinant bei tudant , gin
klu priešinosi vokiečiamc;, terorizavo gyventojus bei padeginėjo namus ir 
vykdė kitac; panašias piktadarybes, - pabėgo arba buvo lietuvių sukilėlių 
nukauti. Kiti įtarus sulaikyti išaiškinimui. Kitą ka<, nors įskundė vien norė
damas atkeršyti, bet naciams užteko, kad žmobrų įdavė. Ar tas skundas 
pagrį.sta'i, naciam,; nerūpėjo- skundžiama~ asmuo yra jau įtartinas, o tokį 
reikia naikinti. Vos frontas nuslinko, Južintų valstiau.c;, Dauliūnų kaimo 
gyventoją A. Bernotą k0.kas įskundė vokicčiam'>, kad esąs komunistas. 
Vietini-; kleoonac; vokieėius patikino, kad Bemotas nėra komunista<1 ir nieko 
pikto nepadarė, tačiau okupantai kunigo neklausė ir suimtąji su.faudė. 
Panevėžyje alaus daryklos vC'J.iką A. Šlekį sušaudė kartu l>'U fydais, nes jis 
mat buvo pa,;kirtas rinkti Moprui pinigus. Pancvėzio darbininkai l{adze
viciu.c; ir Kriptaviėius su~audyti vien todėl, kad buvo pa,;kirti profesinių 
sąjungų pareih,unais. Liaudininkų veikėjas P. Gluodas ne tik kad jokių pa
reigų sovietmcciu nėjo, bet net nuo okupanto siūlyto auk.4to posto aL-;i.,;a
kė. Tačiau ka1.kas jį į,;kundė Uestapui, kad esąs komunistac;, ir netoli Ša
kių naciai jj suAaudė. ( ia suminėti tik keli pavy,.džiai. 

Antroji lietuvių grupė, kurią naciai nedelsdami ėmė naikinti, buvo i.~ 
Ma1-?5iOS _J .i~tu~o11 kil<; bei gyven<; ir veikę Klaipė<loo kn.1.~te. Minėtus as
~ cn~,, kaip _ir kitus lietuvius, kurių negalėjo apkaltinti, kad jie esą komu-
01st.a1 ar llOvtctų kolaborant.ai, reikėjo naikinti dafoiau.,;iai kitaip, nei buvo 
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žudo.n~ tikri. ar t?riami raud~mtių kolaborant?i:.Yicnas k~ 
par:e1gw~as hetuvtams pasakojo , .kad atV)'.~tan llCJI Į Lietuvą gesta ~~anto 
ats1':_ežę il~ą asmen~ s~rašą! ku~mo~ nacia i b~vo num aty dar pači~~11nkai 
~ ūklU)'J~ ~una~mtl. ~ač!a~. tš Lietuvos kilusieji ir gera i pažin .1c ~~: 
Lietuvą bei betuvtus vokieč,aIJuos perkalbėjo, kad to nedarytų OJt15icJ1 

ul. . k . . ' nes lok' 
f'?P tanų asmc~ų,_ atp M. Jank~u~, \_".ydūno, prof . V Krėvės-Mick 1~ 

čia~, ".Y5kl~pų bet kitų _aukštų dvasmmktJ OS aL<;tovų išfody mas ncpad; .vi
vok1ečių reikalams , o tik pakenksiąs. Taigi ic lietuviai turėJ·o bū•; n 'k• iąs 

· kal · ·· k ·· u 81 IJla nu .' e~1muose, ?~ce~tr ~c•J~ stovykl ?se , o suša udymo naciai griebei · 
vost rečiau, nors vtstškat šio budo neatsi akė. a-

Iš ri!'ro šis lietuvių, kilusių iš M ažosios Lietuv os, naikinim as buv 
k~ks .naUJ8:5 dalyk~ , o_jų ~rsekiojimo , prasidėjusio dar nacių įsigalėjfm~ 
la~ais, ~~mys. ~lieč1_an,t J~u. nuo sen o Maž ojoj Lietu voj persekiotų lic
tuvtų be~ hetuvrbės, p~mtm1 _19~ l m . priešk ario įvykiai. Sovietams oku
pa':15 Li~~v~ 1r ~a?~lttJO :0~1~čmm rep a trijuojan t, ga na daug lietuvių, 
norėda_m! išsigelbėti 1š sovtettmo teroro , parei kė norą išvykti. Lietuve· 
be.Kla1ped? kr~što, ro-:eno per __ trisd cšin:t -~stančių vokiečių, iš kuri~ 
apie_ ~deš t~ t ~tančių rep atr1Javo. ·Su Jats išvyko per trisdešimt tūks
~nčių _li~~Vl~,. ~ne sud_arė ~one 65~ vis_ų repatrijantų. Su šiais repat-
1:Jan~ išs~e~e tr Mažos ios Lietuvos heluvtų . Rcpatriacinė komis ija šiuos 
lietuvtus patiki? o, kad~ ~s tyvcs? ~ savo lietuviškąją veiklą Klaipėdos 
~aš~e ar _J...'1;1r kitur MažoJOJ LietuVOJ Jie nebūsią persekiojami. Tačiau vos 
š1~ lietu~ru a~id~~ Vokietij oje, juos imta pers ekio ti. Buvęs Klaipėdos 
d1rekt_onJ<?5 p1r~ _i:1kas M. Reižgys buvo suimtas , kalinta,; Klaipėdos ir 
Karal1auč1aus ~aleJtmuose , išvežtas į Oriėnburgo, o vėliau į Mauthause
no koncen1:1"ac1Jos_~to")'.klą_ ~ ten 1942 m. nukankintas. E. Simaitis, taip 
pat buvęs drrektonJos prrnumnkas , nuk ankintas 1942 m. Sachsen hauseno 
koncentracijos stovykloje. Mokytojas J. Purvinas 1942 m. nuk ankinta,; Sal
dau . Buvęs policijos direktorius J. Toleikis 1942 m. nuk ankinta'> Sachsen
~ausene. Buvęs direktorijos pirmininkas E. Simona i tis 1941-1945 m. ka
~n~ . Mauth_auseno ir ~~~hau konce ntra~i~os slovyklo e. Žinomą spaus-
. ~ą _bei ~y~ letd~Ją (\ · ~~ke~ala14 po repatriac ijos dar sykį su
e~~' tard e bet Į~alin_o. ~teru~t el~ JŲ VISŲ kaltė, kad buvo lie tuviai patri o
tai rr dalr'.avo lie tuV1škoj~ veikloje. 1941:-1_945 m. ko°:centracijos stovyk
lose, ~3:1ej1muose žuvo bet buvo sušaudyti šie Mažosios Lietuvos lietuviai: 
am~ttninkas Buntina~, meni~as V ~ rtaitis, buvęs Klaipėdos guber
na~s refere!1tas, Lietuvos kanu ome nes savanoris, kpt. A. Gai lius, tar
n~utoJas J._Gvildys, b~vęs dir~ktorij ~ n~rys A: J? nušaitis, Biblijos tyrinė
t~Jas V ~ai~, sakytojas Kopust as, Biblijos tynn etojas M. Lenartas, Klai
pedos_ seuneli~ stenografas M. Molinis, ū.kininkas Puod žius, teismo tar
~aut?Jas M. Pri~man?S, 1918 i:rt. deklaracij os, kad Mažoji Lietuva turi bū-
ti SUJun~a su VISa Lietuva, signataras ir darbininkų at<,tovas K. Paura 
buvęs Lietuvos konsulo Karaliaučiuje sekretorius O. Paleikaitis , prekybi~ 
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.Sirnonaili~, ~a~bininkas A: ~lap?i.tįc;, t~rnautoja~ V. Šapalas,~?
nink~1~ 'Į)1Jmpa, Jūnnmkas E. Va1čmla1t1s bei tarn autojas J.P. Zuba1tis. 
~,10J~5 ·ukų tenka pridėti ypač žiauriai Vilniuj e išžudytą tilžiškio, lietu
~id'i!jo ir spaustuvini nko E. Jagomasto šeimą. 1941 m . vokiečiams 
11Ų vc~s Lietuvą, na cia i privertė Jagomastą su še ima išsikelti į Lietuvą. 
oku:ami galų ~alc Mažoj~j Lict:1voj _lietu'v)'bę užgniaužti , naciai ~murtu 
~~ varė kiekvieną sąmoningą hetuYĮ. Tačiau 1941 m. okupavę Lietuvą, 
~J~i E.Jagomastą bei visus jo še imos narius apka ltino tariamu dezerty
nn;n,u ir tų pat mct-ų rugpjūčio 23 d. suėmė ir sušaudė: E.Jagomastą, jo 
:ioną,sūnus Dovą ir Jurgi, dukterį Oną ir jos vyrą E. Vilmantą-Meklen
t,urgcrj. Po karo Lietuvoje buvo rastas šis raštas apie J agomasto še imos 

~Žildymą: 

Vyri1111siasis sa11gumo policijos ir SD vadas 
Vilniaus štabrrs 
Operatyvinis būrys 3/A. RPgistr. Nr. 16/41 
Vilnius, 1941 m, rugpjūčio 30 d. 
Per kurjerį 

Sloptajai valstybės policijai 
Vols◊·bės policijos skyriui, 

Slaptas valstybinės svarbos dokumentas 

asmeniškai ponui vadui arba jo pavaduotojui Tilžėje 
Peroperatyvinį biirį 3/A asmeniškni SS Standartenfuehrer Jegeriui Kaune 

Sut11ok1i11i11 Emilio ir Onos Meklenburgerių reikalu 
Pagrindas: 1941 m. liepos 24 d. raštas, JI skyrius, D poskyris, Ją_. SI. 
Su sutuoktiniais Mekle11burgeriais pasielgta taip, knip buvo pasiūlyta prieš

paskutinėje aukščiau minėto ra.što pastraipoje. 
Taip pat pasielgta ir su seniu Jagomastu, jo žmona bei abiem čia gyvenusiais 

jų sūnumis. 
Reiclw interesai reiknlauja šiuo atveju imtis griežčiausių priemonių. Todėl 

siūlau padaryti nekenksmingais, pasiunčiam į lw11ce11tracijos stovyj<lų, _ir Tiliėje 
gyvenančius abi~jų šeimų artimiausius gimines bei Drezde11e-Lošv1ce šiuo metu 
esanti sūnų Emilį Jagomastą, gimusį 1910 m. rugpĮūči~ 4 ~· . . . 

Pranešime Vyria11siajai reiclzo saugumo valdyb?t, ~'.P čzonykfčw opera~imo_ 
būrio tyrimų rezultatą, prašau paaiškinti, kad čia suimti~]' asn:enys. ~atyt, pnklau_se 
lietuvių aktyvistų grupei, kuri visuomet veikė ir veiks "lai~,'Os ir nepnklau~omo~ Lie
tuvos naudai" o be to mano pasieksianti savo tikslus, lik kovodama pne§ rezch4 

' ' Įgaliojus (Parašas neįskaitomas). 
(Cit. MŽL, 147 p.). 

, Taigi naciai naikino ne tik tuos , kuriuos laikė Reicho priešais , bet 
ir jų gimin es, kuri e kitur gyveno ir galėjo bū~i kit~~i~ pažiūt:l . 

Be nacių koncentra cijos stovyklose bet kalej!muos.e laikomų as
menų dar buvo suimta ir nem aža khų , kuriems pavyko ten sulaukti na
cių Reicho žlugimo/ir išeiti iš jų gyviems.,_\Žinoma, kad karo pabaigoje 
išsilaisvino arba kiek anksčiau iš koncentracijos stovyklų bei kalėjimų 
buvo paleisti šie Mažosios Lietuvos lietuviai: amatininkas M. Bruzdei-
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tina , prekybininkė O. Blyfytė~Albrech~i~nė, žurnalislas irv~ 
veik· ja J. Grigolai~s, mokyloJa_s V. ~a t!~us, O .. l !ofi:nanas, tarna~t~es 
Jokubaitis, tarnautoJas H. Kupčms, B1bltJOS tyn ne toJas Kalniškis 0Jas 
tininkas Maurušaitis, ūkininkas ir visuomenės veikėjas V. Mači~i8~1~· 
ūkininkas Meirūnas, pirklys B. ~aru lis, pašto t_arn_au~ojas Peldžius, R~18: 
šys, Skėrys, tarnautoJas H.J. Spmgys, mokytoJas 1r visuomenės veik .. P 
M. Šlaža, Biblijos tyrinėtojas Y. 'fumoza, ūkininkns M. Valdžius, pir~{88 

Y!n_džius, a_n:a~n.inkas A :'os ka,. ū~i!1ink_as ir buv. sei_melio atstovas~ 
V1tcšus bet uk101nkas H. Ž~m~1t~1t1s. _š1_s sąr~šas, ~moma,_ nėra išsa. 
mus, nes nebuvo sąlygų sunnkt1 visų žinių apie nacių suna1kinluosiu 
bei kalintus. Pagaliau su kitais buvo kaip nors kitaip pasielgta. Pavyz~ 
džiui, buvęs Šilutės lietuvių gimnazijos steigėjas ir dire ktorius bei Klai. 
pėdos gubernatūros švietimo reika lų patarėjas A Klemas 1941-1945 m 
buvo ištremtas į Brandenburgą. · 

Naciai ėmėsi ir iš kitų Lietuvos vietovių kilu ių lietuvių, gyvenusių ir 
veikusių Klaipėdos krašte ar aktyviau bepriešinusių vokiečių kėslams. Pir
masis dar prieš 1941 m. karo pradžią už minėtą savo veiklą nukentėjo y 
Sid~auskas, bylos ~u \:okietija dėl Klaipėdos Tarp~au~niame teisingu. 
~ o tnb~n~le ~-Iaag~Je ~etuvos advokata'i'. Prekybos ~~st1tulo Klaipėdoje 
destytoJas lf VIenas 1š Lietuvos Vakarų Sąjungos kūreJų . 1941 m. vasario 
27 d. iš sovietų okupuotos Lietuvos per sieną pabėgęs į Vokietiją VSidzi
kauskas neatsidūrė Berlyne, kur buvo susitelkęs jau nemažas būrys nuo 
sovietinio teroro pabėgusių lietuvių, bet Eitkūnų Ges tapo buvo nugaben
tas tiesiai i Soldau koncentracijos stovyklą. O iš čia 1941 m. gruodžio 14 d. 
jį perkėlė į Auschwitzo koncentracijos stovykJą, pagarsėjttsią masiniu su
imtųjų naikinimu. Tik dėl savo diplomatinio apsukrumo ir senų pažinčių 
Vokietijoje 1942 m. lapkričio mėnesį jam pavyko nušalus rankas ir persir
gus šiltine iš koncentracijos stovyklos i.~trūkti. 

Užėmę Kauną, naciai iš karto ėmė persek ioti buvusį Klaipėdos 
"M~~to" fabriko direktorių! o vėliau Lietuvos Baltijos Lloydo įgaliotinį ir 
~alllj_os _transporto_bendr?ves tarybos pirmininką pik. V Grudzinską. Lai
kinOJI Lietuvos vynausybė pik. VGrudzinską paskyrė maisto tiekimo val
dytoju. _Nors nac!a! Laik!"osios Lietuvos vyriausybės nepripažino, santy
kių su Ja nepalaike, tačiau netrukus iš jų buvo gautas raštas, kad Gru
dzinskas esąs vokiečių priešas ir todėl jam negali būti su teiktos jokios pa
r~igos. V.Grudzinskas gavo savo pareigų atsisakyti ir slapstytis, tačiau vis' 
tiek arešto ir tardymų neišvengė. Deja, vien tik pik. VGrudzinsko perse
kiojimu naciai nepasitenkino. Ankstesnysis Klaipėdos karo komendantas 
pik. R.Llormanas buvo suimtas, uždarytas į kalėjimą ir ten laikomas tol, 
kol fronte žuvo į vokiečių kariuomenę paimtas jo sūnus. Neumano--Sas5? 
bylos prokuroras D. Monstavičius netrukus taip pat buvo suimtas ir atsi
dūrė Sachsenhauseno koncentracijos stovykloje. 
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GYVENTOJŲ APRŪPINIMAS 

Vokiečių karinė valdžia Lietuvoje pirmiausia turėjo siekti bent 
. •rnoliai aprūpinli kra~lo gyventoju:,. Naciams rūpėjo ne Lietuvos 

nui~ntojų gcrov~ -š ita_ip juos elgtis _vertė jų pači_ų re!kalai. yis~ pirm~ 
~kėjo užtikrinti'. kad l rytus nu~ Lietuvos kovoJ_anč1os_ vok1~č1ų arm1-
. užnugaryje dcl sunktų gyvenimo sąlygų nekiltų ep1dcmtJOS, nesu
l~ūtų ūkis, neprasiclė~ų r~a~~s ir u ,. ~e to, nac_i~i iš o~upuoto kr~_što 
rroško gauti kuo daugiau 1vamų gamintų, darbo Jegos ~nkluotų paJegų 
eikalams bei Reichui ir, žinoma, karių pačiam frontui, nors toks noras 
:okiečiams kilo tik vėliau, jų divizijoms ėmus tirpti Rytuose. Kol tie 
sunkumai dar nebuvo iki galo išryškėję, vokiečiai tarėsi s~ ?Clševik~is 
vieni susidorosią, lodd nekreipė dėmesio, kai karo pradž10Je buvusios 
soviell.\ okupacijoje tautos norėjo su ginklu kovoti prieš raudonuosius. 

Mityba 

Okupavę Lietuvą, vokiečiai pirmiausia atkreipė dėmesį_ į mitybos 
problemą. Kadangi Vokietijoje maistas jau prie~ kar_ą ~u~o ~~- ?o~
muoti, tai šio metodo mitybos reikalams tvarkyti vok1e~1a1 gnebės1 rr _JŲ 
užimtuose kraštuose, okupacijos pradžioje įvesdami ma~to ko~les . ~e
tuvojc pirmą potvarkį <lėl mitybos, cituotą jau kalbant ap1~ kannes v?kie
čių valdžios laikotarpį, karo lauko komendantas paskelbė 1941 m. hepos 
7 d. Šiuo įsaku naciai uždraudė maistą bei kitas normu~ja_~as pre~es ~ 
kortelių pirkti bei pardavinėti. Pasirodžius šiam potvarkiut 1_r_ buvo untas1 
žygių gyventojams maistą skirstyti numatyta tvarka. K~dan~ 1š a~to ne
siruošta tokiai tvarkai, tai iš pradžių šis darbas ne k~ kaip sekes1. . . 

Vėliau, civilinei vokiečių valdžiai ėmus valdy~1 k_raš~ą, g~nerahms 
komisaras 1941 m. lapkričio 10 d. išleido potvarkĮ de~ š1ų reik~l~, ku
riuo nurodė, jog "tikslingo aprūpi~imo ir lyg~~~. maisto ~amm1ų pa
skirstymo sumetimais ivedamos maisto korteles lf ~ust~te smulkesnę 
jų naudojimo tvarką. Iš tikro kortelės b~v_o svarbesn~s mi~~to ?,)'Venta~ 
jams nei kaimo žmonėms. Visi gyventoJaL bu~? sus~1~1XLJ ~ dvi grupes. 
vienus aprūpino viešosios istaigos, kiti_ priva!eJO apsirupmll patys. Ant
rosios grupės žmon6s gavo kort~les t~. tok1?ms _pre~e~s, kun':l patys 
negamino: cukrui, druskai, kavai, a~t\11 i~ kai ~u~~ms ~itom~. ~~at ~
pci buvo priskirti: l) žemės ūkio pnomų še_i_mi~mkai, ~). vis~ JŲ ūkio 
nariai (ir pagalbinis personalas).,~). ~ri~tieJ_1 teisę .s~utl ~laikymą ar 
atlyginimą natūra, ypač gaunantleJi išu1:1t1nę 1~ da~b~i:11nka1. . 

Kad kortelių sistema galėtų funkc1onuot1, reike10 tam tikros tvar-
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k . Pirmasi to.s ~ar k_o.s d~nis skelbė, k_ad ~~ni _nkai savo pr~ 
džios nustatyt~~IS k~mo~s parduotų t:J_kt~~

1
Jo_s1os nurodytiems su \v8!

nėtojams, kuna1s Lietuvoje buvo pask1rt1 P1enocc ntras ", "Lie/k~k,1-
"Maistas", "Sodyba", "Valgis" ir dar viena kita didžioji bendrovė a~š'18

.', 

s~ambu_s ~artotojas. Pr?<1uk~ ir ~arduoti , ir pirkti kitiem~~uždraUsta.
1~! 

čiau mmetos bendroves supirktais produkt ais savo nuožmra disponu . 
neturėjo teisės. Normuojarmi prekių gamy~f!. perdirbimą. sulcrovima į sa°11 

dė~us, p~ki~tymą bei vart~jin_lą ~?r~ė Rei~ho_ kom i~ar~s. Š_iam llŽda~: 
nim atlikt:1 Lietuvos generahne1 snč1a1 buvo 1stc1gta T1ck1mo 1r paskirsty. 
mo įstaiga. Vienas šios įstaigos padalinys buvo Maitin imo valdyba, kuri 
rūpinosi maisto tiekimu bei paskirstymu. Šios valdybos viefojo maitinimo 
skyriaus viršininkas R. Janulis, spaudoje aiškindamas , kodėl reikalingas 
maisto produktų normavimas, jos darbą taip aptarė: "Maitinimo Valdyba 
leistif maisto normų ribose pateikia p. Generaliniam Komisarui maisto pro
du~ paskirstymo planus ir iškelia įvairius sumanymus, kad, nežiūrint visų 
transporto sunkumų, p. Generalinio Komisaro leistieji maisto produktų kon
tingentai pasiektų tolimiausius Lietuvos kampus, kad nustatytos fš:ĮVentojams 
maisto normos būtų teisingai paskirstytos, tikrina Maitinimo ir Ukio įstaigų 
bei skyrių atskaitomybę, tiria įvairius nusiskundimus dėl maisto produktų 
tiekimo bei paskirstymo ir kt." ([L, 1942 - 64/225 ). Prie apygardų komisarų 
buvo maitinimo ir ūkio įstaigos, kurios turėjo savo skyrius miestuose bei 
apskrityse, o šių padaliniai buvo paskirstymo punktai miestuose ir vals
čiuose, kurie išdavinėjo maisto korteles ir leidimus pramoninėms prekėms 
pirkti. 

Koks maisto kiekis ir kokia tvarka pagal maisto korteles gyvento
jams buvo duodamas, galima matyti iš šio skelbimo "Į Laisvę" 1942 m. 
Nr. 50(211): 

Tiekimo ir Paskirstymo Įstaigos Li et1ll'os Generalinei Sričiai 
Maitinimo Valdybos skelbimas Nr. 34 

l . Pagal Lietuvos Ge11eralinės Srities gyve11tojams padalytas vienodas maisto 
korteles miestui nuo 1942 m. kovo 2 d. iki 29 d. im1i11ai bus duodamos šios savai
tinės maisto nom1os: l. duonos- 1750 gr., 2. mėsos-300 gr., 3. sviesto - 150 gr., 
4. miltų kvieti11ių pagal atkarpą miltams - 200 gr. (arba pirkėjui pageidaujant 
duo11os 300 gr.), 5. miltų kvietinių, pagal dvi atlwrpas raidės ''.A" - 50 gr. (arba 
pirkėjui pageidauja11t du pyragaičiai), 6. kruopų - 100 gr., 7. cukraus - 100 gr., 8. 
druskos - 50 gr. 

II. Tose vietose, kur 11ėra kepyklų, galima vietoje nustatytos pagal maisto pirki
mo korteles vie11am asmeniui savaiti11ės (duonos) normos 1750 gr. duoti 13(){) gr. 
ruginių miltų, už kuriuos iškerpamos atiti11kamos llllwrpos duonai. 

/JI . Atkarpos mėsai, sviestui, miltams, cukrui ir druskai Nr. Nr. 5M, ''.A" rai• 
dės Nr.Nr. lM ir 2M ir duo11ai Nr.Nr. 29M-35M galioja nuo 1942 m. kovo 2 d. iki 
15 d. imtinai. Atkarpos mėsai, sviestui, miltams; kruopoms, cukrui ir druskai Nr.Nr. 
6M, raidės "A" Nr.Nr. 3M ir 4M ir duo11ai Nr.Nr. 36M-42M galioja nuo 1942 m. 
kovo mėn. 9 d. iki 22 d. imti11ai. Atkarpos mėsai, sviestui, miltams, kruopoms, 
cukrui ir druskai Nr.Nr. 7M, raidės "A" Nr.Nr. 5M ir 6M ir duonai Nr.Nr. 43M-
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. • 110 J942 m. kovo mė11. 16 d. iki 29 d. imti11ai. Atlwrpos mėsai, 
M.11 g~/IOJ~t 

1
~11s kruopoms, cukrui ir druskai Nr.Nr. BM, raidės "A" Nr.Nr. 7M ir 

pitSnl1, 
1111 ~ Nr.Nr. 50M-56M galioja 11uo 1942 m. kovo mė11. 23 d. iki balandžio 

&lt~di1•011
~
1
Atkarpos sviestui Nr.Nr. 1M-4M 11egalioja. 

_1til11t~imrin/dtf kortelių atkarpų ir maisto produktams pirkti leidimų prekybi
~lh ~'atsiskaityti maitinimo ir ūkio skyriuose ne vėliau, kaip per 6 dienas, 

r.inkm ~aliojimo terminui pasibaigus. 
aika,P';11as )942 m. vasario m. 25 d. 

Km ' Tiekimo ir Paskirstymo Įstaigos Lietuvos Generalinei Sričiai 
Maitinimo Valdyba 

Iš cituoto skelhimo matyti, jog okupantas ne tik nustatė, kiek Lie-
0s miesto ovvcntojas maisto gali gauti , bet ir kokią jo dalį kada įsigy-

1uv o; . . d'd . . k' • pastarasis nurodymas sugalvotas todel, kad perkant 1 esma1s te-
~lais, ne visiems n?rinti_ei:ns nusi~ir~ti ~s~mo p~od_uktų ~ic~io būt~ pa
kakę. \š tikro net 1r tok~~1s mažais k1ek1ats t~le1dž1ant ~1rkt1, laba~ ~~ž
nai pirkėjas gaudavo e~t1 nam? negavęs n~nmos ~r~kes, nes turetl iš-
tekliai būdavo pardu oli anksčiau negu a_t~1~avo e1I~. . . 

Pastebėtina, jog ne kiekvieną ma1t1mmo penodą ~1sų c1~u?tam 
skelbime minėtų maisto produktų buvo parduodam~: J_ei sandeh~~~e 
kurių produktų pristigdavo - ateinan~io periodo ma1t~n~mo kort~leJ JŲ 
nebūdavo skirta. Taip 1942 m. savaitei nuo kovo 30 d. 1k1 balan~~io 5 d. 
sviesto nebuvo numatyta . Kartais vieno produkto trūkstan_t, JIS_ buvo 
pakeičiamas kitu . Dėl sviesto paskirstymo 1942 ~ -~ov~ m~ne~Į ~uv~ 
paskelbta: " ... laikotarpiui nuo 1942 m. kovo 9 d. iki 29 1_ska1i?'tmai del 
nepakankamo sviesto kiekio pagal atitinkam~s. atkarpas sv1esn:1 bus ~u_o
dama riebalų - t aukų, la.~inių, sviesto arba ahe1aus_ ~ 50 g. Kas iš J:~~me~ 
prekių bus duodama kiekvieną savaitę, nustato at1t1~~am~s maitinimo ~r 
tikio įstaigos pagal Maitinimo Valdybos nur?dymu! . Tačiau ne k~rtą ~r 
numatyto produkto nebuvo pateikiama. Tik ką cituo~as potv~rkis .~pie 
sviesto pakeitimą kitos rūšies riebalais al~~ukta~ tokm skelb1m~: _D~
linai pakeičiant Tiekimo ir Paskirstymo [sta!gos L1~tuvos <;J~neralme, Sn
x· · M ·t· · 0 '"aldybos Skelbimus Nr. 34 ir 35 laikotarp,ui nuo 1942 m. ~,a, a, m1m v, . ki · b t ( kų 
k · 16 'k' 28 d imtinai dėl nepakankamo tie mo, ne a ų tau , ovo men. z 1 • , " · ·,, N 7 · 8 
lašinių, sviesto ar aliejaus) nebus duodama. _Atkarpos. sviestui r. . ir 

negalioja". Labai dažnai ir be jokių ~anaš1ų p~~neš1mų, kad tam tikro 
produkto nebus duodama, vieno ar kito k~~teleJe ~umaty~o dalyko var-
t t · davo todėl kad parduotuveJe prekes nebudavo tol, kol o 01as negau , . . 1 · 1· · d · 
kortelė nustodavo galiojusi. Kiekvienos savaites ta _ona1 sa 10~0 vt sa-
vaites. Pasibaigus šiam terminui už šiuos talonus meko negal~~a buvo 
nusipirkti. Niekam nerūpėjo, jos vartotojas,pro?ukt-ų ~enus~ptrko to
dėl, kad jų tuo laiku parduotuvėse nc~uvo. I~dcl vos tik_ t~~io su ~er
trukiais tiekiamo produkto parduotuvcse pasiro_dydavo, Jas. apguldavo 
pirkėjai. Mėginant išvengti tokios pirkojq spūsties, spaudo1e buvo de
dami nel tokie skelbimai: 



Dilf7iam _ : ·-. ~oparduotw,& ;;;;;----
i': -aer- •-,,;rcr~ 'I:.tt.r:ios.m. /rJidiomen. l d. savopar~ 

M~ ;cė=.v-.ea =--~ g,;er.:o;am.s pagal korteles. Tzk.s/u ifvengn Kate-~ 
.;, :. <:;er Pu.ccer.:rc: ~;°: kad ;o parduotuvėse Meft q JJirnuJj . ~ ~ 
e.e. u.e !t.,o ;,eur.m r.ar~ PierwcenJTo por~vese gauna pie eil.ėj ~ 
S.~ t,..l.! [JCTd::."'f"5m:JU t:!.~ JIIVOU{ IT todėJ neTQ reiJr..aJo Veržtis;:;:~~ 
Er-;:z pumorr..u ${L"az/eJ dienomis. ~"t t1Jii. 

_ {{L, 1942-128!]!-/j 

L1dnink.ai raginti miestu..5 aprūpinti maistu. 1942 m. kovo m· 1
: 

~ pr~irode šis praakinimas: ~ , 
ŪJ::inw,ai, aprūpinkUe rniuuų 

Y.aip Prenhcm/r(U ir Mauta; prane 11, nuo Sm. kavo 16 d. iki kovo JI} d. sviesto 
rniPJxuų Movima; y.,enJojani: ~bdomas. Sw.s nepaprastai skaudžios plietw,. 
l'IP$ ll1Zta!Z todėl, kad 1ra VL"Čkat i.ueJ,.ę ligsit'Jlmua 1StPkhai. Yra žinoma, kad til-Jni,i. 
hmc tenr.a kovoti JU dufeliaZJ JUn/aunau ir kad, visų pzrma, mai.Jto produ/aų tran,,. 
p,rrrtaJ į rme,;tą d.alxutinėmiJ są/76omtJ ne VIJada yra lengvas. Bet sunkumai yra tam, 
kadµ būtų nu~lėtt. Bet kuriuo alveJU jie netun vesti Į pasyvumą. Bet lauiomu 
aphneybmu! mie3_10 aprf!Pm'!"° p~ u tun bt1J1 uitlkJ!nta. _N~galima nepažym/Jį 
kad toha kieta pnmume, kaip l.aiJ,.lruJ lW.lahdyma.t !>VlėJ/o 1r nebalų isdavimo yra 
hJusz deJ Mpakuw.amo uldninkų alayvumo. Ukininka.\ iwje lwvoje, kuri radikaliu 
kietumu ~edama tu ~It~, ir pa11 turi darytf vi_~ką, ka~ tik ffalim_a, kad padetų 
wvo broliams lf 1,e:1eruru mteJte. Bet kunuo aiveµ J'-' rtP,furi pas1duo11 n11.at.vakin~ 
mui, n,;,s nepakaw..a fšalvofl tik apie j(JVtJ gP.rą, o rtP, apiP. savo artimą. Turi bati įlak, 
miai nurodyta, lvd nepai.Joma jokilJs rnora//,.J, jei ukininka.f .1pekuliantam.,, lupi
kautojam1 ir ldtierm tamsierru elerrwuam, brprotukomi.Y kainom L, iššvaisto tokius 
rtUJ/JlO dmyY),11, kurie taip butinai reikuunx1 miP.!JtO maitinimui. /Jauxeli:J aki11in~ 
ailuka :,avo pareigą. /Jet JŲ lalpe dar yra daux toluų, kuriP, n,:pai.vo laiko reikalavimų 
ir i!P.ina ut bendruomenh, kuri vLwm11 :,avo įi,w1mi.v kovoja .1u /JoUeviunu, ribų. 
'fodid taptm Ultinai reikaunxu skaudi pnmlf>ne yra rimtr,v į.1pėjima.v, lcuri.v negali 
buti prav,L,taJ pro au,6. Nebu., pab:ntwma, kad vieni turitų vL1ką, kai kiti turi 
alsii.adkti. Yra priemonių ir k/:lių neprottngu1 ir tuo.,, kurie hrutaliai nepalvo savo 
urt,mo, aM1Mi l protą. !Jet kuriuo atveju 1fxi"u nehu.r pakenciuma, lwrl nenuibtamos 
vokiefių įrta1gų ir lietuvių adminutracijos pa.1tu11xos /Jutų .vahotuojamos nesąii11ln, 
go uklni11kų elemento. & ., guli subo1twti savo bro!tų ir .vesrrų maitinimo patliJJb 
atsiduria holtwiuno pu.v/,je. Vadma.1i, ji.v gali laukli, kad .vu juo lygiai taip pat ir bus 
elglam(J.ti, lr }Lv gali /Juti tikras, kad uttdtyje jam 1117H:rmaldau/amai ir htt atodairos 
/Ju., tailwma.r vi.va., Į.1tutymo kletuma.v. 'lapu.vi ha1i11ai rt'i/(l1/i11xa prif,monė, galų ga, 
{P, yra ne k"·' kita, kaip mie,1to gyventojų kaltin/m(J.v nejaučiantiems atsakingumo 
akininkams. Ji yru pu.vkutinis kreipima.vis Į Oklninlc(, protą ir 11uovol<ij. Reikia vie11u.1 
a11trum pudl:tl. Kraujas, kurlr Wiejuma.r fronte kr,voįe .vu bol.fr:vlzmu, reiki1/auja, 
kad kiekvienas dhų vlsa.v pustanxa.v. 'lai visi.fkr,i turi supmsti ir uki11/11ka.v. 'lur/111 
galvoje /uo.v dideliu.v .vpr('ftdimus, kurie yra laukiami ir kurie /J11ig.vl.v galutiniu !Jolfe,, 
vlzmo su naikinimu, ir uklninkr." turi Įsisqmo11i111i .vwo dideles parr,ixas Jir,sr! mllii• 
nWco.rt' grumty11ėse. Gf'riausuii jis Jia.v pan4gus atllk.v, }t'i Jlv atlikv ,wvo slatymu.,, 
galvos apie savo .ve.vm·lr Ir brolius mie.vu: Ir gabens jlem.v tai, ki,s Jiems Mtinai reikil• 
llnga kfisdie11i11/um malvtui. 

({/,, 1942-62/223). 
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. . avaitinių maisto_ pr_od~~tų _norm~ atskirais_ skelbimais 
13' [lllllecų_s tyti ir tam tikri kiek1a1 kitų maISto prekių. 1942 m . 

.dC:oj~ 5.~ to awentojams skirta po 50 gr. kavos surogatų. Pie-
r..- ..ci1Jl ro1es bJ . G a1i . S . . . 
(.'l"r:;(0"' šitaip: "l. Pagal Lietuvos ener nes n~~ gyvenloj,ams 
~ stir5~ pienO korteles nuo 1942 m. kovo 30 d. zki balandžio 26 
,,,;;:_.-.JS.~ duOdamOS dienai sios pieno normos už ki.ekvieną kortelės 
:, if';;.!.Lil /JUS alvos - iki 3 /4 ltr. nenugriebto pieno, raudonos spaJ,vos -
1;ą;· ba1Jos ~bto pieno, mėlynos spalvos - iki l /4 ltr. nenugriebto 
,;, U2 Iu. ~:tsitikti , Jr.ad nustatytos normos dėl maž.o pieno ki.ekio bus 
-jP/J· n. iJnos. Pieno normos galutinai nustatomos ap;gardų ko
·:,1:.v~-~ ir ūkio įstaigos." (ĮL, 1942-69/230). Kortelių spalvos 
ri--~11t:::artotojų grupei pienas skirtas, nes jo ~e visiem:s ~da~ o 
~• {l)1l ir ne vienodą kiekį. Pien~ - ypač nenu~ebto - p1i:n11ausia 
giI13 avo ligoniamc;, vaikams, seneha~, o suau~1:ms sveikie~ as
~ 1·0 paprastai maža likdavo. Jiems kartau; būdavo paskinama meninis . . "k' . -,,.__ . to. ·ebto arba~ jo pagamintos varškės. Var;') es pntrulUlb, vte J pa-
~to jos 200 gr. davin!o n~ kartą h1;1v? duodam~ po! ltr._pas_ukų. 

AL'!kirais skelbimais va1karn.<, pndėdavo dar 1r kai !runų ~tų pr~
duktų. 1942 m. gcguzės mėne~į, pavyz_d~iui, buvo paskelb~, Jog va1-
kam'! tą mėnci.į bus papildomai du~ta: 1k1 4 ~ctų :--~ S:· manų ~ruo-

4-6 metų - 400 gr. makaronų. fą pat menesĮ va1ka1 gavo SVJesto, 
~ildainių ir marmelado: iki 6 metų - po 300 gr. ~ est~, po 150 sr: sal~ 
dainių, 2--6 metų vaikai - po 2~0 gr._ m~~melado_. fa~au kovo m~nesĮ 
po 400 gr. manų kruopų gavo tik _va1ka11aunesn_1 nei.~ ~-etų a~1aus . 
RctJiykiais kai kurių produktų pntrūkdavo _ne tik isve1k1em.~ ~~1kams, 
bet ir ligoniams. 1942 m. liepos 4 d. spaudoje buvo paskelbta. Kau!1o 
VaLvtybinė Maisto Gaminių Prekyba prane.fa vi~oms Kaun~ miest? va1ki;f 
:{YdymrJ įstaigrjms bei suinteresuotiems asmemm.v, kad v~1"?ms_ ir lrud~ 
kiam.v maitinti reikiamų maisto produkių atsarg?s ~ra p~s1ba~gus~s, t~dėl 
pra.foma iki at.vkim praneJimo kakao, mo~dam,1nu1, tap1oka1, av,tų dnbs
niams receptų nebera!yli ir piliečių .~iuo reikalu E K. V.M.G.P. Prekybos Sky-
rių nebesiųsti. " (Įt, 1942- 153/314). . . .. . . .. 

Karo 11ąlygomis ėmė rw,tis net nauJa kuhn~nJa. Pa.~1ke1_tus ma~sto 
Kudėčiai ir kiekiui anksčiau naudoti maislO ruošimo receptai nebetiko, 
todėl Kpaudojc p;adėjo rodytiK naujų . "l Laisvf ' 1942 m. Nr. 50/211) 
V.'/,ukau11kicnė pateikė tokį ,;avaitinį valgiarašti: . . 

Pirmgdięnis: Pietūs- morkų tyrsriubė .1u mle~,ų kruupof:'LY, kept?.Y ~r
tų bulvių /Jandelė.v, idarytos ~u tro§kintaLY rūg.fčlw.v Jw_pūsta~Y; vakar~ene_ -
pakepintos, pali/ao.v negrūstos nuo pietų bulvės su marm~ot~ bur?kėl~~

Antrq<-llęnls: pletū.v - raugintų kopū.vtų .vriuba, užspirginta spirgučtaJs; 
miltiniai brledu'"4l su grybų padal u; vakarienė.- ~va su .~a.rmeladu. . 

1.i:J:Cladlęnisi pietas - bulvių sriuba; tro.fkmtt burokėliai su keptomis 
bulvėmis; va'"4rlenė - mlltlnlal t nalbytl kleckučlal. 
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Ketvirtadienis: pietūs - daržovinė sriuba; kruopų košė, tr~ 
sos gabaliukais; vakarienė - pašildyta nuo pietų likusi kruopų košė;~ tn~. 
nų sa/otais; kava. .l'Voga. 

Penktadienis: pietūs-; saldi ~ o~os sri~ba su shyli.~kais; virtų bu/ . 
bandelės su svogūnų padažu; vakanene - pašildyta nuo pzetų bulvių koivių 
rūgščiais kopūstais, paskanintais su aliejum; kava, e~ 

Šeštadienis: pietūs - bulvių ir šviežių kop~stų sriu_b~;. virti mėsos kuku. 
laičiai su troškintomis morkomis ir marinuotais burokelu.us; vaka,ienė-pa. 
šildytos troškintos morkos; arbata. 

Sekmadienis: pietūs - barščiai; bulvinė boba, kepta skardoj su spirgu. 
čiais; vakarienė - pašildytos bobos likučiai; kava su juoda duona ir manne. 
/adu. 

Kokios kokybės buvo to valgiaraščio patiekalai, gali parodyti šis 
receptas, pateiktas prie to pat valgiaraščio: 

Keptos virtų bulvių ba11delės, įdarytos su n,gščiais troaški11tais kopūstais 
Išvirti neluptų bulvių. Karštas nulupti ir labai gerai sugrūsti. Grūdant 

įdėti kiek druskos. Ant lentelės pabarstyti miltų, dėti sugrūstų bulvių tešlą ir 
kočioti vieno centimetro storio. Su stikline išspausti sk,itulėlius. Ant vienų 
skritulėlių uždėti paruoštų kopūstų, o kitais uždengti, kraštus apspaudyti, dėti 
ant pamiltuotos skardos ir kepti. Duodami valgyti, užpylus kokių nors rieba
lų. Labai tinka prie jų pomidorų, grybų padažai. Kopūstus pa,uošti taip: už. 
pilti vandeniu, įdėti riebalų ir troškinti, kol pasidarys minkšti. Naudoti kiek 
paaušinus. 

Kas neturėjo galimybės maisto ruošti namie ir maitinosi valgyk
lose, privalėjo, eidamas valgyti, neštis kartu ir savo maisto korteles. 
Valgyklos iš jų išsikirpdavo atitinkamas atkarpas ir tik tuomet klientas 
gaudavo valgyti. Viešuoju maitinimu daugiausia rūpinosi "Valgio" tres
tas, kurio valdytoju buvo K. Kleiva. Kadangi sovietai valgyklas, reslo· 
ranus ir kitas viešojo maitinimo įmones nacionalizavo, todėl tuojau po 
karo "Valgio" trestui priklausė kone visos šios rūšies įmonės. Vėliau 
kai kurios "Valgio" įmonės buvo išnuomotos privati~ms asmenims, ki
tos grąžintos seniesiems savininkams. Tačiau ne tik nemaža jų dar liko 
"Valgio" rankose, bet tose vietose, kur valgyklų trūko, jis steigė ir nau· 
jas . 1942 m. pavasarį "Valgio" trestas įsteigė 6 tos rūšies įmones: po 
vieną buvo atidaryta Prienuose, Birštone bei Kulautuvoje ir trys liku· 
sios Kaune -A.Panemunėje, Zoologijos sode ir miesto sode. Anksčiau 
buvo įsteigtos "Valgio" įmonės ir Šančiuose bei Vilijampolėje. Be to, 
"Valgis" privalėjo padėti apsirūpinti maisto produktais ir privačioms 
valgykloms, nes pačioms kartais buvo bemaž neįmanoma produktų gau· 
ti, kadangi trūko transporto . Antra, kad esamus išteklius reikėjo pa
skirstyti taip,jog visos valgyklos gaut-ų atitinkamą dalį. Pavy.ldžiui, "Val
gis" skirstė alų, nes apsukresnieji valgyklų vedėjai sugebėdavo gauli 
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~alaus daryklų, o kitoms -visai jo nelikdavo. Be to, re~ėjo 
a\ous_iš e~arka paskirstyti ir patiems vartotojams, nes alaus gammant 
1~111.tik~a kiekį prasidėjo speku liacija : mokančiam brangiau par~uoda
uknbO ~ visą turimą kieki, o kiti visai negalėjo alaus gauti. Todel buvo 
i,okarta;~ parduoti alų išsinešti, o aludėje vienas lankytojas galėjo gau-
ufdraus k bė · · l t -. e daugiau dviejų bokalų-pusę litro. T~? a pas~e tt, JO& a _aus r:u· 
110 todėl, kad alaus daryklos būtų nepaJegus1os JO pagammt1: vok~e
~~;~942 m. v~s~rio mėnesį, taupydami grūdus, įsak6 alaus gamybą L1e-
1Uvoje sumažmll 50'3:o. . . .. . . . 

Tam tikroms d1rbančtŲJŲ kategon1oms skirta paptldomo maisto. 
Kas turėjo teisę gauti daugiau maisto, nurodė šis potvarkis: 

POTVARKIS 
dėl dirbančiųjų aprūpinimo maisto kortelė'!1~s . . .... 

§ J. Teisę gauti ~ap~ldom~~-maisto .produk_tus ~uri darbtmnkat dtrbantte)l zl. 
ai, dirbantieji naklĮ, dirbantteJL sun_~ tr sunkwus_ią darbą. . . . 

g § 2. Ilgai dirbantis yra toks darbtmnkas, a. kuns nuolat_ tun kasdtem~ę dar~o 
akaitą nemažiau kaip JO valandų, ~rioj _e ~,Y(tO darbo /atko Y'?. nemaZl~u ka_ip 
~ 1/2 valandų (moterims ir jaunuoltams tki p1b1ų 18 metų a1:1zwu~ m~žiaus1as_ 

11as darbo laikas sumažinamas iki 9 valandų~, arba ~-ku!'!o ~lt_as tš namų f 
~~rbovietę siekia daugiau kaip JO km ir kad delto tun maztaustat 11 valandų 
nebūti namie. . kJ. • _,._ · t · · 

§ 3. Dirbąs naktį yra toks darbininkas, la,~s _dir_ba na .mes~ pw:"Ltose, ne Įet 
,lirba palwitomis ir dieninėse pakaitose. Nak1111erms p_akattom1s laikomos_ tokios 
darbo pakaitos, iš kurių mažiausiai keturios vala11dos d1rb_amos tarp ~ ~ai. ~r 6 val. 

§ 4. Dirbąs sunkų darbą yra toks darbini_11kas, a. k~ns ~uol~t tun ~ltrbtl _su~rkų_ 
fi · · d b . kas priešingai tik valandomis ar paskirorrus d1e11om. 1s tun dirblL 
11111/ ar ą, , , d . 'k k ' 1· . darbo1·ėoq, 
su11kų fizinį darbą arba kas savo darbe turi panau ot1 11 to_ tą 1Zl(~ę . ~ 
kuri neprašoka verslinių darbininkų vidutiniškai panaud?Ja"'!o_s Jegos _la_ipsmo, 

· d' b t · l b' · ku b kas v1dut11ušką i:;.,;11, darbą 11elatkomas sunkų darbą tr an 1u < ar u1111 , . • . . . . ,~ , 
turi dirbti sunkesnėmis darbo sąlygomis, pavyztf.!iu1'. dirbti esa(11 di1eltaf!! karš
čiui esant daug dulkių su kvėpavimo apsaugos pnet~1su, arba pne svei~tat I<:enks-

.' dž' k t'k la'ki'nai dirba ši darbą, nera su11la1 darbą dtrbm1t1s dar-mmgų me 1agų; as I t , 
bi11i11kas. ks ku · t tu d' 

§ 5. Sunkiausią darbą dirbantis darbininkas yra to ·, ns tuopa me ir-

ba 4 § a ir b punktuose nurodytose darbo ~ąlygose. 
§ 6. Potvarkis įsigalioja 11uo 1942 rn. liepos 27 d. 

Kaunas, 1942 m. liepos 23 d. DAMMER, 

---

{galiotinis Profesinėms Sąjungoms 
({L, 1942 - 172/333). 

Iš tikro profesinėms sąjungoms tarpšininkaujantk~ir~tnti;~l\P?Pil
domo .maisto imta duoti žymiai anksčiau: ~u? potvar m t1 _o cta tai n~-

d k . d' h· č' . gnipe' ms tun but1 duodama papildomo mats• ro ~ unoms Ir an nuų . č' . . . . 
. ' 'šk' 'b . žtl· 1•r kiti papildomo d1rban IŲJŲ ma1l1mmo to. 1a proga m 1au apt re . . . L' 

dalykai. Tą pačią dieną, kaip ir įgaliotinis pro~es1~ems sąj~~~oms, tetu
vos generalinės srities tiekimo ir paskirstymo 1sta1gos Ma1tuumo valdyba 



254 Albinas Gražiūnas 

išleido potvarkį kuriuo nustatė smulkmenišką tvarką kaip~ 
~pin~ .~apil~omu o:i~ tu._Pagal to įsako nu~sta~ papil:t"o;nueji~r>
dirbannep galeJ? gaun µn~mų v~gyklose arba Jiems turėjo būti ~ lllč!t\~ 
ma daugiau maisto kortelių, tačiau korteles da rbininkai gaud išd~Oda. 
atveju,jei įmonė neturėjo savo valgyklos. Siekta, kad darbinink~~o tik ~o 
papildomą maistą suvartotų pats, o ne savo šeimai maitinti ar iarnskirtą 
kitam. Besimaitinantys įmonių valgyklose per savaitę gaudavo tokįa?1 00.~ 
d . k' 1,; 250 . 80 . bal pap1I omą maJSto te~ : -~· mesos, ~ - ne ų, 75~ gr. duonos, 100 · 
kruopų, 50 gr. druskos, iki 2000 gr. bulvių . Maždaug nek pat maisto 1,:!· 
ir gaunantiems korteles. 

5
"11ta 

. Dir_b~ntierns k?~tele~ iš~~inti i~ už jas atsi~kai~ti privalėjo ima. 
nes, o le1duną darbmmkut sktrtt papildomo maisto J OS turėjo gauti i! 
generalinio komisaro įgaliotinio profesinėms sąjungoms. 

Papildomą maistą gaudavo gana daug dirbančiųjų . 1942 m. kovo 
mėnesio pradžioje įmonių valgyklose papildomą maistą gavo: Kaune 
4~ į~onėse ~ 45 ~~rbininkai,yilniuje ~~ įmon~se 12 390 darbininkų, 
Štauhuose l 1moneJe 500 darbmmkų . Vehau tokių valgyklų buvo įreng
ta ir kitur, tačiau ne visos įmonės tokias valgyklas galėjo įsirengti. 

Tas pridėtinis maitinimas įmonėse - tai šilti - dažniausiai vieno 
patiekalo - pietūs . Trūkstant mėsos ir riebalų, pietus ruošdavo iš bul
vių, kruopų ir daržovių. 

Įmonės buvo raginamos pačios pasirūpinti papildomo maisto -
pasisodinti daržovių, auginti kiaules ir t.t. Tačiau šitos veiklos galėjo 
imtis tik susisiekus su maitinimo įstaiga. Kiaules gi penėti tik tuo atve
ju, jei savo ar kaimyninėje įmonėje buvo ganėtinai pašaro: virtuvės lie
kanų ir panašių dalykų. Kito pašaro kiaulėms auginti nebuvo galima 
gauti, nes pašarus skirstė ir tvarkė valdžios įs taigos. 

Idėja darbininkus maitinti pasiskolinta i~ Vokietijos, kur Vokie
čių darbo frontas šūkiu "Šiltas maistas įmonėje" tą praktiką buvo pla
čiai paskleidęs. 

Tačiau karo meto sąlygomis atsirado gana daug asmenų, kurie ir to 

nedidelio pagal korteles duodamo kiekio nejsrengė įsigyti arba jo papil· 
<lyti bent kiek neracionuojamais produktais. Siuos piliečius nuo bado gin· 
ti ėmėsi daugiausia "Savitarpinė pagalba". Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, 
Ukmergėj ir kitur ji įsteigė valgyklas, kuriose maistu kasdien aprūpindavo 
nuo 300 iki 600 asmenų. Kaune vien per 1942 m. pirmąjį pusmetį trijose 
savo valgyklose "Savitarpinė pagalba" davė 69 068 nemokamus pietus. 
Tie pietūs būdavo gana skurdūs - šilta sriuba ir duona. Kitokių paruošti 
ne tik nebuvo iš ko, bet vokiečiai nebūtų ir leidę, tačiau kone badaujan· 
tiems žmonėms tai buvo didelė parama. Nemokamas maistas tose valgyk· 
lose buvo duodamas tokiems pagalbos reikalingiems asmenims ir jų šei· 
moms: a) laikinai negalintiems užsidirbti, b) susirgus, e) turintiem<; gau· 
sias šeimas, d) patekusiems į sunkią materialinę būklę. Šelpiamieji gafojo 
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~ a neštis į namus. . . . . .. 
1
-ait1 ~et?J . a kas ligi šiol pasakyta apte rrutybą vokiečių okupactJOS 

0.-, rntn un ' . . ku . . . te 
r '.~čia tik vietinius miest~ ~e ntoJ~ ~ tuo~,. ~~• tr n~ i:111es . g;1-

J11Ctll, li~ atys maistu apsirūpmtl n~galeJO ir ~ eJO butl ~prupma~t VJe
,e~am~, .P. 0 įstaigų. Vokiečiams tr atvykusiems kolorusta~ skirdavo 
~JO ~at=les , pagal kurias jie mais~ gaudavo m~a ug tI?5kart dau
~tokt: vietiniai gyve~toj~i. ~ y?ams_ta1p pat buv~ sku:tmga ~ 1tybos tvar
@3~ ~au daug blogesne nei_ rrunetų n:1e~to gyventoJų_. J te pe~ d teną g~uda
ka ~ . duonos ir tropuų kruopų, išYIItų su bent kiek ar~lienos. !) tr~a~
'~-~ ~avo papildomai 100 gr. duonos. Kaimo gyvent?Jams, kaip mm~ 
oe)I ga duodama tik tų dalykų, kurių jie patys negamma. Koks buvo _Jų 
UI bUVO . • k lb. "R ai L 
d~vinys, galima matyti iš šio 19~2 m. kovo men~ 1odas e 1~0:kortagle ,.~-
tu\ŪS Generalinės Srities gyvento;ams padart~ vieno v • s maist~ . e. s l',Lli
mui laikotarpiui nuo 1942 m. kovo 30 d. zki balandžio 26 d. imtinai pagal 
d,uskai ir cukrui skirtas atkarpas Nr. 5 bus~~ _cW?"~ - 4!X} gr., druskos 
_ 400 gr." Be to, kaimo gyventojai gale JO gauti 1vam~ mrusto produktų 
pristatę žemės ūkio gaminius. Už pristatytus "~odyb~1" l? ~g ~ogų buvo 
duodamas leidimas pirkti l kg cukraus. Runkelių augintoJat? pnstatę fa?
rikui 100 dvigubų centnerių cukrinių runkelių, nemokamai g~vo - šalta 
kitų dalykų - 2 5 kg cukraus. Už pristatytus grūdus, daržoves, vilnas, ~ ba
ką bei kitų ūkio produktų duokles buvo duoda_mi taškai, pagal ~~u~ 
duoklių davė jai galėjo nusipirkti cukraus, sachanno_, drl:15kos, d~gtmes_ bet 
likerio, gauti sviesto ir t.t. Tačiau už tu ~ ~ kus a~ ~1to~~ premJJŲ_P~~da
lu gaunamieji produktai jau nebu~o vis1e_ms lygia~ tetkia~_o a~rupm1~0 
dalis. Tai buvo tik paskatinimo pnemone, kad butų gre~čiau 1: _daugi_~u 
~urenkama duoklių, ir juos gavo tik tie, kurie tas duokles istenge tr noreJO 
atiduoti. 

Miestiečių daržų kolonija 

Miestiečių maisto ištekliams padidinti b~vo i~kelta _da~ų kol?n~
jų mintis. Ji iš tikro nebuvo nauja,~~ pasiskoh~ta IŠ vok1_~č1ų . V~k1et1-
joje jau nuo seniau miestų pakrašč1a1s buvo to~1?s kolo~1JOS. Jas sud~
rė didesnis ar mažesnis nedidelių sklypų sk~1~ms, kunuos~ dau~el~u 
atvejų buvo pastatyti ir maži vasariniai n~~eha~. Ten daug~hs vok~eč1ų 
darbininkų bei smulkesnių pirklių, amat1~mk~ ir tarna_uto3ų praleisda
vo savaitgalius ir augindavosi sau da~OVIŲ_- Š_ie d~ržat kar_o metu V~
kietijoje pasirodė gana naudingi, žymia dahm1 p~p1ldydam1 su ko~tele
mis gaunamo maisto kiekį, ypač bulvių i~ daržoVlų . Tad buvo užsimota 
ir Lietuvoje panašius daržus įvest~. ''.l Laisvę''. 1?4~ m. ~ov? ~d. nume~ 
tuo reikalu rašė : "Miestiečių aprūpinimas bulve':1is ir ~rz ovemis 1ra_ svar~1 
maitinimo ūkio problema. Atrodo, kad geriausias_ kelias d_ubartmv:' pade
čiai pagerinti yra sukūrimas pačiuose miestuose mtensyvws 1arzmmkys
tės. Mūsų miestuose dėl labai reto jų užstatymo yra daug tuščių nenaudo-
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j~ų plotų, ~ažna~ turi~čių ge:os. dirvos YJ?atybių. !'avertus tas tu~ 
zemes daržais, galima išvystyti miestuose intensyvią daržininkystę ku ~'esto 
tų didelius kiekius daržovių ir bulvių. Atrodo tiksliausia, kad ~isi n~uo. 
tušti plota~ juos suregistravus, būtų išdalinti mi esto gyventojams rn,e~to 
tiems ju os savo rankomis apdirbti. Kitaip sakant, visa tuščia mie;10nf nn'. 
turėftĮ būti pavers~a.daržųv kolon~jomi! , _kur koloni~tai - daržininkai ;;e 
to miesto gyvento1ai. Darzas turetų but? toks, kad ;ame būtų galima tų 
jė?omis prisi~gi nti pak~nkamą kiekį daržovių ir bulvių. Vadinasi d::◊ 
didumas pareina nuo šeimos gausumo - darbo rankų skaičiaus_ ir 0 

dirvos gerumo. Tokiu būdu daržo didumas turi svyruo ti tam tikrose n/40 

Kraštutinės ribos būtų nu o 100 m 2 ir 1000 m 2, vidutiniškai 200-400 os;· 
kaip geriausią vidurkį orientaciniai galima imti 300 m 2 - tokius skai; ' 
duoda vokiečių daržų kolonijų ilgametė p raktika". ius 

Ši mint~s ta~s _pač_iais_ m~tais ir imta /~endi nti. Netrukus buvo 
sudaryt~ Vyr~a~SIOJI m1est1eč1ų darlų kom1s1Ja, kurios uždavinys buv 
s~o~gamzuot1 visą tų _datių kolonijų kūrimo akciją. Ši ko misija dėl mies~ 
t1eč1ų datių pask e lbe tokį pranešimą: 

. _ Vyriausios Miestiečių Daržų komisijos pra11ešimas 
. Pirmo10 Gener_ali~o __ Ta~ėjo_P~vedimu, generaliniam Komisarui Kaune prita

nant, sudaryt~ Vyn~u~1~11 M!estzečių Daržų Komisija iš šių įstaigų atstovų: 
!· Dar~o ir SoClalmių reikalų f:ald;:bos, 2. Profesinių Sąjungų Centro Biuro, 3. 

SaVLvaldybių _E!efart~memo,_ 4. Y;:rzausws Statybos valdy_!Jos. 5. Vyriausios Butų Va/. 
dybos, 6. 1:f.?ihnlf!l~ zr Žemes Ukio Valdybos, 7. Ž.emės Uki.o Rūmų ir 8. "Lietūkio''. 

Ko"1:1s11a kv_ie(!a _ ko"!pe~en'.inga~ miestų įstaigas, taip pat ir pačius miestų 
gyv_ento1us ne~hdelwJ?nt 1"7:fl~ visų pnemonių, kad miestuose esą tušti žemės skly
pm, ne,!au.d~Jamos mkšteles ir t.t. būtų laiku įdirbti, apsėti, apsodinti daržovėmis 
ar bulvemis 1r tuo būdu butų apsirūpinta bent dalimi maisto produktų. 

Tuo ti~lu Ko:n_isija praš~ apskričių savivaldybes, pim1aeilių miestų burmist• 
rus, butų biurus, Jei tas dar nera kur padaryta, pavesti suregistruoti visus tinkamus 
~arž~ms tuščius žemės sklypus ir juos išnuomoti tiems miestų gyventojams, kurie 
JUOS ima ne verslo, bet savo šeimos reikalams. 

Siekiant patenkinti didesnį miesto gyventojų ki.ekį, nuomojamo sklypo dydis 
nustatytas priklausomai nuo jo dirvožemio gerumo ir nuomininko šeimos gausu· 
mo! bet nemaž~s'!is koip _100 m2 ir nedides'!is kaip 600 m 2 • Didesnius sklypus 
galima nuomoh lik tose vietose, kur yra žemes perteklius. 

. Nuomo~ pirmenybę prašoma teikti tiems gyventojams, kurie gyvena tame pa• 
čiame temes sklype arba arčiausiai jo ir kurie mažiau uždirba bet turi gausesnes 
šeimas. ' 

AJsižvelgiant į sklypo dirvoiemio gerumą ir paties sklypo turimus patogumus 
nuomos mokestis nustatytas nuo l iki. 5 Rpfuž l m2 • 

Daržų 11uomos s~tartis ~l!daryti.prašom_os '?"iestų savivaldybės ar Vyriausios 
B_utų_ valdfbos pavedimu ahtznkamz butų biurai. Pati sutartis sudarytina maliau• 
sia v1enenems metams ir daugiausia trejiems metams. 

_ ~ut'!rf)'fe įrašy~nos bent ši.os fl!'Omininlw prievolės: l. kad jL~ pats savo priemo
ne"!1s įdi~s, apse~ ar apso<fįris_ iJnuom?~ą 1aržą, ? kad jis vykdys visus teisėtus 
saVLvaldybės ar su JUO sudariusws sutarą 1stmgos reikalavimus dėl palaikymo tvar· 
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otam J,emės sklype ir ~da~s ž.a~s kitiems kai~ynams darži,ni~ms, 3. 
f,.OSJ11~om umokės nuomą ir atliks kitas suta rty;e numatytas prievoles, 
tad ta1~~sneapdirbus ir neapsėjus bei neapsodinus išnuomoto i.emės sklypo, su-
4. kJ1d /tll ,natiškni nutraukiama ir žemės sklypas išnuomojamas kitam asmeniui. 
wt1is. (ll.l!~ Jdybė ar butų biuras apsiima pratęsti sklypo nuomos terminą be jokių 

s~vn:;i daržo nuomininkas sąžiningai vykdys visas prievoles, uždedamas jam 
/diiiČI'? 1; ir jei neatsiras viešojo reikalo sutartį nutraukti. 
sut~;;&ija prašo ~ietų. a~ro_nomu~, kie.k sąlygos. leidlia, aprūpinti miestiečius 

. ·nku.s sėklomis, o 1e1 butų galima, ir trąšomis. 
dadi"~nisija praš~ visas įstaigas,_ /a:ri?s ~ri _sa~as da0n~nkystės ~ones, iĮJar~i-
~ kiek /eidlta sąlygos, apru.pmll miestiečius dariimnkus darzams reikalin-

go/l) ' l - . 
gomis daigų ku taldrob~1s. x • • • • • • ..J_ • Vi M " . 

Vietos savi va y es pra:1omos tuo;au 1mlls 1mc1atyvos suu«ryt1 1etos 1eshe-
l' daržų Komisijas šios sudėties: l. Savivaldybės atstovas - komisijos pirminin
::S, 2. vietos ~g~onomas, 3. Profesinių Sąjungų įgaliotinis, 4. Vietos butų biuro 

atSl~;į~;::~~s komisijų pirmininkai prašomi neatidėliojant pranešti Vyriausia
jai miestiečių Daržų komisijai asmeninę komisijos sudėtį, adresą ir telefono Nr. 

Vietos miestiečių daržų komisijos prašomos tuojau imtis iniciatyvos šio pra
nešimo nuostatų prasme tvarkyti daržų reikalą vietoje. 

Vyriausios Miestiečių Daržų komisijos būstinė- Darbo ir Socialinių Reikalų 
Valdybos Darbo Apsaugos Departamentas, Kaunas, Gedimino g.Nr. 40, telefo
nas 26234. 

Vyriausioji Miestiečių Daržų Komisija 
(ĮL, 1942-94 /255). 

Jau iš prane šimo galima nesunkiai suprasti, kiek daug reikšmės bu
vo teikiama šiai miestiečių darių akcijai. Į ją buvo įtrauktos net pačios 
vokiškosios ir lietuviškosios administracijos viršūnės - generalinis komi
saras ir pirmasis genera linis tarėjas, o pati komisija sudaryta iš visų svar
biausių ūkinių ir administracinių istaigų bei ~rganizacij"4 atstovų_. Tik ~ 
akcija buvo šiek tiek pavėluota. Cituotas skelbunas buvo išspausdmtas tik 
balandžio 23 d. O kol ėmė veikti vietinės komisijos, praėjo dar kiek laiko. 
Tačiau ir šiomis sąlygomis ta akcija ~~na gerai ~asisekė. ~t~čių gj· 
ventojų ilgai įtikinėti nereikėjo, kad Jie savo ~nmuose arba 1šs1~':10~~ 
tuose sklypuose pasisodintų bulvių bei da~~VIŲ. ~ore~pon~~n~1 iš 1v.~1-
rių vietų spaudai pranešinėjo, kad ~en~o~a1 labai s~1dome10 šia ~CIJa. 
"Marijampolės Butų Biuras paskelbė varzyh~es ~uv. zy_dų sklypams_ išnuo
moti. Kadangi mieste daržovių klausim°: pasul:1:~ la~i a~~lu~, t~ gyv_en
tojai pavasarį stengiasi įsigyti sklypus ~rz:m!s, ir siomis ~arzyhn~mis ~do
mėjimas yra gana didelis. Mažiau pasitu~tiems gyvento;am_s n:iest_o savival
dybė taip pat išnuomos savo žinioje esanči~s sklypus. v:enai š~ima1 numat<: 
ma skirti iki 20 m 2 daržo". "Seniau Alytuje, ypač nau1ame mieste, daug bu
davo tu.~čių sklypų. Šiemet visi skly_. 'Pai _ išarti i: ~psodi~ti ~ulvėmis ~i ~to mis 
daržovėmis". Šiauliuose "Savivaldybės dar.žinmkysteJe VLSUomenei šiuo me
tu pardavinėjami įvairių daržovių ir tabako daigai. Paraginti išnaudoti kiek-
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vieną galinuĮ dario gabalėlb šiauliečiai gausiai perkasi daigų,~ 
labai prieinamos". Jau pirmaisiais tų daržų sodinimo metais vi nų ~Os 

miesto savivaldybė buvo išnuomojusi apie 20 ha plotą darža:t Šia~ių 
Kiti didesnieji miestai taip pat buvo išnuomoję gana žymius plotu sodlllti. 

Kitais metais miestiečių susidomėjimas daržais neatlėgo. s. 

Maisto surogatai 

Maisto produktų stoką mėginta sumažinti ir maisto surogatais- _ 
tamuosius produktus bandant pagaminti iš kitų medžiagų, negu pa trūks: 
jie yra gaminami. ~altų pupt:lių _k~vos vi~joj rink?j iš viso 1ut:1a1 

nebuvo. Jos buvo galima nusipirkt.l tik spekul1acme kama juodojoj rink~ 
~ž korteles d~ntas tik iš _mi~žių _grūd_ų pag~mintas. kav?s surogatas. y0j: 
liau agr. P. Petrenas savo ĮSte1gtoJe pneskoruų ruošimo Įmonėj "Priesk 
~,, ė~ėsi ~aminti ir a~čiau jau kart~is ~audo~ą ~ų ~avą. Iš tų pat ·1f· 
JIS ga!Illno 1r kakavą, kurią spauda gyre kaip maistingą lf sveiką produf tąų 
"Sody_bo~" be~d~ov~ iš_ obuolių ir kriaušių ži~vių ?Ci vyšnių kotelių buv~ 
pradeJUSI garruna "YletJnes arbatžoles", nes tikrosios arbatos taip pat trū
ko. Ka~o bo~nikos .s.odas sk~lbė, jog norintieji galį ateiti ir pasirinkti 
ramunelių, kurios tureJo atstoti trūkstamas arbatžoles. Buvo net bandy
mų "Vietines arbatžoles" gaminti iš dobilų . Taip pat buvo ieškoma sur0• 

gatų_ ir ½ai kuriems kitiems maisto produktams. Tačiau surogatų gamyba 
plačiau išvystyta nebuvo ir žymiau gyventojų maitinimo nepagerino. Nors 
iš tikro šioje srityje yra plačios galimybės, tačiau bandžiusiems surogatus 
gaminti ~o reikiamų maisto technologijos žinių ir techninių priemonių. 
~ t~ to~~ ~~ybai s~~ '?ei ~styti reikėjo daugiau laiko. Plačiai šią 
mmt:Į pntaike tik degtmdanai, degtinę ėmę varyti iš cukraus fabrikų gau
tos melasos, o kartais ir dar prastesnės medžiagos. 

Aprūpinimas kitais kasdienio vartojimo reikmenimis 

. . ~agal ~arteles skirstyti ir kiti kasdienio vartojimo pramoniniai ga
numai - muilas, rūkalai, degtinė, žibalas ir kt. 

. ~.fu~u aprūpinimą galime matyti iš šio skelbimo: "1942 m. ,ugpjūčio 
menes~ Lzetu_vos Generalinės Srities gyventojai gauna l gab. pūsto muilo 
(Sch~ms~ife) arba l gab. standartinio tualetinio muilo arba l gab. bran
duolinl-;) :12uilo ~rba _l J?Okelį skalbimo miltelių arba J 00 gr. žalio muilo". Net 
g;'d}'t(?J81, ~ete:monai,_ dantų gydytojai, akušerės ir operacinių seserys, be
s1_verč1ą pnvačia P:8!ctika,_papildomai mėnesiui tegaudavo l gab. tualeti
ruo arba ~ran?u?limo -~~o 1r l pakeŲ -125 0 gramų - skalbimo miltelių. 
Savarankiškai d1rbantieJ1 amatininkai sau ir savo samdiniams muilo bei 
skalbi~o milt_e~ų papildo~ai galėjo gauti tik per profesinių sąjungų ama
tų skyrių, kuns ~duodavo Jiems atitinkamą leidimą. Skutimosi reikalams 
pusei metų vyrai gaudavo l gab. skutimosi muilo. 

Būdingas yra šis rūkalų paskirstymo skelbimas: "Per 1942 m. ba
landžio mėnesį Lietuvos Generalinės Srities vyrai gauna tokius rūkalų kie-
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. tų gyventojai nuo 1942 m. balandžio l d. pagal atkarpą ''V 
p~s:~; ~~~ št. papirosų, nuo 1942 m. balan~o 6 d. pagal atkarpą '.'V 
jlJik 9 ,, _ 3o št. papirosų, nuo 1942 m. balandžio 13 d. pagal atkarpą 'V 
}IJ'ik-JO,,_ 2o št. papirosų, nuo 1942 m. balandžio 6 d. pagal atkarpą "V 
%f 1~,, -30 št. papirosų, nuo 1942 m. balanciž!.o 13 d. pagal atkarpą '.'V 
Ffl_k-

1 ]"-20 št. papirosų, nuo 19~2 m. balancf!t? 20 d. pagal atkarpą v':1 
Rfi}<-~2,, _ 20 št. papirosų; b. kaimo gyvento;ai per 1942 m. balandzzo 
Ru_k. . a ai išteklius už atkarpą "KV Rūk. 3" - 30 št. papirosų arba l 
,nen:i~! (s/ gr.) machorko~"· (ĮL, 1942-74/23~). Pap_ra~tai pri~ tabako 
p,kk 1

1
• buvo pridedama 1r pora lapų rūkomojo pop1enaus. Rukalų vy-

~ e w . 
ms skirdavo nuo 18 m~~ amž!aus,. . . . . . 

ra Praktiškai gyventojai daugiausia naudojo namie gammtą m~1lą 1r 
. ačių augintą tabaką, nors mu~lą pati~m~ g~minti ?uvo draudžiama, 
~t~bako savo reikalam~ ?u':'o leista augi~t1s tik 30 _d1~~- . 

Degtinės regulia~1.a1 V1etos gyventoJ~~s vok1ečia1 ~eduodavo 1r 
jai gauti maisto korteleJe atkarpos pastoviai ~ebuvo,_ t~č1a~ ~ana daž
nokai josios padalindavo. Tada paskelbdav~, jOg ~egtmes ?~1ą duoda
ma už kurią nors iš maisto kortelėse buvusių lyg 1r atsargm1ų atkarpų. 
o jei degtinė būdavo dalinama imo_nės~ ar ista~gose, ~ai_ji būdav~ ten 
paskirstom~ pagal sąr_ašus ar pa_~aš1~ budu. _Kaip degtme gyventoJams 
būdavo dalmama, gahme patirti iš šio skelbimo: 

Tiekimo ir Paskirstymo Įstaigos Lietuvos Generalinei Sričiai 
Maitinimo Valdybos skelbimas Nr. 163 

l. Pagal baltos spalvos maisto kortelių (suaugusiems), galioj~~čių nuo 1943 
m. kovo mėn. 8 d. iki 1943 m. balandiio mėn. 4 d., 11-14 savaičių atkarpas su 
raidėmis "A" duodama po l /4 litro degtinės už kiekvien~ atkarp_ą: . 

2. Visiems asmenims, gaunantiems papildomą maistą Ma111mmo v~ldybos 
1942 m. liepos mėn. 23 d. skelbimo Nr. 79 nurodyta tva~ka, du_odama per_i"!ones 
po 1/4 litro degtinės kiekvienam asm~niui p_api!dom_ai.pegtinę ~a.u~a ir Ją pa• 
skirsto įmonių administracija. Ordenus mmtimmo ir Ukio S':Jnai _iš:afo p~g~l 
imo11ių reikalavimus. Įmonių reikalavimuos.e ~u~odytas_ Žf!10n_ių skaiči_us tu~ bu
ti suderintas su Profesinėms Sąjungoms [galwtimo patvirtintais sąrašais, apie ku
riuos kalbama Maitinimo valdybos skelbime Nr. !9· . . 

3. Atkarpos galioja iki 1943 m. balandžio men. 4 ~ l.~ sunn!<1ll_atka_rp~ tun 
būti atsiskaityta ne vėliau kaip per 6 dienas atkarpų galw1imo laikui pasibaigus. 

Kaunas, 1943 m. kovo mėn. 6 d. . 
Tiekimo ir Paskirstymo Įstaigos 

Lietuvos Generalinei Sričiai 
Maitinimo Valdyba (at., 1943-57). 

Ši sykį buvo degtinė dalinta prieš artėjančias Velykas. Panašiai deg
tinė dalinta ir prieš kitas šventes. Pavyz.~iui, ~rieš gegužės l_ d. šven~ę U~ 
švęsdavo ir nacinėj Vokietijoj) spaudoJ~. pa~trodrdavo tokie ske_lb_ima1. 
"Profesinių Sąjungų Centro Biuras ?e~zes pirmosios prog_a P:ofesm_,ų są
jungų nariams išrūpino per įstaigų ir 1momų vadovybes pirkti kiekvienam 
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asmeniui po 1/2 llr. degtinės. " (ĮL, 1942-100/261). Degtinės~ 
gomis pirmiausia duodavo todėl, kad norėta užkirsti kelią labai ~m.~ Pro. 
naminės degtinės gamybai. Be to, degtinės dažnai dalinta norint~ pl~us_iai 
ti. Vokiečiai manė, kad Rytų krašto gyventojai be galo mėgsta: a_bn. 
Taigi vokiečiai ją dalindavo skatindami į jų siūlomus darbus, tolei egtinę. 
bus dirbantiems, ūkininkams už pristatytas duokles bei pana.šiais a~ ?~r
Tačiau i.š tikro sumažinti naminės degtinės gamybą bei daugiau r;;ve eia~s. 
sutelkti į darbus menkai sekėsi, nes skiriami tam reikalui degtinės ki\~J4 
b~v~ p_er.~aži. _Be to~ kai kurie~ si~lomoji degtin_ė ?uvo ~epakank:~~ 
stipn, ir Jie labiau mego vartoti nammę. Tuo degtmes dalmimu dau . ai 
pasinaud~j~. ~!n!nka!, už duokli~ atidavimą gavusieji premijų ral~u 
StambesrneJ1 ūkirunk,!11 tų taškų sunnkdavo gana daug, už juos pavykda · 
nusipirkti degtinės. Ukininkai juodojoj rinkoj už degtinę gaudavo d vo 
giau nei vokiečiai jiems buvo sumokėję už pačias duokles. Tik ne vis;u
~e.t būdavo įmanom~~ didesnį kiekį taškų $auti nusipirkti tiek pat de 

0
~ 

tmes! nes pardu~tuves.J':-'. gaud_avo ne_daug 1r privalėjo ją paskirstyti l 
des~a~ ID"'.~n.tOJŲ ~k~1či~. T~čiau ?~IĮ ga_un?mos degtinės atidavus par. 
daveJUI, galeJal nusipirkti 1r d1desrų JOS kiekĮ. Be to, degtinė naudota · 
!ci_tie~s tiksla~ . ~~a, turėdamas reikiamą kiekį degtinės, už ją galėj; 
ĮSIg)'~ ?et ~ą_reika~ng, d~lyką. ~ adangi karo metu girtauta labiau, tai 
de$Une ma~~IS !aba! m1el~1 ?~vo_ ~ ama: ~t ra, turint reikalų įstaigose 
bei su pare1guna1S - ir vokiečiais, ir lietuVIais - ji pasidarė beveik būtina. 
Vo~ečia~ naud?josi p~og_a ir n?rėj~ patys ~eriau gyventi bei pasiųsti kiek 
gal~a~u ~augiau saV1es1ems Į Re1chą. Lietuviai pareigūnai jautėsi pri
ver:sn ~1rbt~~one be ~tly~imo ir todėl laikė teisingu dalyku,jog bent kiek 
~tsilygm~ J!ems tasai, kunam patarnauja. Už patarnavimą priėmęs pusę 
li~o de~tines ar gabalą lašinių niekas nesijautė nusikaltęs arba negarbin
gai pasielgęs. 

S~ulkesniais pramonini~is gaminiais apsirūpint buvo palikta patiems 
g)'VentoJams. Kas .šito padaryti nesugebėjo - turėjo išsiversti be tų prekių. 

Apranga ir avalynė 

. . ~pr~nga ir avalynė buvo parduodama tik turintiems leidimus ją 
1~1~1, ~ač1a~ nebuvo ~umatyta .šių prekių gyventojams skirti regulia
nai, kaip maisto ar kai kurių kitų reikmenų. Vienokios ar kitokios ap
rangos l~i~davo nusjp_irkti tik n~a~jo!inai josios stingant. 

. Į~am~ms vald1_~.mkam~ bei_ k1tok1ems tarnautojams pažymėjimus, 
pahud1Ja~čm_s, kad Į~ems ~eikah~ga ?.Pra~ga ar avalynė, paprastai iš
duodavo_1s_t~1gos ~1 Įmone~, k~nose Jie d1rbo._S~ tokiais pažymėjimais 
t~rn~utoJai 1š p~k1~~mo Įstaigos gaudavo le1d1mą tuos dalykus nusi
p1rk_t1. A: n~1~1rkli leis~ d_alykus gaud~vo, ?u~o laimės dalykas. Bet 
kokias šios rūšies prekes 1šp1rkdavo labai gre1ta1, nes jų atveždavo ne
daug. Be to, pardavėjai dažnai stengdavosi pirmiausia aprūpinti savo 
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. ažįstamus bei ~o s! kurie u~ tą p~l.au~~ ku~ nors atsilyginda-
~11110~: ~eturinčiam pažmč1ų ar ryšių nus1p1rkt11r leistus apdaro daly-
1'(). faigto gana sunku, o dažnai apskritai neįmanoma. 
kU5 bt~amonės bei kitų ūkio šakų darbininkai ir amatininkai šiek tiek 
-A ro gaudavo per savo įmones, tarpininkaujant profesinių sąjungų 

81"'.:linio aprūpinimo skyriui. Tačiau ir įmonėms savo darbininkams 
sOCtavyko gauti aprangos. 1943 m. "Ateities" Nr. 57 minėtas profesi
n~P sajungų skyrius paskelbė tokį pranešimą: "Socialinio Aprūpinimo 
~:rius pranefa, kad įmonių prašymai gauti verpalinės medžiagos yra daž
ai nepatenkinami dėl reikalingų kontingentų stokos. Tu.o reikalu paduoti 
n,aJymai yra nerenkami ir, norint, kad nepatenkinti prašymai būtų pakar-
fotinai svarstomi, turi jie būti iš naujo paduoti". Be to, su prašymais pa
skirti apdaro reikėjo kartu pateikti ir įrodymus, jog to apdaro tikrai 
reikia. To pat" Ateities" dienraščio 1943 m. Nr.68 buvo paskelbta: "Įmo
nių pareiškimai gauti išeiginius batus dirbantiems bus svarstomi tiktai tuo
met jei prie jų bus prijungti atitinkamo vietinio prekių paskirstymo punk
to pafymėjimas, iš kurio būtų matyti, kada paskutinį kartą buvo duotas 
leidimas išeiginiams batams pirkti". 

Dėl riboto gautų prekių kiekio dažnai jų galėdavo įsigyti tik iki 
tam tikros datos pateikę pareiškimus. Prašymus įteikti pavėlavę turėjo 
laukti, kol vėl kada nors tų gaminių bus atvežta. "Ateities" 1943 m. 
Nr.66 Kauno miesto prekybos direkcija skelbė: "Kauno Mieste Preky
boje (Lai5vės ai. 24 nr.) yra gautas labai ribotas vaiki!~s avalyn~s ~ekis. 
Tad pirmoje eilėje gali kreiptis Kauno miesto gyvento1a1, padavusieji p. m. 
tik gegužės, birželio, liepos ir rugpjūčio mėnesiais prašymus vaikiškai ava
~nei gauti. Avalynė bus atleidžiama vaikams iki 3,5 metų pagal prašymu~, 
paduotus paminėtame laikotarpyje, sekančia tvarka: nuo A-D pavardes 
kreipiasi 1943. III. 22 d., nuo E-J pavardės kreipiasi 19~3. JI~ ~3 ~-, nuo 
K-L pavardės kreip_iasi 1943. III. 24 d., nuo M-P pavardes krezp.zasz 194~. 
III. 25 d., nuo R-S pavardės kreipiasi 1943. III 26 d., nuo T-Z pavardes 
kreipiasi 1943 III 27 d." . . . . . . . 

Pastebėtina, jog skelbime minimi pr?šymų 1teik1m? menes~a1 _b~
vo jau praėjusių -1942 metų. Taigi žmon_es buvo laukę Jau be~e~ ~štl
sus metus, o jeigu šitaip belaukiant vaikui sukako bent 4 metai, tai Jam 
batų prašytojas ir dabar negalėjo gauti. . . 

Kaimo gyventojams apdaro buvo duodama _ta pat tv~r~a kaip 1r 
miesto - pagal prašymus, įrodžius, kad to apdaro _iš tiesų r~~1a. Ga~~ 
leidimą nusipirkti leistą apdarą tai~ pat_b~vo gahma g~utl ~- t~da, Jei 
parduotuvėje jo buvo - kas retokai pa~1ta1kyda~o. Tačiau ūkm1nka~s 
įsigyti aprangos ar avalynės buvo šiek tie~ lengvi_a~, n~~ už duokles pn
skaičiuodavo taškus, kurie suteikdavo teisę nus1p1rkt11r apdaro. Buvo 
išleistas potvarkis, kuriame smulkiai išdėstyta, kiek taškų reikia turėti, 
kad galėtum isigyti tam tikrų prekių . Svarbesnių manufaktūros ir ga-
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lanterijos prekių vertinimas taškais buvo toks: ~ 
Vyriški darbužiai: kostiumas ( su priedais) - 80 taškų, kelnės viršuti . 

megztos liem_e~ė~ - 21-28, žie~i~is paltas -?O? ~ti palt~i :-~5, šali~-~es ~ 28, 
tiniai marškimai - 24, kaldaraištzs - l , apanmai marškiniai - 14 koii . ' vi~. 

. . . kald . l , , nes - J " nosines ir apy es - po . ~. 
Moteriški drabužiai: suknelė - 42, kostiumas - 56, vasariniai paltai_ 50 . 

miniai paltai - 75, šalikai, skarelės - 6, pirštinės - 3, įvairūs marškiniai - JO-lie. 
naktiniai marškiniai - 22, kombine -14 , stanikėliai - 3, kojinės - 4, tren. 20, 
38, įvairūs chalatai - 42. ingas -

3-15 metų vaikams: kostiumėliai - 44-50, skalbiami kostiumėliai_ 18 ži 
miniai paltai - 50, meškučiai - 40, marškiniai - 18, kojinės -2-4, suknelės~ 2:· 
sijonėliai - 16, megztos pirštinės - 2. ' 

2-3 metų vaikų: kostiumėliai - 12-18, megztukai su rankovėmis - 11, kelna •. 
tės su petnešėlėmis - 9, paltukai - 20, marškinėliai su kelnaitėmis - 6, naktini 

1
, 

-XJd ·1• . 11 QI mar3 ne 1ai - • 

[vairiems skalbiniams nusipirkti reikėjo tiek taškų: paklodei - 35, užvalkalui 
antklodėms - 55, užvalkalui pagalvėms -14, antklodei - 75, staltiesei - 22, rankš. 
luosčiui - 5. 

Perkant medžiagas, reikėjo tiek taškų: nevilnonių audinių i.y,ų kostiumams ir 
vasariniams paltams metrui - 16 taškų, flanelės - 8, vilnos ar su vilnos priemaiša_ 
16, vilnos nr pusvilnonės žieminiams paltams- 22, šilkiniams ir pusšilkiniams audi
niams suknelėms - 4, įvairios medžiagos baltiniams - 4-8. 

Kiek taškų pelnydavo ūkininkai, pristatę vieno a r kito produkto, 
nurodyta kalb ant apie duokles. Pastebėtina, jog ir taškų turėdamas ūki
ninka s ne visuomet galėjo norim o dalyko nusipirkti . Taškus dalinusios 
įstaigos - "Lietūkis", "Ma istas", "Pie noce ntras", "Sody ba " ir kt. - iš
kabindav o sąrašus, kurių prekių už taškus ta m tik ru laik u buvo galima 
gauti. Tame sąraše buvo tik tos prekės, kurių tuo laik u turėta sandė
liuose, o ne kurių ūkininkui reikėjo. 

Ūkininkai, pristatydami odų fabr ikams žalias odas, dar galėjo šiek 
tiek odos gauti. Taip pat dirbantiems kai kuriuos darbu s aprangą ir ava
lynę skirdavo pirmiausia . Darbininkams, kuri e mi~ku ose rinko fabri
kams reikalingą žievę odoms išdirbti , duodavo le idimus nusipirkti odos 
puspadžiams . Miško kirtėjams ir durpių kasėjams leidimus tekstilės ir odos 
gaminiams taip pat duodavo pirmiausia . 

Tačiau visa tai nieku gyvu avalynės trūkumo nepaša lino . Tad jau 
1941 m. pabaig oje Odų pramonės tresta s ėmė fabrikus raginti, kad im
tųsi avalynės su mediniais pada is gamybos . O 1942 m. tokios avalynės 
gamyba buvo pradėta jau gana plačiu ma stu. Ją gamin o avalynės fabri
kai "Krokodilas", "Patvara" , "Param os" fabrikas ir Kauno pramoninių 
gaminių prekybos fabrikas Kaune , "Bat as" Šiauliuose, A.B revinskio 
fabrikas Vilniuje ir "Aulas" Skuode. Pačius medinius šios avalynės pa
dus gamino jų dirbtuvės "Klevas" ir šiek tiek "Aulas" . Šiai avalynei 
gaminti užteko odos atraižų bei kitokių liekanų . Taip Gamybinės koo 
peracij os tarybos odos sąjunga nupirko iš Žaliavų centro 5000 senų au-

-. 
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~vi'škų batų ir juos sun audojo šiai avalynei gaminti. Jų užteko 
. kare1 š' kl . jil)IŲ • t' l3 000 porų 1ų ump1ų . 

pasa;~!a avalynė buvo taip perkama, kad fabrikai nespėjo josios pa-
o \ agaminti. Daugiausiai ją nešiojo moterys , todėl jos ir gami

kank:::.,,i apie 70-80 % skir_tos mot~r~m~. _Kad ~o~ avalynės kaina la
na~ne akiltŲ, Kainų centrale nustate ir 1a1 oficialią kamą: moterų -
batai ~okybę - 4,30-8,90 markių, vyrų - 4,5~ 11,85, ~aikų_ -5 ,60:-? 
pag Dėl tokių sąlygų (vairūs_ apdaro ~alyka1 gyvent?Jams ~gavo h~s1og 
e'tikėtinos vertės. Laikraščiuose ~a_hma buvo r! sh ir tok1~. skel?1mų, 

~a\ šis, išspausdintas 1943 m ." Ate1t1_es~' Nr. 60: Ta~ G_el~zz~k:ho sto
. ~r Markevičiaus g-vės pamesta dešines rankos zamšme pzrštme. Mato-
~~: radėją prašau grąži~ti už at~ginimą: T~l. 27349,_ nu~ 17-1~ v~l." Ne 

ažiau pasirodydavo ir anksčiau negirdetų p~ge1daV1~Ų p1_rkt1 ar k_ą 
:ainyti. Tas pats "Atei ties " numeris išsr,ausdm o ?ar ,!r }ok!~ skel?t· 
mus: "Pirksiu geras vyr. kelnes arba medžiagą kelnems . Keisiu_ na~JU~ 
mot. batelius mėl. spalvos 38 Nr. į 39 Nr." "Keisiu didelį stalą ir dide/Į 
veidrodi i medžiagą" ir t.t. 

Buta s, kuras ir šviesa 

Reicho komisaro 1942 m. gegužės l d. potvarkiu buv~ panaikiu~ 
visi ligi tol galioję butų nuomos nuostatai ir įvesti nauji._ Šis potva rkis 
buto nuomos pagrindu nustatė grindų kvadratūrą, t.y. VISŲ_ but? kam
barių grindų plotą ir virtuvės plotą, kuris anks~iau ~ebuvo 1s~a1_tomas, 
tačiau į bendrą buto plotą neįrašydavo roažesmų _net 6 ~a~ra~mių me~-
rų Ploto kambarių rūsių pastogių, prieškambanų, yomų Ir k11'! paga · 

' ' ik'· k · 11 Kaune - ttek pat binių patalpų. Brangiausiai už butą re e30 mo e . . . . . i 
kiek ir Rygo3· e bei Taline. Pagal nuomą Kauną suskirs~e. ! 3. ra1onu

1
s. 

. . . · · už l kvadratm1 grmdų p oto sudare miesto centro gatves per menesĮ t . . 
· .. · · 5 r '· · II pėmė Žaliąjį Kalną senam1es4 

metrą reike30 moketi 3 piemgius , . a F d A'Panemunė 
ir Šančius, 30 gfenigių ir lll sudare Aleksot as,_ _re a, ·. . . . , 
Vilijampolė ir Zaliojo Kalno bei Šančių pakraščiai, 20 pfe~igi4. Vikil~~ų 

. . . . 1 . už l kv metrą per menesĮ re e30 
taip pat padalino 13 ra3onus:. -a1ame_ 20 f 'gių Kituose mies-
mokėti 33 pfenigius , ll - 28 ir lll raJone_ - k p eknl1oti 25 pfenioius II 
tu l . už l kv metrą per menes1 te o pa o- , 

ose ra1one • f . . 1: čiau prie šios sumos dar 
rajone - 20, o valsčiuos~ - P.0 ~o. P emgibu~sius ·ren ·mus. Prie pa
priskaičiuodavo mokesti už 1vamus bute ! · gi · ik ' ·0 dar 

k Č. ž 1 kv metrą per menes1 re eJ 
gal rajoną nustatyto mo es 10 u ·. f · · už du· tinklą - 2 
pridėti: jei ?u~o tiekiama elcktr~5is~~;n~lf 2 :~j:bute _J~' už kanali~ 
už vandentieki tame pat aukš~e . ' b te_ 2 už išvietę tame pat aukšte 
zaciją tame pat aukšte -1, už išvietę u . ' • 'ld 2 ž 

l UŽ 
·1ą su duJ·ų š1'ldymu 2 už vonią su krosmes š1 ymu - , u - von - ' . . už . . š'ld ' .. t . šilt vandens įrengimo - 2, , centnn1 l ymą 

:~:~e ~\:~g2: }~r~~ntri~ šildymą kambariuose- l , už keltuv,~ 3 aukšt~ 
ir aukščiau esantiems butams_ 3, už keltuvą 2 aukšte - 2, butai tarp l 1r 
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paskuti~io aukš_to -1. Už b~t~ ~ eno buto namuose prie l ir~ 
tytos kamos galima buvo pndeti 10% nuomos, tačiau ut butu §§ nusta. 
se ir rūsiuose re~ėjo ~o~ėti 20% pigiau. J~_igu b~t~s buvo že~1aast0~ė
m~tras nuo žemes paV1ršiaus - nuoma tureJO būti imama tik UŽ u ne1. l 
grmdų ploto. Nuoma už patalpas be tiesioginio apšviet imo ir vė~~s~ Jo 
taip pat mažėjo 50%. Inuno 

Taigi vokiečių smulkmeniškai apskaičiuota nuoma Kaune 
vo nuo 20 iki 49 pfenigių už l kv. metrą per mėnesį, o kitur_ at1·

8
t~kra. 

· až' B · · š' 1n a ma1 -~ tau. et 1r pne 1Os nuomos dar galima buvo pridėti 10% . : 
atskm buto kambariai naudoti profesiniam darbui. 

01 
Jei 

. ~agal potvarkį ~alis už nuomą gautų pinigų turėjo būti skirti remon
t~ išlaidoms: K~dan~ vykstant karui atlikti remontą buvo sunku, potvar
kJS ?uo!11_otoJus Įpar~1goJ? 1~% nuomos pajamų panaudoti patalpoms tvar
kyti, O.Jei~ k~o~ el reikalingų remonto darbų atlikti nesugebėjo, tą su
?1ą pn~ale~o kiekvi~ną k~~ perv~~ti į speci~li~ sąskaitą viešojo kredito 
ĮStatgoJe. Šios sąskaitos ptrugus gaieJO naudoti tik namui remontuoti 

. R~icho_ komisara~ šį p~tv~rkį įgyvendinti įsakė generaliniam· ko
m1s~ru1,_ kuns tą pat dieną 1šle1stu savo įsaku šį darbą atlikti įgalio' 
Vynaus1~ butų_ v~ldybą, įk~rt.ą pr_ie Vidaus reikalų valdybos. Minėtij~ 
valdyba iš esmes 1r buvo d1dž1ausias butų nuomotojas Lietuvoje ne „ 

va~dė visus naci?nalizuotus ir ~iaip be savininkų likusius namus'. u:J~ 
d.ž1us.žydus, tokių namų buv? !ikę d~ug. _Butus gyventojams skirstė Vy
naus1os butų valdybos skyna1, kune miestuose ir valsčiuose butus ir 
n~o~avo. _Be to,_ji~~ prik~ausė ir buvusių savininkų namuose atsiradę 
la1svt buta1. N~n~tt~p g~u!t butus turėjo kreiptis į tuos skyrius. 
. No~ vok1~č1~11š~aikmo gana daug Lietuvos miestų gyventojų, ta-

čiau gauti k?d 1r šiek tiek pad~resnį butą buvo nelengva. Daug tuščių 
butų _g~res_mu~se namuose tuoJau užėmė vokiečių kariniai ir civiliniai 
par~1guna1. ~a1pyat daug patalpų reikėjo ir dvigubos administracijos 
ĮSta1~oms. Taigi Ja~ 1942_ m._ ~a_un~ ~e~ ėmė _stigti butų, todėl Kauno 
kom1sar?s Crame~ pats emes1 ttknntl VISas m testo gyvenamas bei įstai
goms priklausančias patalpas. Crameris išspausdino šį skelbimą: 

Kauno Miesto Komisaro 
skelbimas Nr. 81 

. Kauno_ miest~ s~tyje jaučiamas butų ir įstaigų patalpų trūkumas verčia griei
čtau sureg_istruotz vts~s esam_as_ patalpas. Šiam reikalui nustatoma: 

!· Vist ~uno miesto sntyJe esantieji butai ir įstaigų patalpos (neliečiant tik 
ka,:iuomene~ nuos_avų_ p~t~lpų) bus nuo 1942 m. liepos J d. nuodugniai patikrinti 
Miesto Komisaro igalwtm1ų. 

2. Įgaliotiniai (normaliai 2) yra IP. areigotipriešpradedantp t 'kri · 'O· 
dyti. b " · · ·n1cu · u · . a l mmą par, uto ~e1m1m . _i miesto f!nmtsaro pasirašytą liudijimą. 

3. Visi gyventoJat prašomi palengvinti ioa/iotinių darbą tiksl' · · .1:· • • 

at ka · ,_,_ · žp'l'-' • '° tat zr są,zmnga1 
sa nl Į ,uuUStmus u 1 dyfl anketai, kuri bus sudaroma kieJcv· 1 ki m 

butui ar įstaigos patalpai. tenam a s ra 

LIETUVA DVIEJ OKUPACU REPL~~~.10JQ_f ~4Ą 
teikUsieji sąmoningai neteisingas ar nepilnas žinias bus nubausti. 

'-511 J942. VJJ. l d. 
to1111a5, Kauno Miesto Komisaras 

(pas.) CRAMER 
SA-Brigadenfuehrer 

Butų trūko ir kituose Lietuvos miestuose. Jų poreikis dar padi-
··o kai Vaka~ s~~ngini~~ms ėm~s-stip_riai bo?t?ardu?ti _Yoki_etiją, 

~e\'tuvą kėl~s1 1v~m4 vok1cč1ų p~~eig~rnų ir_ net šiaip vok1eči~ š~t~os . 
1!J uną Vilnių , Šiaulius, Paneveži ir kitus miestus atvyko vokiečių tiek, 
1K;jie~s apgyvendinti karta is jau tekdavo iš butų iškeldinti vietinius 
ka entojus. 1943 m. Kaune buvo suimta apie 400 lietuvių, įtartų esant 
~ais, kuriuos paleido tik šiems raštu pasižadėjus savo turtą perleisti 
v:kiečiams. Iš tikro šiuos lietuvius suėmė todėl, kad jie valdė gerus 
namus ir gyveno geruose butuose . Pasirašę tokį raštą, jie turėjo iš tų 
namų ir butų išsikelti, i kuriuos įsikraustė atvykusios vokiečių šeimos. 

Taigi lietuviams gauti geresnį ar patogesnį butą buvo kone neįma-

noma. 
Lietuvos gyventojams apsirūpinti kuru buvo labai sunku. Prieš karą 

Lietuvoje buvo paruošiama apie 3 milijonus erdmetrių malkų-40% krašte 
naudojamo kuro, 60% sudarė durpės ir importuota anglis, kurios impor
tas karo metu bemaž nutrūk.o. Taigi reikėjo tenkintis tik malkomis ir dur
pėmis. 1942 m. buvo apskaičiuota, jog Lietuvai kurui reikia apie 5 milijo
nų ktm. medienos. Apie 400 000 tikėtasi gauti iš privačių miškų, kertant 
krūmus ir sodybų medžius, iš durpynų apie 500 000 tonų durpių, kurios 
turėjo atstoti l 250 000 ktm. medienos. Vadinasi, iš valdiškų miškų reikė
jo gauti 3 250 000 ktm. Kiek pastangų reikėjo tam kurui paruošti, jau mi
nėta kalbant apie miškus ir padarinės medžiagos bei kuro gamybą. Ka
dangi ta gamyba krutėjo sunkiai, tai ir kuro paruošta buvo mažiau, todėl 
gyventojams teko jį taupyti ir gyventi kai kada labai menkai apšildomuose 
butuose ir dirbti prastai apšildytose darbovietėse. 

Ūkininkai ir kiti kaimo gyventojai malkas sau ruošti turėjo patys. 
Jie buvo įpareigoti prikirsti dvigubai, kiek jiems pagal nustatytas nor
mas turėjo būti duodama: mat, kita jų iškirstų malkų dalis ėjo miškų 
administracijos žinion. Kadangi daug kaimo gyventojų kuro išteklius 
dar galėjo papildyti savo pačių laukuose prisikastomis durpėmis, tai 
kuro trūkumo daugelis beveik nejautė . Kaime kuro stigo daugiausia 
tiems, kurie neturėjo pakankamai darbo jėgos jam paruošti. 

Miesto gyventojams apsirūpinti kuru buvo žymiai sunkiau. Ypač 
sunki miestiečiams buvo 1941 m. žiema, nes dėl vasaros metu prasidė
jusio karo jokia rimtesnė kuro ruošimo bei paskirstymo programa tais 
metais negalėjo būti nei suplanuota, nei įvykdyta. Vėliau, nors šiokių 
tokių sunkumų egzistavo, padėtis palengvėjo . 

Kuras taip pat buvo normuojamas ir jam gauti įvestos kortelės. Kad 
gailina būtų nustatyti, kiek ateinančiais metais miestui reiks kuro,jau apie 
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Albinas Graži-
Y,, • • una.s 
V Glenesi S?\'\"t°nto" • • 

ti . · = 1ai pm'alėjo uŽpiU '"-' 
_gaHJ . Po [O iš maisto• u '-' ! U blankus . 

gan knn,.J,. L.-.-: _. lf prekių pasL-:~ ' k:ieJc 1·,· 
teise . . -· - "'• Al.l..l !OJe buvo Pafym. ~tJn:io e ¾i . 
jo :.- ~ k~ les ėmė išdavinėti . era, kiek kuro k?ntor08 ~ ~ 

· · · ~t:J kuriame nors Jau gegutės rnė 1?-S sav· !~ 
~ žinoti, kiek vartoton, · malkų Pardavi..... nesl, nes · CJas ltiij 
reikes Be to n Jam teks ap - • · UJIO sand · Jas l'P,\. -

~e . ' Pagal registracijns ei] rupmtį ir kokio 1,._elyje, Sa - v~ 

~r · . 81Stravę.5 savo kortelę kur ę nusta tydavo ir ;...,_. "u.ro kj„1,.: lldė/is 
Cf"' eJai malkų nusipirkti. Vi . o pardavimo ~.,_.l\_uno eiJ ""'lO '¾ 
to kuro_ turėjo. Kai sand . ~ P~a ~ndėlis im:andelyje, ne J· 
vo, kol JO vėl atvetd elyje esami kiekiai išs ib _ą pardav-inė. p lengvai 
1?, kad visiems ar i: ot ~ at~abendavo reto~ _a1gdavo, pre~ tik toiko/ 
t:Jek sandėliai galė n ~ek Įmanoma did a_1' nes trūko tr a SUsf.oda. 
1? neparduodavo tų pas10°s'Yti, leisto visa esn1am vartoto. ~~rto . Be 
lius ir norin_,:<;,, ' ~ tik didesnę ar mažes m ~o nui kiekio ~ų_ kiekiui šiek 
vo.Jeili • ~•~gautikuro skaiči N . nęJo dalj- a niekamiškar 
kieki gi ~~J o sezono kuro d Ji~· . e VJenas jam sk . p ~l _esamUs iš . 0 neatsumdav · . .. . a mmo prac1t· 1-:!0 kiekio · tek. 
vo galioti Viso sk _ai, tai JIS ir prapuJd avo ios pra eJusiam seztr ne~Uda. 
d~nai jo nebuvo s:~ :'ru~o kiekio gauti , : s kortelės jam gau~:UJ skirto 
f les nUsipirkti Tod · 1 elYJe: ne kiekvienas pa~kdavo ne tik tod IJ_Stoda. 
Kuras" paskelbė. . . e malkos pard avi . ture10 laiko stovėt' ·1 -~l, kad 

· netos net vaJc • 1 ei e1e kol araLS Koo , 
Kuro vartoto. Nauja tvarka a . - . . peratyvas 

togesnes "q"- 'JŲ kooperahn•as "V.. 'PSlrup,nfi kuru '" •;15asan . - · •;v, L\Uras" · 
nuo 7 vaJ. iki l rSlfUpinti kuru nuo . , n?rėdamas suda ti 
kad tna/kcmi 9 v~I. kasdien. Po;ieti ~lO menesio l O d. ma'lca.s malkų P_irkėjams pa
t~o laiku aps~a~t~ apsirūpinti ir,(:~ m~lkų pardavimo vata1:;;d~mėti pradeda 
f!'rlcirno daJa, o pinti ku'!', Ant kuro' ko ne pn eš pietus yra Id ' . ~ 1veda1:1os tam, 
ir kada g l' nuo rugsejo vid, . rte/zų dabar t . ,m h u-ne visada gali 
mo lvar/:i ::·}:/~ tai daroma ;:~audoje bus ske1b::J:i P°/cu ~bus štampuojama 
kartus kai,..' ne turėdavo,,_ ,e,; ;J~!',alOfšUrnui, nes anksa, x · ne kortelių numenai 

· • ' •«O tarpu ki • """ o ·OU uti/co • r.,1au bu,,., · . p1nimo tvarka // dar nė kart , SJ>ėdavo malkas . . ... _sia regzstravi-
sudarys visiems . 0 nebuvo Jų pirkę N, . '.11:'sipirkti bent po kelis 

Pagaliau vienodas sąlygas įsigy/ OUJaL ĮVedamoji ku,u aprū-
pestis, kaip1·as ga~ nusipirkti tam t'k . , ma11cų. (/L, 1942-181/342). 
ku. o . parsigabent' 1 rą kiekį m Ik . 
bclius nupirktas malkas r _1, ~es transporto rie a ų! ii kildavo dar rū-
buvo n_ebu_vo prasmės cike10 atsiimti ei~ mo~1~ gauti buvo sun
ratyv~e1ka1Jchnga naujie~~ t esukra utos u.fė'm6 ~andel!ams krauti išta-

ma ų pirkėjams sk~nbė~Portams. Todėl taaug v1e!,os, kuri, be to, 
e tokį griežtą s P~ts Kuro" koope-

Pranešame MalJcų . . . potvarki: 
U<>_sto kra,rti,rė; f:°.d ~1upirktas maikt~JŲ dėrnesiui/ 
reikalams. N. ei kitų sandėl' s i! sandėlių reiki .. . 
te11zijų llepn;'/:,1~/ytu laiku ne~;/':JYpai yra reikalingi,:: ~~~~imhper 5 dienas, nes 

sune. umtas malkas pard ~ =m~ ~škrauti ir kiliems 
uosime kihems ir jokių pre• 

Kuro Vartot · .., 
OJŲ n.ooperatyvas "Kuras" 

({L, 1942 - 135/296). 
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~ b k"at•·· • "aJllOS normos uvo gero a1 m esnes nei vidutiniškai krašte 
Skifl · rik1 bė l ik · dojama Lietuvos nep ausomy s a aIS. l mokyklos klasei 

~~ \uvo sunaudojama api~ 20 ~rd~e~ų, o vokiečiai skyrė tik 12. 
inarn gyvenamam kambanw apšildyti skirdavo apie 7 erdmetrius. 
\~ tini!kai erdmetris kainuodavo 5 markes . 
\ Gyventojus nuolat ragino taupyti kurą. Tokie skatinimai net spe
·aJiai skelbti spaudoje. "Į Laisvę" 1942 m. balandži o 14 d. numeryje 

~'O iš.spausdintas pamokym~ ~rą nv~udoti tik valgi~ gaminti: uDėl 
li)dno transporto sutrukdymo zr zlgos ziemos Kauno mzesto gyventojai 
~ kurą n~u<!°ti f:wai_ taz:piai. _D:'!7artin~u m_:~ orui atšilus, kurenti 
tik virtuvės valgiui paszgamzntz. PrasideJus nav1gaclJai Nemunu, kuras Kau
r.omiesto gyventojams baidokais ir traukiniais, kiek karo sąlygos leis, bus 
pristaJOmas normaliai." 

Kuro taupymo sumetimais vasaros metu Kaune ir kitur uždary
davo pirtis, o miesto skalbyklos privačių asmenų neaptarnaudav o ir veikė 
tik tiek, kiek reikėjo aptarna uti vokiečių kariuomenei. 

Vilniuje buvo kūrenama dujomis. Bet ir ten kuras buvo normuo
tas, dujų galima buvo naudoti tik leistiną kiekį. Gyventojus įspėjo, jog 
trūkstant transporto, dujinė negauna pakankamai kuro ir tegali tiekti 
tik ribotą kiekį, todėl gyventojai turį jas rūpestingai taupyti. Kas šio 
~pėjimo neklausys - tam iš viso išjungs dujas. 

Labai rimtų sunkumų gyventojams sudarė žibalo stoka. Apie 80% 
visų krašto gyventojų gyveno Lietuvos kaime, kur pasišviesti beveik išskir
tinai vartota žibalinė lempa. Taigi žibalo kraštui reikėjo gana daug, tačiau 
prasidėjus karui jo importas liovėsi, o ir buvusius išteklius jau pačioje oku
pacijos pradžioje vokiečiai konfiskavo. Dar karinės vokiečių valdžios lai
kotarpy josios ūkio komendantas išleido įsakymą, kuriuo visi naftos pro
duktai buvo valdžios perimti, paliekant vietos gyventojų reikalams tik la
bai ribotą kiekį. Valdžią perėmus civilinei vokiečių administracijai, 1941 
m. lapkričio 13 d. buvo išleistas ir josios potvarkis, kuriuo mineralinių 
~!yvų tvarkymą ir paskirstymą ši administracija perėmė į savo rankas. Šiek 
tiek vėliau, 1942 m. kovo 15 d., generalinis komisar?-5 l:'~kelbė sm~ 
sąrašą naftos gaminių, kurie buvo laikomi konfiskuotinais ir perduob ne
seniai įkurtai "Ostland-Oel-Vertriebsgeselschaft m. b. H." Tik ši viena ben
drovė turėjo įgaliojimus tvarkyti ir pardavinėti Lietuvoje naftos gaminius, 
t.y. ir žibalą. Apie konfiskuotų naftos gaminių gavimo tvarką ir naudoji
mą 1942 m. birželio 26 d. potvarkį paskelbė patsai Reicho komisaras. Tuo 
patvarkiu skystam kurui gauti įvesti tam tikri kuponai ir jo § 6 nustatyta, 
Jog žibala'i šviesai skiriama<; duodant kuponų. Šių kuponų reikėjo prašyti 
Generalinio komisaro arba jo sudarytos paskirstymo įstaigos. Praktiškai 
ūkininkams ir kiliems kaimo gyventojams žibalą skirstė vietinės gaminių 
paskirstymo įstaigos. 
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. K~dangi ?aft?s produk ~us vokie~iai be galo tau ~ 
m? Į~t~igo'?~ Įsake ~ib~lą taip _vat gr~ežtai taupyti ;t ~~e Pa_sk1rsty. 
skirti tik mm1malų kieki. Tuo budu kaime visą laiką lab . ~tOJa?Js jo 
Juo labiau, kad ir kuponus gavusieji dažnai negalėjo ži~i tiso ži_balo. 
dangi jo i~tekliai ?uvo iš~ibaigę ir reikėjo laukti , kol vė~ ~}a~ti, ~a. 
gauta. Kai kada žibalo taip trūkdavo, jog dažnai gyvento· • s l~ ~1ek 
pasitiekę skalų (balanų) . Ne tik ūkininkai, bet ir nemažai' ~kai_vertesi tik 

· k' · .. .v . a1mo moky toJų retsy _ia1s tur~J? t~1u1.1~t1s skalų šviesa. Vėliau ūkininkai ai•. : 
balo dar kiek nu~1pirk_t1, pristatę už_ d_uoklių_atidavimą gautų ~i etož!
na~ų. taškų . T~~ta~ tai ~eda~g padetĮ pagerino, nes taip gauti f •fd,. 
ma1 žibalo galeJo tik kai kune gyventojai. P pt do. 

Elektros energijos tiekimas taip pat buvo ribojamas Kau d' 
elektros energijos paskelbta: · ne el 

Kauno Komisaro skelbimas Nr. 70 
ekkJros srovei laupyti Kauno mieste 

Elektros srovės aptūpinimą užtikrinti leidiiami Kauno miesto e/ekJros j · · · 
nės naudotojams šie varžantieji nuostatai: ega,. 

l. Priv~tūs butai. L(~i ,~aujo potvarkio šviesos ir virtuvės srovės turi būti suvarto
ta nedau~au 50% sf:a1llkl.10 parodyto 1942 m. vasario mėn. kiekio. Šiuo draudlia
~a va~~tz e/ektr~s ~zldytu':us-1<:osne/es. Kiti prietaisai (glaistytuva4 dulkių siurbliaį 
vzrdulzaz, ~ptuves ir l.t.) ;ungtz nuo 7-11 ir nuo 18-22 val. uždrausta. Leistą kielą 
prašokančws KW valandos bus skaitomos triguba kaina. 

2. Įstaigos ir svetainės. Srovės turi būti suvartota nedaugiau 70% skaitiklio 
parodyt? 19_~2 m. ~as_ario mėn. kfekio. Šiuo draudiiama vartoti elektros šildytu
vus. Leistą Jeg~s _kiekį prašokančws KW valandos bus skaitomos triguba kaina. 

. 3. P~amones Įmones. Visos įmonės, aptūpinamos Miesto jėgainės srove, šiomis 
dienomšl! gaus raš~ pr_ane:u:,ią,_ ar ir kokiu mastu varžantieji nuostatai jas liečia. 

4. zs potvarkis 1s1gal101a šiandien. 
Kaunas, 1942 m. kovo 6 d. 

Miesto Komisaras 
(pas.) CRAMER, 

SA-Brigadenfuehrer ([L, 1942) 

.. V!l~i?je už _didesnio, negu buvo leistas, elektros kiekio sunaudo
~1~~ reikeJo ne tik bra?~au mokėti, bet suvaržymų nesilaikantiems ją 
~r išJ~ngdavo. Pavyzdž1~1? 1943 m. už tokius prasižengimus elektrą iš
J~ng~ ~50 abone.~tų . Veh~u elekt~ą ir:ita išjunginėti ne tik už pernelyg 
d1del1 J~s naudoJ1~_ą, bet Ir stengiantts taupyti, todėl tam tikromis va
landomIS ?le~trą _išjungdavo ištisiems rajonams. 
. . . Ne~ ir Š1auhams, kurių elektros stotis buvo labai galinga, vokie• 

č1a1 ivede elektros naudojimo normas. 
Visas ne tik Lietuvos, bet ir kitos Ostlando dalies aprūpinimas elektra 

buv~ sutelktas "~?er~eversorgung Ostland G.m.b.H." rankose. Kadangi 
anglies atgabe~ti iš ki~ ~aro metu buvo sunku, ši bendrovė, gamindama 
elektros energtJą, S!en8es, tenkinti, Yivtiniai~ ~tGKliai~. Kildflrnd ji~ t,uvo 
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. elektros energijos naudojimą. 
-~ti,JJ1~1n; elektros energiją buvo nustatyta 1942 m. gegužės l d. po
o I{atll~ buvo platus ir smulkmeniškas potvarkis, kuris apėmė elektros 
1'13rki~· 'fal udojirną namų ūkyje, versluose, žemės ūkyje, nakties tarifus 
eoer~l05. n~ kitus su elektros naudojimu susijusius dalykus. Šiuo potvar
ir k~ kUflfymiai pakelta elektros energijos kaina. Smulkiems vartotojams 
~u buv~ , ai buvo nustatyta 40 pfenigių, jėgai - 25, o šviesai ir jėgai -30. 
kW]lšVl:inOS pakėlimas spaudoje buvo paaiškintas noru geriau techniš
žy~us arkyti elektros gaminimo bei pac;kirstymo įrengimui; ir brangiu 
:~:tvJcuro transportu, kai tenka gabenti iš tolimų sričių. 

Kainos ir atlyginimai 

Nacių Vokietija nepaisė laisvojo ūkio principų, todėl ir okupuotuo
kraštuose nesistengė, kad kainos ir atlyginimai susidarytų pagal pasiū

:s ir paklausos d~s~u~ .. Ir ~ainas, i~ atlyginim~~ nuo pat 1941 m. okupa
ci'os pradžios vokiečiai eme tvarkyti savo nuožmra. 
l Pirmuosius potvarkius išleido dar karinė valdžia. Jų įsakyta laiky

tis li~ karo pradžios buvusių kainų ir atlyginimų bei nurodyta, kad l 
markė lygi 10 rublių. Sovietai 1940 m. lapkričio 25 d. Lietuvoje įvedė 
rublius, litą prilygino 90 kapeikų. Taigi Lietuvoje viskas pasidarė pigu, 
1ačiau ir atlyginimai taip pat buvo labai maži. Net ir tų prekių kainos, 
kurios sovietinės okupacijos laiku buvo pabrangintos, markėmis jos buvo 
labai menkos: juodos duonos kg turėjo būti parduodamas po 5,5 pfeni
~o, baltos -12 , kiaulienos - 45, jautienos- 28, cukraus - 25, bulvių-3 
ir t.t. Tas pats buvo ir su atlyginimais. Tuo būdu susidarė padėtis, kad 
Lietuvos gyventojui joks užsienio gaminys, nors ir kaip jis būtų reika
lingas, buvo neprieinamas, nes net kokiai smulkmenai nupirkti jam bū
tų reikėję bent pusmetį dirbti. Tokios kainos labai tiko tik su markėmis 
kišenėje čia atvykusiems vokiečiams. Viską, kas po sovietų viešpatavi
mo Lietuvoje buvo dar likę, jie galėjo pirkti tiesiog juokingomis kaino
mis, ką iš tikro ir darė, kiek tik spėjo. 

Civilinei vokiečių administracijai perėmus Lietuvos valdymą, greit 
pasirodė jau šios administracijos potvarkis kainų ir atlyginimų klausi
mu. Jį 1941 m. rugsėjo 11 d. išleido Reicho komisaras. Tuo potvarkiu 
buvo patvirtinta tai, ką buvo nustačiusi karinė valdžia - kad kainos ir 
atlyginimai paliekami tokie, kokie buvo 1941 m. birželio 20 d. Skirtu
mas tik toks, kad Reicho komisaras numatė galimybę kainas bei atlygi
nimus keisti, jei to reikalautų ūkio padėtis. Tasai potvarkis, kuriuo re
miantis vėliau buvo leidžiami kiti šios srities įsakai, buvo toks: 

BENDRASIS POTVARKIS 
apie kainų ir atlyginimų Rytų Krašte tvarlcy""l 

~?vie~ ūkio po_litika, per trumpą laiką vienas kitą sekusieji valiutos pasikeiti
mai 1r del karo ne1§vengiamai kylantieji viso ūkinio gyvenimo sukrėtimai Rytų 
Kra§tui padarė skaudžių žaizdų. 
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_Nauja Europos statyba ir naujas ūki . 
atsižvelgianti kiekvienos srities ūki ms J?.ertvarkymas • 't/ Tad žemė! ūkis, kaip svarbiaus7!}'~~{\,,Rytų KrJ:::;;" ~6 "Ykd 

au/1a~tv_arka1 Rytų Krašte pravesti aš nustataa . , pnvalo būti išal ~kinin1,,.~~as 
, J:1.alnOS U. atkyt "'f lllaj. 
lYi assv • 
. . ra draudžiama nepateisina . e,~. 

/auti arba ju?s mokėti. mat aukštų kainų ar šiai 

2, l. Kainos bei kiti užmoke č' • 'P uŽmokesči 
mus privalo neprašokti 194 l Į- tai ~ž bet kurios rūšie . ų TeiicQ. 
nuo 1941 m birže/' m. trželto 20 d. ly_ io Ki . s gaminius a 
1941 m. birželio 2/~ 2b0ud. Y:a pl a~lę, privalo b!ti ~O~'}alflos ir Užmo~fta,. t~rnaVi, 

t
. . . . • vusw 'vmo 2 R . u pats ai,~ . 

ne ieswgm1 kainos pakėlim ,;~· '. . . astrmpos 1 draud' ui:rzaiinti li . ?e 
potvarkio tikslui. ą e1 kiekvieną kitą veiki imas_Ltečia ir Jei g,kv~ne.J 3 R mą, kuns · e tenn 

· _Įtų Krašte Reicho Komisa . . pneštarauja !i 
tus pasiulymus leisti iš §2 'š' . ~~ arba JO Įgaliotos · t · 

0 

mo įo/"' KroJte Rekho 'iv,"";;i,;::., ~ldl~ P?grindu f.;";!":,,f ~gi pagal padary. 
. tai nurodytų gamini a b . ~ JO Įgalwtos įstai ~: mų kainas nustatyti ir nuia-} :i a gaminių rūšių bei tiksli ? OS gali ir be pasiūfy 

Atlyginimai 'P mas nuo 1941 m. birželio ~~ n;;rod~fif patamavi: 

lio ~ Algos,_ samda, pensijos ir kiti ~bo . . . galwJusių kainų. 
. d. lygw. Darbo atl · . . . atlyginimai n a1· . 

pnvalo būti tuojau pat su'>J:m.""!1,. '?'-n_e nuo 1941 m. 1;,;jj:ašokti 1941 m. birž.e. 
6.1. Jei 1941 m. birželi~31 ligi pneš 1941 m. birželio ~:21 d. b~vo pakeu~ 

ma alga ar užmokesti . darbo santykio da buvusw lygio 
pr°!tai mokamas 

2 
;, ~':-5 tuo metu už atliekam r.~~~~o, tai privalo būti ~oka-

ka ·· · · Jet dirbantys· · • ą}Į =uą buv tp JIS dirbo 1941 m biržei' LS, ĮStgaliojanJ šiam potv rld _o n~statytas ar pa-
mas atlyginimas, kuris už w 20 d., tai dirbančiajam už -: ui, ti}ri?a kitą darb(b 
m 7:(0/ddių tarnyboj,';,'!'~~ pap~~ru buvo moka~a,'v;J':/J'"

1 'ff'bą-mok,. 

"'B':.:,::} įprostiTUUS >ietim::::;:,,v~~":J::::!;t• jėgom, mo7:.m~::,;; 
8 R'l1h, v_aš Ų dydžius. 

• '-'"'t ,:v, to Rei h 
7 §§ nuostatų išim · ~ . 0 Komisaras arba ·0 · · 9 Prieš,' tis, Jei tam yra v'Pati J Įg_ahotos įstaigos gali leisti iš 5 6 . nėti. kai !ng~ aukščiau ein.antk ngo pagnndo. ' 11 

. . nas ĮStatgų nu . ms nuosprendžiam . . 
lais:'es atėmimu arba °tatam~ bei potvarkiams elg s arba_ tunnčzų teisę sudari· 
tusrem~ asmenims a1i W:~es bausme arbo abiem~ bau.d.1:uvnt:5 neriboto dyd.io 

Ba1giamie „ g butt uidrausta verst· šiom bausmem. Be to nusikai· 
10 R 11 nuostatai lS savo verslu ir i•akyta · ·''-'--ryt'· . 

· :ytų Krašto Re' r- ==- qmonę. 
gus nuostatus zcho Komisaras išleidli. . 

. 11._ l : ~is potvarkis R . a šiam potvarkiui vykdyti reikalin· 

diios žimoJe įsi at . :ytų Krašto Reu:ho Ko . . 
sritie,.s POfvO:.~tJ:Jv941 m. ':'gsėjo 16 d. 2~7uanate, ~kji7 ~r~ c~vi~in_ės_ v~-
algas bet uimokes/ arkJn:at bei nuostatai 1aeZ f!.al fatf:u v171 ligšzoltmaz šios 

Ryga, 1
941 

zus, :!ustoJa galios. ' Jle liečia kamas, mokėjimus, 
m. rugseio 11 d. 

S š' R LOHSE, 
no..-.;v beu _ruo ir ankstyvesn1·a· k ytų Krašto Reicho Komisaras 

.. ....., 1 atiy · · . · 15 o upantų . . gID.Jmais Lietuvos ūkis P<?~~rk1a1S nustatytomis kai-
negaleJo ilgesnį laiką verslis. Šitą 
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·r atys okupant?i, t~~ėl ~oj ya~ im_ta l~isti kitus potvarkius, 
suP'.a.t0 'aJaryti t,ent l~b!ausiat reika_hngi kamų ir _at~yginimų pakeiti
kU~3153~iaU ir }eisd?~1 k_1tus potv~rkms, oku~anta1 pmi:iiausia žiūrėjo 
IJ\a1. 11 dos t,ei įvamŲ kitų savo tikslų, o ne Lietuvos ūkto reikalų. Ap
sav~ ~~~is potvarkiais nustatytos kainos bei atlyginimai buvo apie 30% 
skf1181 i nei Vokietijoje. Tačiau tai buvo taikoma tik vietos gaminiams 
~e~::Oiams darbin~nkaT?s ~i tarnautoja~s. Atvy~stantieji i~ Reicho 
:~kiečiai buvo atly~n~~1 Re1c~~ norm~m1s, d_ažna1 dar s~ pnedais. O 

ežarniems iš Vok1ettJOS gam1mams kamos budavo kartais 100-150% 
3~eltos, ly~nant jas su ~ p~t gaminių k~inom~s Voki_etijoje. Iš_ to vi
~ems vokiečiams buvo didele nauda, o L1etuva1 - tokia pat sknauda. 
~arinės ir civilinės vokiečių įstaigos gaminiais bei patarnavimais apsi
rūpindavo žym!ai pigi~~ ne~ pači~ipe R~i~he. Atvykusieji ~ Re!c?o vo: 
kiečiai su savais atlygm1ma1s tokiame pigtų prekių krašte 1autes1 labai 
pato~ai. Vokiečių pramonininkai galėjo gerai pasipelnyti. Be to, oku
puotame krašte mažiau suvartodavo įvairių gaminių. 

Įvairių dalykų kainos per okupaciją šiek tiek kaitaliotos, tačiau 
apskritai vokiečiai stengėsi jas išlaikyti pastovias. Čia pateikiama svar
besnių maisto dalykų mažmeninės prekybos kainos markėmis už kilog
ramą. Pasirėmus 4 ir 10 aukščiau cituoto potvarkio paragrafais, buvo 
paruoštas pranešimas, pagal kurį nuo 1941 m. rugsėjo 16 d. įsigaliojo 
tokios kainos maistinių grūdų gaminiams: ruginių miltų - 0,22, kvieti
nių miltų - 0,26--0,28, manų - 0,30, ruginės duonos - 0,14, kvietinės 
duonos - 0,28--0,30, miežių kruopų - 0,22, grikių kruopų - 0,44, avižų 
dri~nių - 0,32. Pyragaičiams turėjo būti pridėta mažiausiai 100% bu-

vusios 1941 m. birželio 22 d. kainos. 
Generalinis komisaras, pasiremdamas tuo pačiu 1941 m. rugsėjo 

11 d. potvarkiu, 1942 m. vasario 14 d. paskelbė gyvulių skerdienos ir jos 
~inių kainas. Tuo į<;aku nustatytos aukščiausios kainos dešroms, sker
d,_mo liekanoms, riebalams ir arklienai. Nustatytoji dešros kaina mar
ke~is už kilogramą svyravo nuo 0,50 markės už baltąjį sl~gtainį ~i 1,92 
už lietuvišką rūkytą dešrą. Už II rūšies lydytų valgomų nebalų kilogra
'?ą reikėjo pakloti l markę, kaulų riebalų - 0,80. Įvairios s~erdimo 
bekanos kainavo: nuo 1,30 markės už kilogramą l rūšies kiaulių kepe
n~ ligi 2 pfenigių už metrą plonosios avi~s žarnos ar.ba_ vieną ve~i? 
puslę . Arkliena kainavo 0,60 markės už kilogramą. Kitats potvarkiats 
nustatytos tokios mėsos pardavimo kainos: už 100 kilo~aroų kiaulie
nos - 82 markės, jautienos - 70-82, veršienos - 70-75, avtenos - 92-108. 
Ta~ buvo didmeninės prekybos kainos. Mažmeninėje prekyboje prie tos 
kamos leista pridėti apie 10% prekybos priedą. 

. Mažmeninės pieno produktų kainos buvo tokios: l kilogramas 
s":esto 1,80-2,20 markės, sūrio- 0,8-1,60, litras pieno - 0,14, nugriebto 
pieno - 0,07, pasukų - 0,08, riebaus pieno varškės kilogramas - 0,95, 
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nugriebto pieno ~arš~ė~ - 0,35. Kiauš!nių kilogramas_ o,95 . 
perkant, V1enas k1aušm1s - 0,08 markes. · Vtencta· 

Žuvis už kilogramą markėmis: šviežias karpis -1 20 š . . IS 

ka - 0,90, ungurys -1,10-2,20, plekšnė - 0,45. ' ' Vležia IYde. 
D~ržo~ų supirki~~ _ir p~skirstymo monopolį turėjusi " 

va_rtot~Jams_1as parda"."neJ~ taip pat Generalinio komisaro Sodyba" 
mis ka1_nom1s. Darž?VlŲ ~amas pe~ sez~ną kelis kartus kci;u statyto. 
daržoves turguose tik atsirasdavo 1r kai nuo jų lūždavo davo: kai 
Markėmis už kilogramą kainavo: agurkų 5,30-2,20, salotų ~r~t staliai. 
morkų - 3,00-1,50, svogūnų laiškų - 2,40-1,20, braškių _ 6•

0 
0-o,90, 

burokų su lapais -1 ,50-0,28, pomidorų - 4,70-3,00. ' 0-t,so, 
Kitais įvairiu laiku išleistais potvarkiais mažmeninėje preky . 

l kilogramą smulkaus cukraus buvo nustatyta O 53 markės cukr boJe Už 
lėmis - _0,58, d~k os - 0,16. Už dėžutę 500 tablečių 110 kartų: plyte. 
saldes m~ sacha:1110-: ! ,55. Už O ,5 litro degtinės - 2,20, alaus butelį _ ~rų 
0,72, degma~oJo ~pinto 0,5 Iitr~-: 0,25, degtukų dėžutę - 0,02 ir t.t. ,60-
d :vakirneKs k~1~as -~enekr_ah?,s. komisaras nustatė 1942 m. liepos l 
. po ar m. a1p 1r VISI vo 1eč1ų Įsakai, tasai potva rkis labai smulk· • 

n~rod~ ava~ynės kokybę ~i kitus jos ypatumus. Juchto, avalynės;:~ 
mmto~o'. ~amos _buvo t~k_,os: vyriški auliniai batai , kurių aulų ilgis 45 
cm od1mais padais su odt~u pa~u~alu galuose ir auluose iki pusės blauz. 
d~,_40-47 ~r. - 22 markes, vynšk1 suvarstomi batai su auliukais, gumi
ma~ pa~a~s,_ 39-46_Nr. -1 0,80, batai su auliukais berniuka ms, suvars
tomi, od1ma~s p~da1s, _35-38 Nr. - 8,75. Taip pa t smulkiai aprašyti chro
mo odos a_uhma1 ~atai_ vyrams, 39--46 Nr. -25 markės, gatvės pusbačiai 
- 10! batai _su a~mk~1s - 11, moterims 34--41 Nr. gatvės batai - 8,50, 
gatves batai su d1ržehu-8, berniukams batai su auliukais - 31-34 Nr.-
8.7~, suvarston:i p~bačiai - 7,15 ir 8,25, mergaitėms bata i su auliukais 
- _8 1_r ~,50, su d1ržehu - 6,25 ir 6, 75, batai vaikams - 3,75-6,2 5, bateliai 
k~dikia~s - 1,90. Prie šių kainų prekybininkai galėjo pridėti ne dau
gt~u_ k_aip _25%. Už pasiūtus pagal užsakymą batus gamintojas galėjo 
pndel! hgi ~% aukščiau nurodytų kainų . 
. . Od~ ka1~os nus~atytos_1?42 m. gruodžio 12 d. potva rkiu. Odų ap· 

dirbimo ĮillOnems už JŲ gammms, atiduodant juos į sandėlius buvo nu
statytos to_kio_s kainos: oda padams - pagal rūšį _ 1 kilogra:nas 0,95-
4, 7~ m~rk,ų, Juchto-: 2,60-:1-,50, oda pakinktams - 2,90- 3,80, blankiai 
na_tūraho~ spalvo_s_ be, dažyti- 2,00-5,50 ir t.t. Mažmeninėje prekyboje 
pne tų kam_ų _gal~JO būti_P?dėta ligi 15% prekybos prie das. 
. Pa~ašta1 kaip _už m~nen_is gaminius buvo nustatytos kainos ir įva!· 

noms kitoms pr~kems,_ Į~ka1tant medinius pad us klumpėms, gėles tr 
kar~tus. Paske!bė ~ol_m,ų karstų kainas, nors, ko gero, nė viena dirb· 
tuv~ ~ omet L1etuvo1e JŲ negamino. Toks karstas kainavo 104 markes. 
Pušmis karstas be pagražinimų kainavo 30 markių, su pagražinimais -

/ 
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įkalTIS -17. 
JŪ, vaGėlių kai~as, ~aip ir daržo~ų,_kaitalio?avo, atsižvelgdami į sezo-

Jš tikro tokia veikla tebuvo tik biurokratizmas, nes Lietuvos gyven
o~-

15 
tuo laiku gėlės mažai terūpėjo, nors šiaip jie gėles ir mėgo. Už l 

:;;reikėjo mokėti-1,10 ~arkės, lelij_ą -1,10, gvazdiką - 0,50-1. Aly
~ vazonuose 6-12,50 markių, kaktusai -1,45-14,30, pakalnutės - 1,45-
350 rakteliai - 0,60-2,00 ir t.t. 
' 'Nustatinėjant kitų gaminių kainas, neišvengfamai reikėjo kore

guoti ir anksčiau ~~p?r~o~ ~aminių ½a!nas, n~s jos dėl valiutų keiti
mosi buvo sumažeJusios hgi m1kroskopm10 dydžio. Todėl buvo išleistas 
lis patvarkis: 

SKELBIMAS 
dėl importuotų prekių aukšliausių kainų 

Remiantis Reicho Komisaro Rytų Kraštui 1941 m. rugsėjo 11 d. bendro potvar
kio dėl kainų ir atlyginimų nustatymo Rytų Krašte §4 (Verkuendungsblatt psl. 7), ir 
Generaliniam Komisarui Kaune įgaliojus, išleidžiamas L ietuvos Generalinei sričiai 
sekanlis skelbimas dėl importuotų prekių aukščiausių kainų: 

l. Prekėms, įvežtoms į Lietuvos Generalinę Sritį iki. 1941 m. birželio 22 d., taiko
mos 1939 m. rugpjūčio l d. mažmenų prekybos kainos. Litų ir zlotų perskaičiavimui 
;reichsmarkes imamas sekantis santykis: l litas = 40 Rpf , l zlotas = 40 Rpf 

JI. [vežtoms prekėms, kurioms 1939 m. rugpjūčio l d. kainų nebuvo (ypatin
gai rusų prekėms), taikomos Ja1inos, kurios būtų imamos Lietuvoje už panašius 
gaminius 1939 m. rugpjūčio mė11. l d. Šių prekių sąrašai turi būti pristatyti per 14 
d. Kainų_ Ce11tralei patikrinti. 

lll . Sis skelbimas taikomas: a. geležies, plieno, špižiaus ir skardos prekėms, b. 
lengvųjų ir spalvotųjų metalų prekėms, e. precizinės mechanikos ir optikos pre
kėms, d. elekJrotechnikos gaminiams, e. pagalbinėms statybos mediiagoms ir g. 
stiklo, porceliano, fajanso ir molio prekėms. 

Iv. Jeigu aukščiau išvardintoms prekėms jau yra išleisti kiti patvarkymai, tai 
!is skelbimas jų neliečia. 

Šis potvarkis tų prekių, kurioms kaina yra nustatyta atskirais potvarkiais, ne
liečia. 

V. Mažmenų prekybininkai, pirkdami prekes iš didmenų prekybininkų, gauna 
nuo mažmenų prekybos kainų 15% nuolaidą. 

VI. Sis skelbimas igyja galios nuo 1942 metų bala11diio l d. 
Kainų Centralė 

([L , 1942-154 /315) 

Kadangi naujų gaminių trūko, todėl labai išplito prekyba jau var
totais daiktais. Vokiečiai ir šiems dalykams užsimojo nustatyti tvirtas 
kainas. Genera linis komisaras išleido šį potvarkį: 

1942 m. balandžio 23 d. 
SKELBIMAS 

d~l aukščiausių kainų u1. vartotas pr ekes 
Pasirėmęs 1941 m. rugsėjo 11 d. bendro potvarkio dėl kainų ir atlyginimų 

11usta1ymo Rytų Krašle 4 (Verkue11du11gsbla1t, psl. 7) ir Reicho Komisarui Rytų 
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Kraštui pritarus, įsakau, kas seka: . _ . . . ~ 
l.l. Už visų rūšių v~rtotas_Pr~ gali 1:ūtz rezka~au1am~s arba duodamo 

didesnės kaip šiuo skelbunu /eidii.amos kainos. 2. ŠI? skelbimo nuostat . ~ ~ 
visų rūšių varžytinėse parduodamoms vartotoms prekėms, kaip ir privačit 8alio;a 
parduodamoms vartotoms pre~s. 3. Jei~ vartotų preki.ų k:1i ku~oms riiši:rnenų 
tingai senoms mediiagoms, Rezcho Komisaro Rytų Kraštui arba 10 įgaliotų . '~a. 
yra leidžiami ypatingi patvarkymo~ tai šio skelbimo nuostatai jų neliečia. /Staigų 

2.1. v_artotobms prekėš·~s h:š~ būti n~o kaikenos, ku
1 

kari ~tyra! leista kainų nuostatais 
už tos pačios ar. a pana ios ru 1es nau1as pre s, a s I a suma už sumažė• . 
vertę. 2. Atskaitymas turi atitikt_i faktinį ~ertės su~afėjimą. 3: Jokiu atveju v;/,,~1ą 
prekių pardavimo kaina negali prašokti 75% leulliamos kamos už tokias pat a~ 
ba panašias naujas prekes. 

3. Jeigu vartoti daiktai bus siūlomi pardavimui skelbimais laikraščiuose arb 
kitais skelb_imo_ būdais, tai par1avimo pranešimuose turi būti nurodyta prašomoj~ 
kaina už kiekvieną vartotą daiktą. 

4. Generalinis Komisaras gali iš šio skelbimo nuostatų Leisti arba įsakyti pa. 
daryti išimtį. 

5. Skelbimas įsigalioja nuo 1942 m. balandžio 25 d. 
Kaunas, 1942 m. balandiio 23 d. 

Der Genera/kommissar in Kauen 
Pavaduodamas pas. NABERSBERG 

([L , 1942- 96/257). 
Vokiečiai nustatė kainas ir už įvairius patarnavim us - malkų pjo-

vimą, kėlimą per upes, pirtis, drabužių lyginimą, įvairių amatininkų dar
bą ir t.t. Amatininkams išleido kainoraštį, kuriame surašė kainas už 
darbus skalbykloms, valykloms, siuvykloms, kirpykloms, už vežimo dar
bus, batsiuviams, už miško medžiagos pervežimą, keleivių vežikams, už 
vertimų darbus ir kt. Tie kainoraščiai turėjo būti iškabinti atitinkamu 
amatu besiverčiančių dirbtuvėse. Atlyginimai už kitus patarnavimus buvo 
nustatyti specialiais potvarkiais. Kokios kainos buvo už patarnavimus, 
galima matyti iš šių pavyzdžių. Už l keleivio, turinčio ne daugiau 50 kg 
bagažo perkėlimą keltu per Nemuną ar Nerį - 0,10 markės, keleivio su 
kokiu nors gyvuliu - 0,15, už tuščio ar ligi 10 centnerių prikrauto vien
kinkio vežimo -0,20 , porinio vežimo - 0,40, lengvo automobilio -0,40, 
autobuso su keleiviais - 1,00. Už l erdmetrio malkų vienu pjūviu su
pjovimą ir tinkamą krosnims suskaldymą - 2,60 markių, už dviem pjū
viais supiovimą ir suskaldymą - 3,30. Už ąžuolines, uosines , klevo ir 
vaismedžių malkas turėjo būti mokama 25% brangiau. Už nurodytą 
kainą malkas reikėjo sukrauti į stirtas arba sunešti į sandėlius. Drabu: 
žių lyginimo ir garinimo įmonės Vilniuje ir Kaune buvo suskirstytos l 
tris klases, o kitur-į dvi. Vilniuje ir Kaune pagal įmonės klasę vyriškos 
eilutės lyginimas kainavo 2,00, 1,80 ir 1,50 markių. Moteriškos eilutės 
lyginimas tik III klasės įmonėse skyrėsi - kainavo ne 1,50, o 1,40 mar
kės. Kitur vyriškos eilutės 1,50 ir 1,20, o moteriškos -1,40 ir 1,10. Pirtys 
ir vo_nios b~vo s~kirstytos į klases_ ir pagal vietoves. Vilniuje ir Kau~e_J 
klases voma kamavo - 0,70 markes, II - 0,60, III - 0,40. I klasės pirtlS 
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. -O 50 markės, Il-0,35, moksleiviams irkariškiams-0,20. 
503ugus_iems ojimas - 0,05, drabužių dezinfekcija 0,05 už kilogramą. 
orabUŽ1Ų s~~~s vietose š!os_paslaugos kain_a~o 0,10 mar~ės pi~au . Už 
~it~e L!:leiviams ir kanšk~ams te~o m~kett 0?1?. marke~ ~~tau . Už 
pirtĮ tn?k gojimą bei dezmfekavtmą vtsur re1keJo moket1 tiek pat. 
drabUŽIŲ sa:linio komisaro patvarkymu kainoms nustatyti ir joms sek-G~nt ta Kainų centralė, i kurią netrukus ėmė kreiptis įstaigo~, 
ti buV? ~s :~kiri asmenys. Nors kainų potvarkiai lietė labai daug gamt
j~one~ ir tarnavimo rūšių ir dauguma atvejų buvo labai smulkmeniški, 
ntŲ ~idpabuvo aišku kokius tarifus už tam tikrus gaminius ar patarna-
ne Visa a ' k" 'k l · t'k . t ikyti o kartais nė vienas kainų potvar 1s tam re1 a m ne 1 o . 
;;~~dtjog

1

para~rafais, straipsniais bei pastraipomis visus atvejus ap-
imti iš tikro yra nep~rnnom'.15. dalyka~. . . . . . . 

Kainų centrale pradžtoJe bande_ bes_1kr~1~1~~t1~~ te~!1 nu~ody: 
mų, kaip jų klausimas _s~ręs!inas, !ač~a~. 1lg~m~u~ 1r Jat p~čia1 ~as1r~de 
ne taip lengva besikre1p1~nt1ems tiesia~ ir _aiškiai atsakyti, kokių ka~nų 
'ie privalo laikytis. Skelbti bendro pobudž10 nu_osta~s nesunk~, ta~1au 
~augsunkiau išaiškinti konkrečius atvejus, t~de! Ka1~ų ~~tr~le atsisa
kė šio uždavinio imtis ir suinteresuotiems hepe kreiptis Į teismą, pa
skelbdama tokį komunikatą: 

Dėl kainų už prelus ir patarnavimus 
Kainų CenJralis pranefona~ . . . . 

Pastaruoju metu įmonės ir privatūs asm~ny_s kr~1p1as1 ! Kamų Cenf:alę su 
prafymais i§spręsti kilusius ginčus dėl ~a~bo 1f:am~v1mo, s_ą'!'atų paruo§1me, at
liktų atnaujinimo ir pataisymo darbų 1kamav1m_o l!' p_a~a§1~1. . . . . . 

Kainų Centralė yra pasirengusi mielai s~te1kti žin!ų v1sa!s §1ais klau_s1ma1~ 
kiek tai liečia kainas už gaminius ir patamavtmus. Tačza~ !(a!nų C:en_trale neg~li 
spręsti pavienių ginčų dėl darbo pravedimų, f:ainų p~s1"11~1av1_mo ir kitų ~'ID't!~s 
sąlygų i§pildymo, kadangi tokių ginčų ai§kintmas n~i-ema ! ~a111ų Centrales veiki
mo sritį. Šiems klausimams ai§kinti yra kompet~ntzngas_ te1Smas. . 

Norint išvengti nesutarimų ir skundų, pat~nama pne~ darant u1salcymą ~tz
džiai įsigilinti į veikiančias kainas ir ~s~mas ~a1sykle~, kad ;~u sudarant prekybinę 
sutartį būtų galima pasipridinti pasitaikantiems karnų kėli([4si942- 86/247). 

Šis Kainų Centralės patarim~ nebu~o suinteresuoti~sien_is joki~ 
naujiena ar pagalba. Todėl, nors kamorašč1ų daug paskelbė, kamų pai
niavos visą okupacijos laiką taip pat ~ž~ek~. . . . 

Nacinės okupacijos metu ir atly~~n_i~1 ~ormuo~1~ kune~ tvar~ 
išleista keliolika potvarkių ir nemažai ĮV~l~Ų. JŲ p~et~Ų- V!-5US darbi
ninkus, tarnautojus bei valdininkus vok1ečia1_ sus~te ~ keltas. grupes, 
kurioms nustatė skirtingus atlyginimus. Svarb1aU;5t~ !aktos gru~ ?uv~: 
d. b tie1·i žemės ūkyj" e pramonės ir kill¼ ne žemes ūkto šakų darbininkai, ir an , . b . _ . 
valstybinio ir šiaip ūkio tarnautojai~! vie~~ų tarny Ų pa_re1_guna1. . 

žemės ūkio darbininkų atlygm1ma1 Jau buvo ~ate1ktt tuos atly~
nimus nustačiusiame Reicho komisaro 1941 m. spaho 23 d. potvarkyje, 

l 
i 
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kalbant apie darbą žemės ūkyje.1943 m . kovo 30 d . išlei~ 
ka , tačiau ji iš esmės nieko nepakeitė . Ga li ma tik priminti ~ k1tas įsa. 
ni~m žemės ūkjo darb i?_ink~i paga l Reic ho komisaro potv;/~g Padi~. 
mts už darbo dieną rureJo butl mokama: paga l atlyginimų sri ! !llarke. 
laiką vedusiam 1,30- 1,70, darb ininku i, vyres nia m nei 18 metųą ~ fetų 
1,50, 1Cr18 metų - 0,70- 1,10, ja un esniam ne i 16 metų darbi~in/ ·O.. 
0,30-0,70. yyresnė_ms nei_18 metų moterims -0,90- 1,30, 1Crl8 me ui= 
0,50-0,?0, J8t_t~esn_e?1s n~1 l 6 m~tų - 0,30-0, 7~. D u? dant maistą l/~to 
užda~b.10 ~r eJo buti ~ ~Į _atsk~1tom~. !{ume_č1ų_ be i metinių samdinį 
atlygiruma1 buvo apytikn m tokie, kaip ir pad1emų darbininkų. ų 

Pramonės ir kitų ne žemės ūkio šakų darbininkų atlyginimai 
teikti 19~1 _m. lapkričio 21 d. ~ e~cho k? misar? į~a~e, kalbant apie d~:~ 
bą tose ~ 10 š~k-~se. Trumpai čia galim~ pnmmli, kad visi tose ūkio 
šako~e d1~~ant1e3~ - pagal apmol<):Ilą bei patyrimą savo darbe_ buvo 
susk1rstya ! penkias grupes su tokm vala ndiniu at lyginimu markėmis· 
vyresni nei 21_ m. vyrai I grup. - 0,27, II grup. - 0,32, III grup. - 0,38, IV 
grup. - 0,44 ir V grup. - 0,50. 18-21 metų vyra i gavo 80% aukščiau 
nurodyto atlyginimo, 1Cr18 metų- 60% ir ja unesni nei 16 metų-50%. 
Moterys gaudavo 80% atitinkamos grupės vyrų at lyginimo . 
_ . Vėliau, 19~~ m. balan?ž!o 25 d ., Re icho ko misa ras išleido kitą tų 
~~o šakų dar~1~mkų atlygm1mus tvarkantį įsaką. D abar visiems šių 
ūkio š~ų d~rb1~1nk~ms ~ ndras atlyginimų tarifas turėjo būti pakeis
t~s ~ts~1'.11 k1~~en _a1_ šaka1. !a.d kartu su tais nurodymais išleisti paaiš
k_m1ma1 ir apie VIetlmų da~bmmkų _darbo sąlygas bei atlyginimus gele
žies, me~~lo, e_l~ktrotechnikos, optikos , chemij os ir med žio apdirbimo 
p~amon~J~-yehau dar buvo išleisti įsakai apie darbo sąlygas bei atlygi
n_1mus V1etm1ų grafikos ve~slo, teks_tilės darbininkų bei praplėstas gele
žies, _meta_lo, elektrote~h~ikos, opt~ ?s ir smulki osios mechanikos pra
mones bei ~m.a~ dar~1mnkų atlygm1mų potvarkis. 

. No~s Į~am~ms d1rb~n~iųj4 ~pėms buvo leidžiama atskiri atlygi-
mmų _tanfa~, tačiau atlygim_~a1 1š esmės bent kiek žymiau nesiskyrė 
nuo P~1;11U?JU 1941 m. lapknč1~ 21 d. p~tvarkiu paskelbtųjų. Tai galima 
matyti iš šių 1?4_2 m. balandžio 25 d. Įsaku vietiniams darbininkams 
nu~tatytų atlygi~unų medžio pramonėje - lentpjūvėse statyboj baldų 
bei de_~ų fabrikuose. N_~kval~uotiems (pagalbiniam~) darbininkams 
markem1s už valandą ture10 būti mokama: nuo 21 metų _ o 27--0 30 20 
~etų - 0'.25-0,28, 18 metų - 0,22--0,24, 16 metų - O 11-0' 18 1· ~u~es-
mems nei 16 metų O 15 A kyti · · ' ' ' - , . pmo ems darbtmnkams nuo 21 metų -
0,32-?,34, 20_metų - _0,30--0,32, 18 metų - 0,26-0,27, 16 metų _ 0,20-
0,21, Jaunesmems nei 16 metų - 0,17--0,18. Specia listams nuo 21 metų 
-0,3_8--?,40, 20 metų_- 0,36-0,38, 18 metų - 0,30--0,32. Kvalifikuoti ems 
spec1al~tams ~resm~ms nei 21 metų - 0,44--0,46. Moterų atitinkamai 
mažesru. Medžio apdU'bimo mokiniams I mokslo metais atlyginimas -

l 
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. · mėnesį, II - 17, III - 25 ir IV -30 . 
J2 fllark:~binių be i šiaip ūkio įmonių tarnautojų atlyginimus nustatė 

Va ~apkričia 5 d. potvarkis . Šiuo įsaku visi tos rūšies tarnautojai 
J941. JJJtyti į šešias gru pes su tokiu mėnesiniu atlyginimu markėmis: I 
susk1

:
5
_ be specia laus išsim okslinimo fiziniam darbui žmonės - 60-80, 

grupe ė-su prekybiniu ar technin iu išsimokslinimu- 70-120, III gru
JI.~~ prekybiniu ar tec hniniu išsim okslinimu aukštesnėse pareigose 
~90-200, IV grupė -:-. g~li veikti s_avara~~k~i - 1'.1-0-~0, y grupė -
vidutinių įmonių ~ede}a i_ arba_ skyn~ ~~deJai d1desne~e 1mone~e - 240-
480 VI grupė - didehų 1momų vedeJai - 360-600 . ŠĮ potvarkĮ 1943 m. 
Ia kričia Sd. pakeitė _direktyv~ apie ~e~in_ių k_om~rcinių ir __ techninių 
v!istybinių įmonių, taip p_at pi:vataus uk_~o 1r laISVŲJŲ profesIJ~ tar~au
tojų atlyginimus. Ka d angi na~~ų ok~p~CI)ą maždaug po devy!11~ me_ne
sių pakeitė raudo noE okupaci ja, tai mmetas potvarkis praktmes reikš-

mės jau maža betu re Jo. . . . . 
Viešųjų įstaigų pareigūnų _a~ygm~us nus_tate 194~ m .. spa(1~ 5 d. 

potvarkis. Juo buvo numatyta skirti d':"Ylika grup1~ ~u-tok1_~ ~~nesmm a~
lyginimu markėmis: I ypa tingoji grupe - G~neral1?1a1 :are1_a1 11' G_en~r~h
niai direktoriai - 60()· kiti aukšti pareigūnai, aukšč1aus10 teJSmo pirnumn
kas bei prokuro ras, Generalinių tarėj~ pav~d~otoj_ai - 540, II - ~ia~io 
teismo teisėj ai, universiteto profesonai , V1lmaus ir _Ka~? _burnustra_i -:-
410-470, III - departamentų direktori~i, ~~stra_ordma?i:i~a! wofe _sona1, 
ligoninių 100- 1000 lovų direktoriai, apehaCinI<?. te~mo te~~aI, S1a~1~ b~
mistras - 320-3 60, IV - skyr. vedėjai, gimnaztJŲ direktona1, aps~~ų ~r
šininkai, ligoninių 30- 100 lovų direktoriai- ~Q_-280, V :-~a~celia~~ų ~r 
šininkai, inžinieriai, vyresnieji gydytojai, aps~<:ių gydyt?J~l, gimn_az1~ų ms
pektoriai - 210-230, VI - gimnazijų mokytoJal, vyresmeJI technikai, sau
gumo vyresnieji valdininkai, dantistai,jaunes~eJi gydyt~jai -1 40-180, V~I 
- registratoriai, raštinės tarnautojai, buhaltena1, pr~~os m~kyklų vede
jai, lokomotyvų vadovai - 120-150, VIII - sekretona1, pradžios mokyklų 
mokytojai su aukšt. mokslu , matininkai, vyr. gailestingosios seserys dau
giau kaip 200 lovų ligoninėj, viršaičiai - 110-125, IX - raštininkai, pra
džios mokyklos mokytojai, felčeriai, vyresnios ios gailestingosios sese
rys, akušerės, vokiškai mokančios stenotipistės - 90-105, X - raštinės 
tarnautojai, muitininkai, sandėlininkai, vyre~n_ieji_ eiguliai, gailesti~go 
sios seserys, mokančios vokiečių kal~ą_maš_mm~es-: 8_0-:-90, XI-:- J~U
nesnieji raštininkai, gaisrininkai, paš~mm~a1~ ~as1~n~~1.a1_, vyres~1os1os 
slaugės - 70-75, XII - sargai, vartininkai , kunka1, v1reJa1, slauges, ke
lio sargai- 60-65 . Valdininkai ir tarnautojai 18-20 metų amžiaus gavo 
tik 80% etatinio atlyginimo. 

Ši potvarkį 1943 m. kovo 22 d. pakeitė įsakas apie vietinius viešųjų 
vadybų tarnautojų atlyginimus. Juo vietoj buvusių 12 atlyginimo grupių 
sudaryta 20, kurių aukščiausios grupės atlyginimas buvo 640 markių; o 

l 
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žemiausios - 85. Taigi atly~~a_:; šiek ti~k ~ukšte~nis ne~ 
tačiau ne tiek, kad al~ ~a~eJai b~tų ~miau JŲ padidėjimą pajut l buvęs, 

Nesunku pastebėti, Jog vokiečių nustatyti atlyginimai yP ęč. 
až. l . . ' a žem 

niųjų tam~uto~ų,_b~v? ga~a m 1 netya y~mus ir _su jų pačių nusta es. 
mis oficialiomis 1vamų reikmenų kamom1s. Net ir genausiai tyto. 

· · 'nk · · · l · · · · apmoka mo pramones darblill o menesm~ at ygm1?1as tesieke apie 120 · 
kių, 0 prasčia~iai a~n:iokamų ~p1~ vos apie 60 markių. _Darbini::
gaudamas tok1 atlyginu~~ą, net 1r g~r~au apmo~amos grupes- tik rūpes'. 
tingai taupydamas galeJO apmoketl savo maisto, buto, kuro švie 
apdaro bei _ki~~ būti~iausias _iš~~i~as. Ta~ia~ vok_i_ečiai rūpesti~gai 8

8
~~'. 

gojo, kad vietines ~10 ar?a c1V1lm~~ ad~m1strac11os vadovybė laikytųsi 
jų nustatytų atlygimmų 1r lengvai JŲ mekam nekeltų. Okupantai net 
išleido ši potvarki: 

VYKDOMIEJI NUOSTATAI 
prie pono Reicho Komisaro 1941 metų lapkričio 5 dienos potvarkio 

dėl atlyginimo vietiniams tarnauJojams valstybinėse įmonėse ir 
kitose ūkio šakose 

l. Naujai priimam tarnautoją, jo priskyrimą prie atlyginimo kategorijos pagal 
1941 metų laplaičio 5 dienos potvarkį dėl atlyginimo vietiniams tarnautojams 
valstybinėse įmonėse ir kitose ūkio fokose taip pat turi patikrinti srities komisaras 
- socialinė įstaiga. Lygiai tas pats galioja įmonėse nustatant atlyginimų kategori
jas, ko prireikia pradedant dirbti kitą darbą. 

2. Prašymus patilainli turi paduoti įmonės vedėjas atitinkam am srities komisa• 
,ui - socialinei įstaigai. Prašymuose turi būti nurodyta: a. tarnautojo pavardė, b. 
šeimos padėtis, e. amžius, d. kiek laiko įmonėje dirba, e. pareigos ( senosios ir naujo
sios ), f profesinis pasirengimas, g. ligšiolinis atlyginimas ir numatomas atlygini':'~· 

3. Atlyginimo nustatyma~ padaryti be reikalaujamo srities komisaro pntan· 
mo, negalioja. 

4. Kas šiam potvarkiui nusižengs, sričių komisarų baudliamosios kompeten• 
cijos ribose bus baudžiamas iki 1000 RM baudos. Neišsigalint tos baudos sumo· 
kėti, bus baudžiama laisvės atėmimu iki šešių savaičių. 

5. Šis potvarkis įsigalioja 1942 metų balandlio 6 d. 
Generalinio Komisaro Kaune pavedamas 

(pas.)Dr. PENSE ([L, 1942 - 80/241). 

Įvairių reikmenų vis labiau trūkstant, markės perkamoji galia m~~
jo. DaugeŲu atvejų įvairių gaminių savininkai už pinigus jų visai n~n~reJO 
parduoti. Emė įsigalėti atlyginimas natūra ir mainų prekyba. Vok1ečia~ 
tai nepatiko, nes piniginis atlyginimas beveik nustojo reikšmės, kada~~ 
reikmenų galėjo įsigyti tik tasai, kuris turėjo kuo mokėti natūra arba keis_tt 
-kas griovė visą jų ūkinę sistemą. Ilgai negaišę vokiečiai atlyginimą natil· 
ra uždraudė, išleisdami šį potvarkį: 

Potvarkis, draudfiantis uJ.prelU!s ir patarnavimus aJlyginli natūra . . 
Re,:ndamasis Reicho Komisaro Rytų Kraštui 1941 IX 16 d. potvarkiu del pze· 

no ir nebalų ūkio, liečiančiu pieno pristatymo prievolę ir laikinį sviesto tvarky_m_ą 
("Amtsblatt", 1941 m. 54 psl.), 1941 IX 16 d. potvarkiu gyvulių ir mėsos ukio 
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DylF,J O KUP~ . . ki ("Amts-
-rrT 1'I A d . sntyJe potvar u . 

I,W__:.:;...;-41 m 50 psl.), 1941 X lki1 ·:r:aušinių ir paukščių ūkio 
att'', 19 . . 41 X1 21 potvar u . 

. ("Mitsbl 5 si.) ir 19 ustatau: . . kų ir kitus panašiu~ 

~·t~rjt:{:J~~~J; r.;~~rt:i~:;:.:~į:-;:i~:~: 
( ~ J. ~raudži taip pat 1.v~tn~ pr. 1calauti ar siūlyti mais:;:/ as atitinkamais Ret· 
,itafllavirn~s~; gryn~is pim~a,::;:~ ir vartoj~mas Y'f :,ralr:iio Komisaro vykdo· 

~~u~~;f ~g;;d;]Z':/~~otvarkiais ir Lietuvos ·oe atlyginimo grynais piniy~~ 

d10/c0'!115 stalais. kainos ar numatytOĮ 'či 1<,omisarų_ baud ._ 
111aisia1s J: vietoj nustatytos "ma atlyginimą ~ra, s.1 š~šių savaičių ~ba f 

§ 2. . t/yginimo arba pn:Wama laisvės atemim7. z t sumokėti, vietoJ JOS us 
,eiJcalauJa ~·os ribose bus bau ini •nės baudos ~~ga in 
ĮcomPetenc J . Id l 0()0, - RM. p . ą-1 Jei šešių savaiČI~- d 
ni ·ne bau _a i . atėmimo ba~sme i 42 m. birželio 20 . 
]nama laisves . . igalioJa nuo 19 issar in Kauen 

§ 3. Šis potv:;~ ~ irželio 20 d. Der Generalko(ml{' 1942-145/306) 
I(aunas, 19 · DR PENSE • 

]m Auftrage: · d · tačiau ne· . • · uždrau e, . . · 
.-.nuotais gamwais. i'š dalies daiktint 

. . atūra noiu• . ilnai ar tvar-
Nors ~tlygi.nim\f asmenų, ku~e ~~vobgti mokami pag~l p~rmo· 

~ven~~mai :~~~~; ~lygi~i~~i pn;::ljo suderinti 1~u_to:u:;ų tarė-atlygimmą. mas tai 1r 3uos. . . ais Genera mis 
kiais nustatytas n~r. .t,eko ,vertinti pm1g . 

. · avinius t • mis. Vadinasi, _g_ . . . . algų ,noktst! 
jas paskelbė Šį 1saką. . . ių įvertinimo apskat'~';to 28 d. ':1gų ~~ 

Skelbimas dėl dai_~n~;:;:ro ~un~ J 94 l :a:neraliniu J(omtsaru . 
Pasirėmę Genera_Limo rkio 3§ 2 P· ir susitaręs as: . . Dienai 

čio potvarkiui vy~y(i l?o~:vinių įverti~imo _n~rrn Sa~: it ei RM Rpf. 
nustatau š!a~ d~i/din!~iai Me:;

1
~Rpiu f. RM Rp1- - ,80 

Daiktiniai gavi N" 6,- - 28 
24,- 2,12 ' 10 

M~W &~ ~" ~m 
Aprėdas 3,- -,50 - ,02 
Butas 2,-:;:" -,!5 darbėmiams, ku· 

- uv . . ms 11ems ,, Kuras , ·1comos v1sie /&tesnių norrn..... f 
Šviesa minimalinės. Jos taitarl)'S nenus~a~o aulaikotarpio, koda zs 
Šios norrn~s yra tarifai, nei darbo s:Wos to atlygilllmo 

riems nei atlygimmo .. alioja nuo pra „ 

Šis patvarkym~ isig . Generalinis Tare1as 
skelbimas paskelbiar;:/eiio 25 d. fmans1ĮL 1942 - 154/316) 

Kaunas, 1942 m. , '. ·ems Rytų 
runinti, jos vadm~l pei 

. . . us dar tt?nka P. . ai. Siai dar?mink\\ ~os 
Ka\bant apie atlyguu~,t; atskirt atly~ kurios surinktos lJ!<1' a į 

. buvo numa,, - • darbo 1egos, ·tyse 1cunos Y" 
da~b~ink~~s ne vokieči~ _tauty~ralinėje Srityje arba sn ' 
pnskirtOS . ariate, Gudiios Gen 
ReichO komlS 
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rytus nuo Latvijos_~ Estijos ge?er~l'!1ių sričių. !"}P pat_ sovi~ 
Šiuos darbmmkus vok1eč1a1 savo nuožmra skirstė į darbežt1~ ··. 

vinėjo ?arbd~~ams leidi?:Ius ju~~ naudoti darb~i. Tokių darbini~ be, da. 
dytoja1 atlygm1mą mokeJo ne Jiems, bet vok1eč1ų komisariat _Ųsarn. 
savo ruožtu mokėjo iš gauto už jų darbą atlyginimo nedidelę ~1

• ku_r!s 
tiems darbininkams. Tik kai frontas ėmė braškėti, vokiečia/0 daI1,1r 
savo elgesį su Rytų darbininkais keisti ir 1943 m. gruodžio 1/~a~eJo 
sulygino su Lietuvos, Latvijos ir Estijos darbininkais. · JUos 

Reikmenų stokos pasekmės 

Okupacijos metu atsiradusio įvairių reikmenų trūkumo pasek . 
buvo daugiariopos ir, žinoma, labai sunkios . mes 

Pirmiausia trūkstamiems dalykams ieškota kokio nors pakaitai 
Toki~ v_eikla ne visuo~~t laim~n-~ai bai~d~vosi. ~avyzdži~i, negalėda;i 
gauti žibalo, gyvent0Ja1 bande J! pake1st1 benzmu, karb itu ir net visa· 
nežinomos rūšies kitais degamaisiais skysčiais. Retsykiais įvykdavo i 1 

skaudžių nelaimių. Apie vieną tokią nelaimę Alvite "Į Laisvę" 1942 mr 
Nr. 51/212 rašė: ''Alvito kooperatyve įvyko didelė nelaimė. Kooperatyv; 
vedėjui Žiauniui, kuris čia neseniai atsikėlė iš Marijampolės, bepilant į 
lempą degamąją medt.'7.agą, įvyko sprogimas. Vedėjas ir čia pat buvusi jo 
žmona bematant buvo apimti liepsnos ir smarkiai apdegė. Ypač sunkiai 
nukentėjo Žiaunys. Jo gyvybė pavojuje. Abu guli Vilkaviškio ligoninėje. 
Nuo gaisro nukentėjo ir kooperatyvo vedėjo butas~ o iš dalies ir kooperaty
vo turtas." Dėl tokių įvykių spaudoje buvo paskelbtas šis įspėjimas: "Bol
ševikų armija, bėgdama nuo vokiečių kariuomenės, yra palikusi degamosios 
medžiagos, kurią dabar spekuliantai pardavinėja kaip gazolį ar kilokią dega
mąją medžiagą. Si degamoji medžiaga, kuri buvo naudojama rusų aviacijos, 
yra nepaprastai nuodingas skystis, kuris nieko bendro neturi su gazoliu, ben
zinu ar kitais naftos produktais ir negali būti vartojamas šių produktų vietoje. 
Šis skystis yra rausvos arba melsvos spalvos ir turi stiprų aromatinį (gėlių arba 
obuolių) kvapą. Skysčiui degan~ kyla dūmų, be to, jis pats lengvai garuoja, o 
jo garai ir dūmai yra nepaprastai nuodingi. Šio skysčio turintieji raginami 
tuoj pat atiduoti jį artimiausiai policijos nuovadai. Apie šios degamosios me
džiagos platintojus reikia neatidėliojant pranešti. Vandžiogalos ir Šimkaičių 
vis. ~uo šio skysčio dūmų ir garų yra jau susirgusių ir mirusių žmonių. Reikia 
elgtzs kuo atsargiausiai. Susirgus reikia tuojau pat šauktis gydytojo pagalbos." 
(!L, 1942-53/214). 

Slapta~ dažnai iš nežinomų asmenų pirkdamas, pirkėjas ic,igydavo 
blog?5 kokybės prekes arba kartais net visai ne tai, ką tariamai norėjęs 
ga~ll. Kas kartais atsitikdavo, gerai pavaizduoja šie, aprašymas iš teismo 
s~les: '.'Prire~ piliečiui Izidoriui Zelenkovui dažų. Štai, proga pigiai jų įsigy· 
ti . Na 11' nuszpzrko iš nepažįstamo asmens 100 pakelių dažų, sumokėdamas 
už poke/į po 60 pf. Iš viso 80 R. Bet kai reikėjo dalyti, pasirodė, kad tai ne 
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džio anglys, 5umaišyt?~ ~~ P_elenais: Reikalas pasie1:ža policŲą. 
wfa~ ~-me d tokių dažų buvo ,szgiJę ir daugzau asmenų. O JUOS pla1mo 
~a&:eJO, Xiukynas. Tardomas Įis_Paaiš~in~ kad 1ažus gavrs iš !avo be_n· 
JV1fall05.J,111 ofilio .l(u/viečio, kuris JŲ tureJęs ir daugiau. Kad Jle butų falsifi· 
cJradarb!0 

. e .x;.,,oięs. Kulvietis prisipalįsta juos pardavęs, bet apie falsifikatą 
,,,; )Ilsai nt:.t.u• J • • I e· . . R . . 65 ~,,.,,, ežįnojęs nes pats pirkęs iš Vac ovos igasienes, gyv. agmes . 

taip P~1 11 
as Cig;sienę krat4 rasta 501 pokelis tokių pat dažų, 265 d~~ė~ 

padanus !pilti ir įvairaus dydžio popieriukų n:?išeli~m_s_ gami~ti,_ ~pecial~cu 
dažams 4649 št. Ekpertai nustato, kad dažai identiški ir padzrbti '.š dw'f ių, 
s?lk1{; jas įvairiomis spalvomis. Pilki. dažai padirbti iš pel~nų _ir kre~dos 
n11

.~. n Cigasienė gi neprisipažįsta tuos dažus gaminus, o lik pirkus JUOS 
1111 '~tėj iš nepažįstamo asmens. Tačiau jos vyras parodo, kad ji pati tu~s 
:t~ilsčiusi į maišelis. Be to, kratos metu ji siūlo valdininkams po l_ n:zyilą 

irosų, kad tik nerašytų prol:Jkofo_" Ir t.t. ([L'. 1942 -15 6/317). Kiti~~ 
:as dar blogiau baigdavosi, tode! Vyr. ~ve_1ka~os. ~aldyb~ p~kelbė_ ~l 
~pėjimą: "Pastaru_oju_rr:en: g~n~ ~ai p~taiko wamų nekumm81! atszt~
kimų, kurie neretai baigiasi m1rt1m1. Į ligonines atgabenama_ cJa_ug apsi_nuod~
. sių namine degtine ("šamarlaku", "krūmine"). Daugpasztcuko apsinuodz-
JU č' . . odukt . jimų jau pūvan 1cus maisto pr azs. . 

[registruoti mirties atsitikima~ kurie įryko žibinant le'!1_pą kažko_kiu n~
aiškios kilmės spalvotu gazoliu. Pastaruoju laiku pastebėtz gyve~to;ų -~sz
nuodijimai milteliais, kurie perkami turguje kaip s~. Yra_ af:sinuodi~zm~ 
durnaropių (Datura stramon) vaisiais ir t.t. Visos čia pamz~e~os nelazm~s 
kilo iš medžiagų, pirktų ne krautuvėse, bet iš nežinom~ pašalze~1ų. Vyr. __ Svei
katos Valdyba laiko savo pareiga apie tai painf ormuotz gyvento.rus. f spe;ame, 
kad būtumėt labai atsargūs, pirkdami pas nežinomus ~ems _m_azsto ~r°: 
duktus, tariamus vaistus, degamas medžiagas; nevartokite na,:mn~s de~es 
ir t.p. žmogaus sveikatai žalingų produktų_. f sidėm~ki! e, kad kief<i,:~as,1;1gy· 
tas iš tamsių gaivalų pirkinys gali atneša ;ums mzrą arba sunkią lzgą ([L, 
1942 - 921253 ). . . . . 

Reikmenų trūkstant tuoj imtasi ir jų - dažmaus1~1 .nelegahos -
gamybos. Prisimename, kad įvairiais okupant?. potvark1.~1s da~g ~aly
kų bet kam gaminti buvo uždrausta. Kas ~~re~o, _ne~aleJo ne~ s":1e~to 
mušti, nei aliejaus spausti, nei odos ar ka1hų 1šd1rbtt ar g~~11nt1 kitų 
dalykų, kurių gamybą bei paskirs~mą okupantas b~vo P?s~emęs ~a~o 
žinion. Pagaliau išsiplėtė ir anksčiau buvusi nelegali nammes degtmes 
gamyba. . . ik l . l ik. 

Gyventojai tokios rūšies gam~bos_ Jokn~ ~us ~ tu~u. ~e a ~• ta-
čiau okupantas tokių reikmenų ga~mt~J~s la1ke nusikaltel~ais, kune~s 
grėsė didelės bausmės. Tokių nus1kalteh~ buvo daug. Kat~e ~unk1a:u 
būtum atradęs nenusikaltusį ukininką. V1~n~~ slapta skerde ~rnule_s ir 
pardavinėjo lašinius, kitas malė ir pardaV1~eJO mtl~us, užr~š~ ne _v1_sas 
savo karves ar vištas ir slapta pardavinėjo pieną, sviestą bet k1auš1ruus. 
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Dažnas bent retsykiais išsivarydavo ir naminės degtinės ~ 
vo nemaža dalykų pasiekti. ' un Padėda. 

Didžioji šių nusikaltėlių dalis už savo prasižengimus oku 
tvarki~ms n_en~entėj?, _nes v~ki~čiai_ nepajėgė kontroliuoti vis¼~to po. 
kų, o lietuVIškoJt admm1strac11a Į tokią gamybą žvelgė pro pirštus ~aly. 
čiau ji kovojo tik su naminės degtinės varymu, nes toks dalykas ir· ~
klausomoj Lietuvoj buvo draudžiamas. Tačiau ne visiems pasisekė i!nepn. 
ti bausmių už tą nelegalią gamybą. Vieni įkliuvo dėl savo neatsarS:8 · 
~tus ~as ~ors įs~n?ė. P~sitaikyd_avo perd~tu uolu~u pasižymėjusi ~• 
li~tu~~os 1?~ adrru°;ISt~ac~Jos p~r~~gūnų, kune stengesi okupanto potv~~ 
kius butma1 l&)'Vendmti taip, katp Jie buvo paskelbti. Taigi ne vienas li 
vis už nelegalią gamybą pateko į vokiečių kalėjimus ir koncentracijos et 
vyklas, iš kurių ne visi gyvi išėjo. s o-
. . Trūk~tan~ prek_ių susiformavo dvi skirti ngos rinkos - viešoji, ku. 

noJe ~ veik l?tkytast okup~nto nustatytų kainų, ir slapta juodoji rinka, 
k~r s~~sto k1logr~mas ~amavo net 40 markių, bulvių centneris _ 50, 
k1au~1ms - 0,80, l~tras pieno - 2, litras grietinės - 13, kelių savaiči 
parš1~kas -: 10?, !1tra~ nami~ės degtinės - 18, oficialia kaina apie J 
m~rk1ų vynška1 e1lute1 medžiaga - 900, radijo aparatas oficialia kaina 
apie 200 markių -500-7 00 ir t.t. 

. Dėl ~okių juo?o~!os rinkos kainų kiekvienas stengėsi joje šį tą par
d~ot1,_ todel sre~uha~IJ~ netrukus be galo įsigalėjo. Pavyzdžiui, 1942 m. 
?tržeho paba1g0Je_ ~VJeJuose. Nemuno garlaiviuose atlikus kratą, kurie 
iš Jurbar~o pla~_ke_l K_aun_ą 1~ ~abeno apie 1000 keleivių, buvo suimta 
70 žm~mų, tureJus1ų ti~k ivamų prekių: 4500 kiaušinių, 27 kg sviesto, 
~2 ~g nebalų, 197 kg miltų, 73 kg duonos , 5 Itr. grietinės, kurią gaminti 
iš VISO buvo už~rausta, 30 k~ balto sūrio, 2,5 Jtr. aliejaus, 7 kg lydytų 
ta~ų, _8 ~~v~rš1eno~, ~ ltr. pteno, 480 kg bulvių, 7 papjautos vištos ir22 
'Į;fY1 mesm1a1 paukšč1a1 - iš viso du pilni sunkvežimiai. Be to kontrolie
n~ ~uomone,_ ~pekuliantai, pajutę ~ratą, spėjo apie trečdaiį vežtų ga
m1mų sum~stt Į Ne~u.ną. Phto_ ne hk spekuliacija. Viešojoj rinkoj atsi
rado ~nks~1au ne~rdetų ap~a.~kų, paY)'.Zdžiu! eilės, kurias gyventojai 
dažn~1 vad1~dav? uodegomis . Kadangi prekių parduotuvėse retai ka
~a b~davo tiek, Jog užtektų bent turintiems korteles ar leidimus tai iš 
t~f"Ų,/Ų gaudavo nus!pirkti tik tie, kurie spėdavo į parduotuvę p~tekti 
~.1rmiau, ne~ tam tikros prek_ės išsibaigdavo. Taigi gyventojai dar ka
žm_ kad~ pr!eš pa~duotuVJų a~tdal)'.mą rinkdavosi prie jų, kad sus~tų 
~tsJSt~tJ arčiau pne d~rų, todel susidarydavo ilgos eilės, ypač jei kuno
Je p~sirodyd~vo retai atga~~am~ preki_ų. Šios eilės gyventojus labai 
v~r~mo, nes Jose te~o stovett tr lfJant bet sningant ar šalčiui spiginant. 
Eilese stumdydavosi menkos sveikatos žmonės: seneliai namuose ma· 
~s vaikusy~Iikusios motinos ir t.t. Savitarpinė pagalba ' gavusi pirmo· 
JO generahmo tarėjo sutikimą, išleido net motinos kort~lę, kuri turėjo 
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~ilės parduotuvėse ir įstaigose atlikti reikalus . Motinos 
padėUJ~:odavo ne kiekvie~ai motinai,_kad~ngi_jų to~e ~il~se stovėda
kortelę_ daug. Duodant tokią kortelę k1ekVIena1 motma1, Jl būtų nete-
11:JI~:~ kokios praktinės _rei~mė~. :ai?1 t~s kortelės _du?tos tik t~ms 
kUS1• rns kurioms atrode labiausiai re1kahngos - tunnčtoms mažiau-
,nouno ' k · · . . d b uk k nk . . 'keturis vaikus, unų Jaumaustas ar uvo nes a ęs pe enų me-
5181 ė.~čioms ir žindančioms ne vyresnį kaip vienerių metų kūdikį. 
ių, n Keblumų rasdavosi ne tik dėlto, kad kone visiems reikmenims 
. kti reikėjo kortelių ar leidimų. Daž nai parduotuvių savininkai ar ve-

rjai atsisakinėjo parduoti net ir turinti ems leidimus. Ne vienas jų pa
i:audodamas padėtimi norėjo pasipelnyti arba pirmiausia bent aprū
s inti savo gimines, draugus ir pažįstamus. Spauda apie tai - dažniau
;iaivokiečių administracijai paliepus- rašė: "Paskutiniu laiku ne vienas 
turėjo karčiai patirti, kad kai kurie krautuvių savininkai atsisakė parduoti 
prekes, nors buvo pateiktas leidimas pirkti ir krautuvėje dar buvo pakan
kama prekių atsarga. Dažniausiai atsisakymas parduoti buvo aiškinamas 
tuo, kad prekės dar nebuvusios įkainotos arba kuriuo kitu išsikalbinėjimu. 
Primygtinai nurodoma, kad krautuvės savininkas neturi teisės atsargoje 
turimų prekių pirkėjui neparduoti, ypatingai, jei turima reikalo su tokio
mis prekėmis, kurioms pirkti reikia leidimo, jei pateikiamas leidimas pirk
ti. Savaime suprantama, tai nereiškia, kad pirklys turėtų parduoti pirkėjui 
bet kuri jo pareikalautą prekių kieki, jei atsargų pakanka. Priešingai, pa
dorus ir savo atsakomybę suprantantis pirklys laikys save esant priverstą 
mandagiai atkreipti savo pirkėjo dėmesį i tai, kad jis turi savo turimas 
atsargas teisingai paskirstyti daugeliui pirkėjų ir todėl turi laukti, kad pir
kėjas pasitenkins tik jo pageidaujamo prekių kiekio dalim~ laukiant, kol 
bus gauta naujų prekių. Tačiau jokiu būdu nėra leistina, kad krautuvės 
savininkas slėptų prekes po stalu ar kur kitur ir pardavinėtų jas tik savo 
pažįstamiems "per užpakalines duris". Antra vertus pirkėjas neturi leisti 
save nubaidyti pareiškimu, jog prekės nesą galima parduoti, nes dar ne
sančios nustatytos kainos. Toks išsikalbėjimas neturi prasmės. Kiekvienai 
prekei, savaime suprantama, yra kaina. Jei kompetentingos įstaigos kai 
kurioms prekėms ka.inų dar nenustatė, tai joms galioja bent senos rusų 
kainos, buvusios iki 1941 m. birželio 20 d." ([L, 1942- 93/254 ). 

Parduotuvių savininkai ar vedėjai, slėpdami prekes po stalu, įvai
riais išsisukinėjimais atsisakydami parduoti net ir leidimus pirkti turin
tiems bei pardavinėdami pro "užpakalines duris", pelnėsi tuo būdu, 
kad tas prekes palaikydavo tiems, kurie jų privačiai iš anksto užprašy
davo ir už tą paslaugą parduotuvės savininkui ar vedėjui duodavo kyšį. 

Tokie dalykai vyko ne tik parduotuvėse . Pramonės įmonėse atsi
rado tokių pat nukrypimų nuo normalios tvarkos. Profesinių sąjungų 
centro biuro vedėjas dr.J. Steponaitis, pasižymėjęs uolia tarnyba oku
pantui, savo straipsnelyje "Vampyras" pasipiktinęs rašė: "Štai .fo bu-
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halteris taip gra~ai ~ukalkuliuoj~ ~~ po ~o atsf randa galimybė . 
batų dėti į viešąją spmtą, o vagonel1 l kišemų. Gi ten Juozas i,, . ~s Poras 

· h ·x1cą h kad · · · H'JUihus ro tokį e erni~. ocus-pocus, pasigamina muilas dviej . facta. 
rūšių: pirmos rūšies iš molio - į krautuvę, antros rūšies, iš rieb~l ui~al.lsių 
sandėlb reiškia į kišenę. Štai vėl Milčius-Gudruolis susitvarkė ų -1 s~Ptq 
taip, kad per vieną skylutę miltai byra į maišą, o per kitą kut~vo 81rnas 
visai be maišo. Tai pastebėjus, pas jį atsakymas paruoštas: "Mat;~ skyflltę 
dabar karas, tai nėra galimybės atremontuoti girnas ... labai at;'. tanista, 
([L, 1942-51/212). 1Prašall" 

Šitų ironiškai aprašytų dalykų autorius iš piršto neišlal!Ž • . 
nors ir nebuvo visuotinis reiškinys, tačiau vis dėlto gana dažna/ - Iat 

Pažymėtina, kad pramonėj bei prekyboj dirbantieji šių dalykų . 
kaltimu nelaikė, kaip kad nemanė esą prasižengėliai nelegaliai ga: 1

• 

sieji įvairius okupanto uždraustus dalykus. Žinoma, buvo ir tokių ka~
gen. M. Pečiulionis. Apie jo elgesį šiuo atžvilgiu Kalpas Uoginius' ra~? 
''Vokiečių okupacijos metais Pečiulionis Vilniuje buvo vieno aliejaus fabri~ 
direktorius. Žinome, kaip "striuka" anuo metu (ypač miestų gyventojams) 
buvo su maistu. Normos buvo mažos, o norminių produktų, pagal okupanto 
duotas maisto korteles, parduotuvėse ne visada galima buvo gauti. Įstaigų 
tarnautojai pusbadžiavo, arba sąlygų verčiami (kam buvo prieinama) speku
liavo. Pečiulionis gi, dėl savo sąžiningumo, buvo ta pelė, kuri galėjo badu 
nugaišti ant pilno aruodo, jei tas a,uodas nebuvo jo nuosavybė. Pavyzdžiu; 
savo šeimos virtuvėje jis niekada neturėjo valgomo aliejaus, nors fabriko tar
nautojai ir darbininkai iš to fabriko aliejaus prisinešdavo ne tik sau, bet ir 
savo draugams, iš kurių mainais gaudavo kitų produktų. Pečiulionis; g4 la
bai džiaugdavosi, kai, atsilankius Kaune, draugai iš spekuliantų nupirkę kelis 
litrus tokio aliejaus duodavo jam parvežti lauktuvių savo, beveik badaujan
čiai šeimai. Toks buvo generolas Motiejus Pečiulionis - visada skrupulingai 
teisingas." (Karys, 1968-9). Tokį elgesį visi laikė labai garbingu, tačiau ne
privalomu. Dauguma, ko gero, buvo teisūs manydami, jog okupanto ver
čiami dirbti ir pusbadžiu gyventi, turi teisę dalį savo darbo vaisių pasiimti 
pragyvenimo reikalams. Blogybė buvo tik ta, kad ne vienas nesiribojo pa
siėmęs tiek, kiek jam reikia žmo~kai pragyventi, o ėmė tiek, kiek tik 
~lima buvo paimti. Vienas kitas galėjo nudžiauti ir daug gaminių, ku
nuos paleidęs juodojon rinkon per trumpą laiką praturtėdavo. Nors dau
Į9J.Jlla krašto gyventojų kentė nepriteklių, kai kurie sėdintys tam tiJcruose 
~ gyveno taip, kaip niekad ligi tol nebuvo gyvenę. Jiems trūko, 
kaip sakoma, tik gulbės pieno. 

Trūkstant įvairių prekių ėmė daugėti ir kriminalinių nusikaltimų, 
-: YP~ vagyslfų ir plė~imų. Apvogdavo ir privačius bu tus, bet daugiau
sia plė~o kooperatyvus bei kita,; trūkstamas prekes pardavinėjusias 
pre~ Įmones. Spauda nuoU:tt mirgėjo žiniomis apie tokius parduo
tuVJŲ bci sandėlių apiplUimus. Kadangi vagystės kartais įvykdavo dau-
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jau neitikimomi~ apli~~mis, tod~l j_o~ s~ke!davo ~e tik 
. 0 ar m_až dėl gausėjančių nusikaltimų, bet ĮVamų Įtanmų bei kal
v;ifllPin1~?. apie Prienų kooperatyvo apiplėšimą korespondentas "Į 
~~_povyzd ;t:n. Nr. 93/254 rašė: "Naktį iš balandžio mėn. 3 į 4 dieną į 
1,2~v_ę'' 1~ 

1 5 
kooperatyvo ''Artojo" krautuvę įsibrovę piktadariai pagro

cenmnę viei°soo RM grynais pinigais, apie 50 porų kojinių irkit . smulkių 
l;ė il_~os astebimi pasifalino. Toks drąsus piktadarių žygis miesto gy
preki~ 1

' ne~ sukėlė įvairių kalbų bei spėliojimų, nes krautuvė yra pačia-
1tntoJ~ tarpentre". Tokiais atvejais nusikaltimą padarius ne kartą įtar-
e miesto e . . . 1· .. . -

111 ačius savininkus, vedeJUS ~r tarnautoJ~S, P? i_ciJ~S p_~rei~nus, 
davo P "ems žinant tai padaryta, tr t.t. Dažnai tokie 1tanneJ1mai netu
k~.~ es~~ndo , tačiau retsykiais ?a~iš~ėdavo, k_ad. t~riam~ api~lėši
re1 P tik apgaulė, norint pasleptl del spekuhacmem kamom tr be 
111as tera · · k. -k N 
leidimų pardavinėja~t a~i~adusĮ n~rrnuoJamų pr~ Vt~lt~ _umDą: l uokvaža-
. nukentėjo net miestiečių daržai, ypač Kaun~.tr 1 n_mJe. e to . -
~dks D. spaudoje skundėsi: "Karo ~etu pasunf<!J~S maist? P:o~ktų tie
kimui, pasirūpinta tiek kaime, tiek mi~ste apsod1~tz darž~ve~~ visu~ s~ly-

. Tačiau atsiranda piktadarių, Iame tą da:.bšč1~ žn:omų t7:us~ naik_ina. 
f:ug gyventojų nusiskundžia, kad dar ne~pe;o ~iga1 suaugti, o J_au pikta
"" · · laužo tvoras grobia daržoves. Ne tik grobia, bet dar daugiau. nuos
uunai , V V l . D b kada 
tolių padaro daržoves išmi~ciž!oję, iš~auzę, tvoras suza o;ę. a ar, . 
negalima gauti nei lentų, nei vmių, tai sudar?_d~u~ ~~kum_ų. Varomas iš 
daržo, toks piktadaris geruoju neina, plūstasi 1r 1vamai ras1n_,a. Da_rži:1 sa-_ 
vininkai lieka bejėgiai prieš tą piktą chuliganizmą. ~odėl ~rzų s~vm~n~i 
/aukte laukia atitinkamų valdžios organų potvarkio, ku~ ~adikalzo~is 
priemonėmis tinkamai sudraustų neklaužadas,. ~ ne~~ik_intų_ ~etl~o 
turto nes nuo to labai nukenčia miestiečių aprūpinimas butzmauszazs mais-
to p;oduktais". (ĮL, 1942-170/331). . . . . . . . 

Įvairius reikmenis pardavinėjant su k~rtelemis ~i lei~imais, a_ts1-
rado ir jų falsifikatų. Garsiausia buvo br?hų ~ono ir Kazio G_ab~enų 
bei jų bendradarbių byla. Falsifikuodami m?isto kor~eles, vok1~čia~s 
jie padarė apie 36 milijonus marki':¼ ~uo~t~hų. U~-tai abu Gab~ena1 ir 
devyni jų bendradarbiai buvo nute1st1 m~r~1. Po tnJų n~P.avyk1:51~ ban
dymų pabėgti abu Gabrėnus Kauno sunkiŲJŲ da~bų k~l~J~~ rusrJ~ ges
tapininkai nušovė. To paties likimo ko gero susilauke 1r VISI su Jais nu-
teistieji jų bendradarbiai. . . . . . 

Pagaliau atsirado ir visai anksčiau negirdetų ~~,k~lt~n:1ų}94~ ~ 
balandžio 8 d. vokiečių ypatingasis teismas ~uteise m1~t1.!š Zy~a1čn~ 
valsčiaus, Balskių kaimo kilusį A. Trijonį. Tokios ~ausn:ies J~s-~us1lauke 
todėl kad labai pabrangus avalynei, 1~41 m. _sp~ho menesi Jts ~tkasęs 
tris kapus, nuavęs numirėliams batus ir parsinešęs namo, noredamas 
pats avėti ar parduoti. 
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Valdžia mėgina pažaboti nusikaltimus ~ 
Vokiškoji ir lietuviškoji administracija už įvairius prasižengi . 

tai baudė. Kadangi okupanto draudimo prekes pardavinėti b~us~eĮ. 
spekuliuo~ dažnai niekas ~e-~aisė, tai su ~o ypač.b~vo kovojarn:~&lau k 

Prekes buvo pardavmcJamos brangtau ne tik Juodojoj rinko' p 
~bos bei_Pram~n-~s iI?onės, amat~ninka~ i~ įvairius viešuosius pa~~r rc. 
VJmus athekant1eJ1 taip pat dažnai nepa1sc okupanto nustatytų k _na. 
Kaune 1942 m. vokiečiai uždarė keletą baldų parduotuvių, nes ka~tnų. 
palyginus su 1941 m. birželio 20 d . kainomis, kurių tos parduo~~s, 
privalėjo laikytis, buvo pašokusios net iki 1000 %. Už tokį pat nusikv~s 
timą tais pat metais vokiečiai uždarė vieną radijo reikmenų parduo~: 
vę ir 35 iš 41 tuomet Kaune buvusių privačių knygų bei popieriaus par. 
duotuvių . 1943 m. vasario mėnesi Vilniaus mies to komisaras už aukš. 
~au minėtus prasiž_en~mus ~ždarė kelioli_ka priva~ių parduotuvių. Ta
čiau prekybos ar k1tok1as reikmenų paskirstymo Įmones ne visuomet 
buvo galima uždaryti, nes dažnai pi liečiai būtų likę be jokios galimybės 
aps_in?Pi?ti maLc;tu ~r kitai_s r~ikm_en~mis. To~iais a~ve~ais b~usdavo pi
mgmcm1s baudom1S ar latsvcs atem1mu. Kainų pnež1ūros ĮStaiga Ku
lautuvoje nustatė, kad vienos valgyklos vedėja maLc;to produktus su
perka brangiai, o vėliau juos dar brangiau duodanti valgytojams bekor
telių. Tą vedėją nubaudė 500 markių bauda - maždaug tiek ji per pusę 
metų už savo darbą gaudavo atlyginimo. 

Vienos parduotuvės vedėjac; A Mažeika , pardavėjas J. Jagolavi
čius ir kasininkė A Andriuškicnė buvo nubaus ti po 500 markių pini~
nc bauda ir po keturias savaites kalėjimo, nes Kaune juos sučiupo teks
tilės gaminius pardavinėjant 2-3 kartus brangiau. 

Kauno vct ikai Markcvi6 us, Kulvietic;, Paleckis ir Becka'l už tai, kad 
is keleivių reikalavo pernelyg didelio užmokesčio, šešiems mėnesiams už. 
daryti į priverčiamo darbo stovyklą, o jų vežimai ir arkliai atiduoti pačių 
vokiečių susi~iekimo ir transporto ic;taigai - Fahrbereitschaftui. 

. Buvo g.riettai reikalaujama, kad parduotuvėse būtų sužymėtos vi• 
S1j J~ par~~~amų.gaminių kainos ir net įvestos skundų knygos, kur 
p1rkeJa1 gale Jo 1ra~yt1 savo skundus, jei pardavėjai iA jų reikalavo aukš· 
tcsnių negu nustatytosios kainų . 

Dar daugiau dėmesio reikalavo kova su spekuliantais , kurie dar• 
bav~i ti~ juodojoj rin~oj. Vicws ios prekyboo pardavėjus pakako ~ 
sekti, ar Jlc.ko nors !1-UJ!IY..aL'ltamo neda ro, o nusikalstamąjuodosios nn· 
~ tspck.uhantų veixl.ą teko dar įrodyti, todėl pw. įtariamuosius t,uv~ 
ath.ck.am0,1, Imi.tos ir turĮŲ;tVictėsc bei kitose viet.cJbe kur buvo tikimasi 
jų 1;Ui1upti, surengdavo gaudynes. Jau ank.sciau mi;ėta apie kratą Ne
munu plauk~11i~ lai~ ir ki.ck. juo1,c suL-iupta spekuliantų bei~ jų 
konfi11ku.ota ivawą rlLl:IJJSt.o pn><Juktų. Kaip turgavictėr«:: bei kit.osC pa· 
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. e gaudyti spekuliantai, galime gerai suprasti iš šio apra
oašios~, vie:~~ama prieš nel~g-~li~ ir spe":4li~nt!šką P:ekybą, !(auno poli
l)'Jl1o: J(o rt adarė ekspedici~ą l. senamiesčio ~vų n__nką_. Tai bu~? J?ada
cija~°: ka_ ą_~ietuvių gyventOJŲ interesams. Šiame zygyJe glaudžiai ben-

jJimt1na1 . . 1· . . J 'ksl b . rf'O . vokiečių ir lietuvių po iciJa. o tl as uvo apsaugotz gyven-
dfadorbia~oairių tamsių gaivalų, suimti spekuliantus ir nelegalius prekiau
to~s 11;°/:miausiai tuos, kurie ne!if:iiko ~i~ų, ir padėti įstaigoms,_ ku~os 
to]U~, ~ •ngai padalyti prekes. ŠioJe akci101e sukonfiskuotos prekes visos 
•ekiO te1s1 . dalyka. 1. • 1. · · r 

SI atiduotos lietuvių įstaigoms, o m~isto. . i 1etuvių ig~n.mems. 1r 
b~v;oujas žygis į žu~ ~n':<l įvy_~ taip gr:itai,. ka~ nedaugelzui ~m.en~ 
!iS . ekė iš aikštės išeiti. Šz akcija buv? rupestmgai paruošta v~ki~č!ų 1~ 

~ · policiiai susitarus, taigi ir pasisekimas buvo geras. Pan. krimmu1 
lietuvių ~ · 00 'ksl. ·kri · B /)uvo paimta 500-600 asmenų, o apie l_ ~menų tz . iau pa~z . ~tz. .e 
spekuliantų ir slaP,tų prekiaut?j~ sui.mtų}~ dz~esn~ dali su~r~ 1va~rus gai
valai, vengiantieji darbo, kune 1au i_lg:~n1. Laikf:i .n!eko. ~evezkia. Šz_e ~b~r 
pateko i darbo įstaigą ir buvo neatidelzo1a~t Į~kiuoti E ~~bą. l!d šiol Jie 
bandė sau patogiu būdu pelnytis ~ra~~mmui, p~rda~mecu:mz 8f1V~nt°: 
jams įvairiausios rūšies prekes negirde~~, _a~kšt?m1s ka~nO'!:_IS· Krim_malz
nė policija taip pat dalyvavo šioje akc11O1e ir visus be_ lz~~~Jzmų. suč~uftu_s 
asmenis griežtai patikrino. Ji sulaikė 11 asmenų, kunų JI 1eško10 dėl 1va1-
rių kriminalinių prasikaltimų". ([L, 1942-:160(321 ). . . 

Vienaip ar kitaip susektus juodosios nnkos spekuhan~ baude 
įvairios institucijos, skirdamos nevienodas ba~si:ie~. Sm~lkesmus. SF,· 
kuliantus baudė pati kainų priežiūros žinyb~, š1a1p,1au skird_ama p1mgi
nes bauda,;. Rimtesnius nusikaltėlius, kune svanau kenke okupanto 
sugalvotai reikmenų paskirstymo tvarkai i~ .~pskritai kar~. ?kiu!, tt:is~ 
jau ypatingasis vokiečių teismas, skyręs ~aleJl':110 arba_ kale11mo ir pini
ginę baudą. Tačiau spekuliacija vis labiau plito, ~~el ?k~p_anta1 nu
sprendė, jog teismai ne kažin kiek sugeba pažaboti š_Į r~i.š~ml: ~94! m. 
vasarą vokiečiai spekuliantus administracin~ tvarka em~ s1_~t1 Į pnver 
čiamojo darbo stovyklas. Mažiausia bausm~ už_ spe~uh~CJ~ą bu_vo t~s 
mėnesiai bet dažniausiai skirdavo bent šešts menes1us. fetsma1 nagn
nėjo tik ypač didelius nusikaltimus, ir p~čios ba~sf'?~s buvo su.~ežtin
tos, nors jos ir anksčiau nebuvo švelnios: Vok!eč1~1 paskelbė, ~og už 
stambaus masto spekuliaciją būsianti skina~a 1r f'?lrlles _bausme: 

Pastcbėtina,jog vokiečiai vis dėlto nevtenod~1 bau?e a<;men_is, ku
rie tik reikalo spiriami pardavė kokį nors savo ?a1ktą, ir nuolat i.5 spe
lmliacijos pajamas gaunančius žmones. Sp~udoJc. buvo paskelbtas toks 
paaL~kinimas: "Atitinkami valdžios organai, savaime suprantama, daro 
skirtumą tarp kainų kidėjų profesionalų, kurie, tro"!~mi f!elno,. superka 
įvairius daiktu s ir ju os pardu oda žymiai aukštesnem1s kainomis, ir tarp 
tokių žmonių, kurie i§ vargo yra priversti savo daiktus parduo ti ir, savaim e 
Hupraniama, yra ,ruinteresuoti gauti kuo aukšliausią kainą, kad tuo badu 
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galėtų pagerinti s~~o blogą padė!i• S~ kainų_ kėlėjais pro~ 
kovojama visu gnežtUmu. Neskaitant JŲ preki.ų konfiskavimo „ lais bų_i 
baudžiami didelėmis piniginėmis baudomis ir laisvės atėmi,;/e/Lls dar 
mis. Priešinga~ bus švelniau elgiamasi su asmenimis, kurie ~ a1.1sniė. 
galės įrodyti, kad aukštų kainų jie prašė iš vargo. Tų žmonių a~? nie114 
parodyta tiek supratimo, kad konfiskuotieji daiktai bus parduoda gi~ b14s 
maliomis kainomis ir varge esančiam jų savininkui bus atiduoti ~~ no,. 
tieji pinigai, jef asmu~ b~s ~či_uptaspirmą ~rtą. '~ ([f:, 1942-93;1f;

4
~au. 

. ~adangi vagy~č1ų 1~ pl~š1mų ~ da~geJo, ~a1 P1:eš šiuos flUsika · . 
lius taip pat buvo 1mtas1 gnežtesmų pnemomų. Šmo atveju da (te. 
pasireiškė ir lietuviškoji administra cija , nes kone visas turtinių n~~a~ 
timų bylas voki~č!ai p~~duodav o SJ?~ęs~i li~tuvių t_eisma~s . Jau 1942~
vasarą Generahms te1smgumo tareJas 1šle1do aphnkraštĮ prokurorams· 
~uo j~os įp?re_igoj~ šiuos n~ik alti~us s~~biai iš~irti ~r nusikaltėli~ 
tuoJau at1duot1 tetsmm. Be to, šiems nusikaltebams tetsma1 privalėjo skirti 
griežtas kardomąsias priem ones ir bausmes . Plėšikams galėjo būti skiria
ma mirties bausmės, o vagims - kalėti. Tačiau vokiečiai gana daug smul
kesnių vagišių baudė administraciniu būdu, dažniausiai pasiųsdami į pri
verčiamojo darbo stovyklas. 

Be to, vokiečių ir lietuvių administracija energingai kovojo su nami
nės degtinės gamyba, kuri vokietmečiu be galo krašto suklestėjo. Pavyz
džiui, tik per 1942 m. birželio mėnesį Kauno apskrityje buvo iškeltos 67 
bylos naminės degtinės gamintojams, pas kuriuos rasta 168,5 litro degti
nės. Tačiau tuo metu policija sugaudavo ne daugiau 10-15 % visų degtin
darių, o jų 1942 m. vasarą Kauno apskrityje buvo šimtai. Vienas kitas 
degtindaris darbavosi tikrai su užmoju : vienas Tauragės Naumiestyje su
gautas degtindaris prisipažino, kad naminei varyti jau sunaudojęs 151 cent
nerį grūdų. Jis, ko gero, nebuvo stambiausias šio verslo atstovas. 

Visoje Lietuvoje naminei varyti buvo sunaudojama labai daug grū· 
dų, todėl vokiečiai buvo labai susirūpinę. Lietuviškai administracijai ši veik
la taip pat kėlė didelį rūpestį. Jai rūpėjo ne tik maisto produktų naikini
mas, bet ir tos degtinės žala sveikatai ar net gyvybei. Su naminės degtinės 
gamintojais teko apsidirbti beveik tik lietuviškajai administracijai ir lietu· 
vių visuomenei. Vokiečiai visame krašte savosios policijos tinklo neturėjo, 
todėl ir tiesioginių žygių prieš degtindarius mažai kur tegalėjo imtis. Be 
to, ir bylas už slaptą degtinės varymą nagrinėjo lietuviški teismai. Vokie· 
~ai beveik vien tik reikalavo iš lietuviškosios administracijos, kad ji griež
čiau kovotų su degtindariais, ir baudė tiesiog jiems į rankas pakliuvusius 
prasikaltėlius. 

Lietuviškoji administracija ir visuomenė su naminės degtinės ga
minimu bei vartojimu kovojo įvairiomis priemonėmis. Pirmiausia steng· 
tasi, kad teismai ryžtingiau baustų degtindarius. Prisimename, kad po· 
licijos departamentas buvo prie vidaus reikalų valdybos, tačiau priklausė 
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~ų policijos vadovybei, todėl policijos kovą su degtinda-
0e.1ia1 .v?kie beveik vien vokiečiai. Lietuviški teismai šiuo atžvilgiu nuo 
naisdinga:enkiau priklausė ir galėjo rodyti vien savo iniciatyvos . Ge
okUP~~tot isingumo tarėjas išleido aplinkrašti, kuriuo teismo organams 
~era.hn~s \žtinti kovą su de gtindariais . Vėliau, susitaręs su Gene~al_i

~~~~a~Ų tarėju, i~l-~ido i: nuosta_tu~! kad bylos už slaptą degtm:s 
niu bei pardavine31mą b~~ ~agnne3amos sku~sne tv_ar~a. T~s ru~ 
~~ių nagrinėjimui pagre1tmti buvo nustatyta, Jog apyhnki~ tetsmai 
!ies y pn'ima tiesiai iš jas vedusių policijos organų be mokesčių depar-
kVotas . . . . . 1· • ta 

to tarpimnkavimo, kaip numato akcIZŲ ir monopo 1ų ĮS tymas, 
tam.en šias bylas spręsti lietuviški teismai vadovavosi ir nacinės okupa
~numo etu. Be to, gautas bylas teismai turėjo nagrinėti be eilės ir, esant 
ctJOS • k' . k d . . akankamai pagrįstai kaltei , s irti ar omąstas P:1~~one _s. . . 
p Kovojant su naminės degti~ės varyn:i,u? be P?hcm1ų bet te~mo pr:ie
roonių imtasi ir g~na _Pla~os_ vi~u_om~mnes _ v~ik_los._ Ka?~n~ ~a.mmę 
degtinę varė daugiausia kaimiečiai, tai Žem~s _ūki? _ruma1_1r :~esi ~ro
pagandos prieš naminę deg~nę._~gron?ma1 ir ~1!1 ~emes ūki~ ~mų 
pareigūnai per ūkines orgamzac11as - L:1etuvos u~1~1nkų dra~giJą, Jau
nųjų ūkininkų ratelius, kooperatmes sąi~nga~ bei_ kitas-:--~ ta1~_pat ~a
naudojant kursų ir kitas Rrogas , ~~vo 1p~r_eigo~~ prad~t1 a~CIJą pn~š 
naminės degtinės gamybą ir nau~op~ą. S1~1 akc11a1 n~ ~ kaime , bet 1r 
mieste buvo įsteigta Lietuvos bla1vm1mo ~ąiun~a, kur:1a1 v~do~a~o prof . 
J. Bagdonas. Ši sąjunga ėmėsi gana _Pl~č1os v~1~os. J1 n~ tik Š181p spa~
doje aiškino alkoholio, o ypač namines deg~mes varto11mo žalą, bet rr 
pati išleido prof. l.Bagdono su ats .mjr.R. Gmta?t_U _reda~otą žur~alą 
"Darbas ir Sveikata", kuriame kėlė Lietuvos bla1V1~1mo reikalus . š_1 są
junga taip pat suorganizavo kilnojamą antialkoho.l~nę ~ar~dą, ~un _Pa
rodyta keliolikoje Lietuvos miestų._Ta ?a~oda tu~eJo ?idel1 pas1sek1mą 
ir vertinta kaip reikšmingas žin~ms aiškman~ ~r!aVI~o ž~l~. 1?43 ~ 
kovo mėnesio pradžioje ši paroda suruoš_ta V1lnmJe. J1 !ęs~s1 dvi savai
tes ir vilniečių buvo gausiai lankoma. Į JOS užda_l')'.lllo iškilmes atvyko 
Generalinis švietimo tarėjas P. Germantas, med1cmos fakulteto ?eka
nas prof .P. Kazlauskas, daug visuomenės, ~a~ s~d~ntų. P~rod~Je_d~
lyvavo poetas K.lnčiūra, solistė P. Kaup~lyte 1r V~lm_aus. p~e.šga1snn~~ 
apsaugos orkestras, vadovaujamas J. Smiaus: 1;"0~ 1šk1l~es ir JŲ dal)'Vlai 
rodė, kad šios parodos vedėjas, Lietuvos bl~1v:inm_10 s~ungos_ valdybo~ 
sekretorius mok. v. Saladžius, darbą sumamai atl~o 1r kad VIsuom~ne 
Blaivinimo sąjungos darbą nuoširdžiai rėmė. Tač1~u per tru~pą laiką 
sunku buvo pasiekti svaresnių rezult~~• yp~č tok~am da~b~i nepalan~ 
kiomis karo aplinkybėmis. Dar nespeJUS veiklos išvystyti, Ją nutrauke 
nauja sovietinė Lietuvos okupacija . 

\ 
l 
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LIETUVIŠKOJI TARĖJŲ 
ADMINISTRACIJA 

Dar prieš ~ar~. pra_d~ą vokieči~~ b~~o aišk~! jog _užimtų R 1 tų-kad taip_nu.~ JI~ n~ kiek neabe)O~?- Jie n~paJeg5 Vieni adm~~ 
ti. Todėl_ v?kieč1m, ka~p Jau e~a~~ mme}ę! pag~!davo, ~a? ~ovietų valdžiai 
Lietuvoje išnykus, susikurtų VIetme adrrurustraCIJa. Vokiečiai buvo nuspr 
dę lietuviams neleisti atkurti nepriklausomos valstybės, sudaryti suve:n: 
nios krašto vyriausybės ir sukurti tautinės kariuomenės. Dabar mums p:. 
aiškėja, kodėl kariniai bei civiliniai vokiečių pareigūnai nepripažino Lai
kinosios Lietuvos vyriausybės ir su ja nepalaikė jokių ryšių, tačiau su at
skirais jos nariais leidosi į kalbas ir centre bei provincijoj netrukdė atsi
kurti lietuvių administracijos įstaigoms, leido joms veikti ir užmezgė su 
jomis kontaktus. Kurti tautinės lietuvių kariuomenės neleido, tačiau pali
ko -kur jiems atrodė reikalingi - karinius lietuvių da linius. 

Laikydamiesi šitos politikos, vokiečiai ir Laikina jai Lietuvos vyriau
sybei siūlė persiorientuoti į Patikėtinių tarybą, o kai ši tokį dalyką atmetė, 
jie patys ėmėsi sudarinėti tokią lietuviškosios administraci jos viršūnę. Į 
Kauną atvykus Lietuvos generaliniam komisarui dr . A.von Rentelnui, 
1941m. rugpjūčio Sd. jis priėmė Laikinąją Lietuvos vyriausybę ir jai pa• 
reiškė, kad įvedus vokiečių civilinę valdžią, jos darbas turi būti laikomas 
baigtas. Prieš audienciją tą pat dieną atskirai priimtam gen. S. Raštikiui 
atsisakius nuo jam pasiūlytų pirmojo ir vidaus reikalų generalinio tarėjo 
pareigų,jau tos pat audiencijos metu generalinis komisaras susirinkusiems 
pristatė savo pasirinktąjį lietuvių pirmąjį generalinį tarėją gen. P. Kubiliū
ną, kuris pasiėmė ir vidaus reikalų generalinio tarėjo par eigas. 

Tuojau buvo paskirti ir kiti generaliniai tarėjai. Paties Kubiliūno 
vidaus reikalų valdyboje pavadu otoju buvo paskirtas plk . J . Narakas, 
generaliniu žemės ūkio tarėju prof. B. Vitkus ir jo pavaduotoju J. Pa
knys, gen. darbo ir socialinių reikalų tarėju dr.J . Paukštys ir jo pava
duotoju dr. S. Daukša, generaliniu teisingumo tarėju M . Mackevičius 
ir jo pavaduotoju l. Kurklietis , gen. susisiekimo tarėju inž . K. Germa
nas, gen. ūkio tarėju prof. V. Jurgutis, gen . kontrolės tarėju mjr. S. Puo
džius. Generaliniu švietimo tarėju paskirtas dr .P. Germantas-Meškaus
kas. Jo pavaduotoju 1941-42 m. buvo dr. A. Rukša. Ryšiams su genera
liniais tarėjais, - pavyzdžiui, švietimo - Pradžios mokslo departamen· 
to direktorium buvo paskirtas St. J akštas, Viduriniojo ir pedagoginio 
mokslo - J. Reinys, Specialiojo mokslo - B. Kliorė, Aukštoj o - dr .. ~ • 
Juška, Meno-St. Vykintas-Povilavičius. Kadangi Švietimo valdyba ĮSI· -
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. . . dau g šviet imo srities reikalų dar buvo susiję su Kaunu, 
~ Viln~uJe, 

0
Švietimo valdybos Kaun o skyrius, kuriam 1941-42 m. 

i,u\'O ~~:~~sA. Ju ška, o 19~2-43 m . V. K~sa~aitis. Švi~timo valdybos 
\'ado\'a . • buvo M. Krikščiūnas, A Kalnius ir V. Tumenas . 
in5pektona~ Kubiliūnas pirmuoju generaliniu tarėju paskirtas tod~l, 

~~~-
1
:og lietuviams reikia ei ti išvien su vokiečiais. Jis buvo VIe-

d tikeJO ik' . ka . ' esnis lietuvių visuomenės atstovas, nuvykęs pasve mtl at-
nintel~s žy~eralinio vokiečių komisaro. Reikia sutikti su gen. S.Rašti
~kUS1? ~ubiliūną pasakytais žodž iais: "Kubiliūnas gindavo lietuvių rei
kto api; tau daugelio lietuvių jis buvo nesuprastas ir kaltinamas. Aš jo 
kalus, .. a 

I 
nes žinau kad jo kaip lietuvio, norai buvo nuoširdūs. Bet jis 

neka tinu, ' ' · · · · · B t .. · 
„ laisvės dirbti vokiečiai buvo suvaržę visą JO znzczatyvą. e o, JIS zr 

neture;o ' · · · Id č' l 'kė · ts save buvo apsunkinęs dar tuo, kad tl~JO v~ ~ ~ų J?erga e, tl. 1_0 ~~-
~ č' okupantų pažadais ir žodžiais, Ja.mų vokiečiai niekad nesilaikė, zr 
kie IŲ • • • [ ' • • r tų . l 
b 

asidavęs kai kurių jaunų zr nepntyruszų zetuvių naczona is zr vo -
uvop .. · · k · "(Rš ĮL 317) demarininkų, Jf apsupusių, fta ai. .. , • . : . . 

Ne iš karto vokiečių okupaciJ OS metais hetuvtų ~u~o su_pr:15tas tr 
dr. P. Germantas -Me ška usk as, kuris taip pat _generahm~ ~vtet_1~0 ta
rėju buvo ne lietuvių pasiūlytas, o vokiečių pnmes _tas. Vehau tik išryš-

kėjo jo pasišventimas i~ ~.,i~tuv~~ ~aaukot:15 gyv~~1mas. . . _ 
Lietuviai generahmat tare3a1, no~s vt~nas 1š JŲ buvo pasktrtas ptr 

muoju generaliniu tarėju, kokio nors 1_~1~usyb~ pana ša?-s _kolektyvo 
nesudarė. Sudaryti tarėjų kolegiją vok1e~1~1 nel~~do. ':70~1eč1ų gen~ra
liniame komisariate veikė lietuvių admm1strae1Ją bei kitas cen~nes 
istaigas, pavyzdžiui, Generalinę miškų direkciją, Vyriaus~ąją sveik~to~ 
valdybą ir kt. atitinkan~s s~riai ar _r~feren~ros. ~ ~kynų ~ado~at ~ 1 

referentai patys palaike ryši su at1tmkam~1s_ tar~J_a1s ~r k1~ _hetu_ . ~ 
istaigų vadovais, o ne per pirmąji gene~ahn1 tar~~ą. L1etuvtat ~ar~Jat 
stengėsi bendradarbiauti vieni su kitais, nnkda~ost l ~ndrus posedžms, 
kartais vokiečiams teikė memorandumus, tačiau tat buvo ne formalus, 
o tik faktinis susivienijimas . 

Administracinė savivalda 

Paskyrus generalinius tarėjus, nebu"7:o ~o~ų nuosta~ , kurios nusa
kytų tų pareigūnų uždavinius, kompetenctJą_ tr kitus pan~ms ~alykus .. T~
rėjai tebuvo lietuvių "patikėtiniai", apie kw:iuos savo ats~~ukime ~un~
nė Reicho komisaras. Taigi vokiečiams, kurie patys ~~gal~JO sa~o JeB?~ 

d · · tru t' L. tu tačiau antra vertus, nenoreJO šios veiklos 1r k1-a rmms o 1 1e vos, , . .. ki · · d' 
tiems perleisti, teliko viena išeitis: viską sprendžia Jte, _tt JŲ _spr~n un~ 
įgyvendina, vokiečiai prižiūri. Galų gale 1942 m. kov? menes1 Re1c~o m1-

. tr užimtoms Rytų sritims Rosenbergas paskelbė dekretą, kunuo va-
ms as 1. · · · d · 
dinamose Lietuvos, Latvijos ir Estijos genera mese sntyse 1v~sta a m1-
nistracinė savivalda. Dėl tos savivaldos paskelbtas toks komunikatas: 

,1 
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Berlin, JI/.18. "Užimtų Rytų sričių gyventojai per kovas ir per~ 
mą parodė tiek daug geros valios bendradarbiauti, kad yra galima sut t~~~tni. 
plačią savivaldą, " - sako'?1a RosenbeT?_o fl:eich<?. Komi sari~to Rytų ;,~ 11??s 
leistame dekrete, kuriuo Lietuvos, Latv11os zr Estz1os generalinėse srityse 'š tu, ~
sutvarkoma admin_istracija, sa~o atsako'?1y~e be;1-dradarbi~ujant esantie~s z::;o 
organams. Vokieč1~ vadovy~e Ge~~almeJ_~ L1ef1:-vos s~tyJe tuo_ būdu yra _to 
iiūros administ~ac11a, o pač~ą adm1'!1sf:ac11o_~ v~zldą tun VJkdyh krašto vaJt 
organai. Voki~čių v~l~om<ųą valdžią ir polztmĮ ~~dovavimq, ~ri ems bendt~ 
vadovauja Rezcho mimstens okupuotoms Rytų sntims, vykdo Reicho komis lll 
Rytų ~aštui, j~_žinioj~ ':5ą~ o_rganas_gen~ralinis komis aras Lietuv~~ ir; kaip;: 
kutine m_stanci1a, a~skm s~č1~ kom_isaraz. Vis~ f<:a~to v~ldyf!Zą pn~ūri genera[i. 
nis ~m~s~r~, ku_n~ yra Įg_a~iotas / am ~varkyfl ~mtz7 r~z~l~ngų pnemonių. Tai 
ypatingai liečia ūkines adm1mstraci1os reikalus, kiek tzeswgims vadovavimas joms 
atitinka_ ken:erių n:etų J?lano kar~ ~"!o r~ikalavi":us. ~ošto_ admin~stravimq iryk. 
dys savi, tai yra lietuvių organai ir Įstaigos, kune skina mi betarpiškai vokiečių 
civilinės valdiios organų arba su tų organų sutikimu. Vyriausi valdiios organai 
Lietuvoje yra generaliniai tarėja~ kurių pirmasis yra vidaus reikalų vadovas 0 
kiti pasiskirsto įvairias vadybas. Žemesni savo krašto administracijos orga:wi 
yra savivaldybių organai - miestų ir apskričių savivaldybės, valsčių savivaldybės 
ir kaimų seniūnijos. Oficiali kalba, susisiekiant su vokiečių civilinės administ
racijos organais, yra vokiečių, o savoje krašto administracijoje - vokiečii1 ir lie
tuvių. Šia nauja santvarka lietuviams duodama proga veikliai bendradarbiauti 
jų egzistencijos tvarkyme ir suteikiama plati atsakomybė. Užsieniui priklausan
čiai Gudijos generalinei sričiai šis sutvarkymas negalėjo būti pritaikytas, nes čia 
dėl ilgai trukusio bolševikų viešpatavimo dar nesama reikalingų organizacinio ir 
asmeninio pobūdžio sąlygų. Po naujos žemės ūkio santvarkos įvedimo šis dekre
tas reiški.a tolesnį žingsnį galutinai pašalinti bolševikų palikimui ir plėsti kūrybi
nėms jėgoms Rytuose." (ĮL,1942-66/227). 

Šį komunikatą papildančiame kitame tos pat dienos pranešime 
dar pridėta, jog "Berlyne susilaikoma jau dabar smulkiai svarstyti tos srities 
vietinės administracijos organų uždavinius. Iš principo turi būti pasak;ta, 
kad generaliniams tarėjams arba atitinkamiems organams tenka tie uždovi· 
niai, kuriuos kitur vykdo ministerijos. "(T.p.) 

Taigi Rosenbergo dekretas smulkiai lietuviškosios tarėjų admi
nistracijos uždavinių nenurodė, tačiau išaiškino pagrindinį dalyką -
valdo ir vadovauja vokiečiai, o lietuviai vykdo . Praktiškai tai reiškė, 
kad vokiečių Reicho ar generalinis komisaras - kuri o kompetencijai 
dalykas priklausė - leido popierius ir pradėdavo tam tikrą akciją, o 
atitinkamas generalinis tarėjas skelbė atsišaukimus Lietuvos visuome
nei? ka~ tą įsaką uoliai vykdytų, davinėjo techniškų nurodymų, kaip jis 
tu? b~t1 vykdomas, vietinius lietuviškosi os administracijos organus įpa
r~1~~Jo ~?s n~~odymus vykdyti . Šitokios politikos griebtasi, kai vokie
č1a1 emes1 akc1Jos sudoroti derlių ir jį iškulti, iš ūkininkų išreikalauti 
n~statytų duoklių, sutelkti darbo jėgos vokiečių karo pramonei ir ki
tais panašiais atvejais. 
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Rosenbergo paskelbta me savival?os dekret~ apie_ korn~alinę s_avi-
ulkiau nieko nepas akyta. Iš tikro tuo laiku Lietuvoje tam tikra 

valdą s~avivaldybių ir neb uvo, nes nepriklausomos Lietuvos savivaldy
pra.slll~etai panaikin o. Sovietus išvijus įvairiais būdais susiformavę vieti
tx:550dministracijos or ganai visiškai priklausė nuo lietuviškosios centro 

~:Jnistracijos bei vokieči~ įstai~.ir p~reigūn~. ~iki~ tra~i~jos ~ie ~eti-
. administracijos orga nai vadmtl savivaldybėmts. Jie megmo 1IDt1S to

: pačios veiklos , kaip ir buvusios nepriklausomos ~etuvos saviv~dy
::. Tačiau tokia vietinės administracij?5 pr~ausomybė nuo ce.n.tro 1rv~
kiečiŲ įstaigų lab ai apsunkino pastanuų abteJų veiklą, ypač kai }o~ rei
kėjo imtis atsakomybės ir ~ ~us vi~tinius re~alus. Netrukus lf del ko
munalinės savivaldos buv o išletstas šis potvarkis: 

POTVARKIS 
dėl Jwmunalinės savivaldos įvedimo 

Pagrindinai nusigręždamas nuo bolševikinės sistemos ir f!ripažindamas sva~
bą bei reikšmę organinės, su tikra atsa~mybe vykdomos s?vivaldos, rem~mas!s 
Reicho Ministerio Užimtoms Rytų Sntims 1942 m. vasano 21 d. potvarkio apie 
teisių nustatymą Rytų srityje§ 2 (VBJ.RM.Ost p.l~), nustat?~: . . 

§ J. Apskritys, miestai ir valsčiai, kuri~ pag~l P'!eš bolševikinę tei~ę buv_o savi
valdybės bendruomenės, tampa vėl viešosios tentonnes bendruomenes, kunos val-
dosi savo pačių atsakomybe. . _ . . . . . 

§ 2. Apskričių, miestų ir valsčių v~ikla_ pn~alo butz sudennta su veikiančia 
teise ir aukštesnės už jų vokiečių valdžios tzkslms. . . . . . 

§3.1. Savivaldybinės bendruomenės vadovas valdo su pilna i~ išs_kirtm-: ?tsako
mybe. 2. Jam priklauso teisinis atstovavimas. 3. Savo pareigom_~ J~cu P~kirimn_as. 

§ 4. Prie savivaldybinės bendruomenės vadovo_ 1~a. patare1m, kune ap~kritys~ 
vadinami apskričių tarėjai, miestuo~e - mi~s~. tare;m 1~ valsčiuose - valsčių tare-
jai. Prieš svarbius sprendimus jie pnvalo butz išk}ausy_tz. . . . 

§ 5. Vietinių savivaldybių įstaigos, aukšte~nes ~ž ~~ vokiečių valdžios potvar-
kių rėmuose, vykdo apskričių, miestų ir valsč1ųpn~žiu_rą.. . . . . . . .. 

§ 6. Šiems potvarkiams perduoti ir l!ravestz reikalmgi temm?z zr vykdomie;z 
nuostatai leidžiami generaliniams lwrr_u~~ra"!s ~avus ~~ulkes,uų nu_rody!71Ų

§7. Šis potvarkis Gudijos generalineJe sntyJe neveikia. Rygos miestui rezer-
vuojamas specialus patvarkymas. . 

§ 8. Šis potvarkis įsigalioja nuo 1942 m. liepos l d. 
Ryga, 1942 m. gegužės 15 d. LOHSE, 

Ostland Reicho Komisaras 
(VkB, 1942, p.99) 

Netrukus pasirodė ir komunalinės savivaldos dalykus paaiškinantis 
komunikatas: 

"NO.Kaunas, V.18. Reicho komisaro potvarkiu Generalinės Srities apskritims, 
miestams ir valsčiams sugrąžinta komunalinė s~vivalda duoda progos apžvelgti 
tuos santykius, kurie buvo boBevizmo vie§patavimo metu. 
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Bolševildška valstybė visiškai sugriovė komunalinę savivaldą,~ 
tuo samprotavimu, kad tik bet~ iška .~alsty~ė~ administracija su :Eern1a?Ja 
organais užtikrina sldan~ ~1~1Sf:~c11os ve~kimą ~olševikine prasm 1Yb1n1ais 
ji turėjo taip samprotauti/ Jz ateme zš buvusių savivaldos vienetų jų e. ~~l but, 
pareigoms at~tovav~~ ~avybes, .P<:šalino b~vu.sius savivaldybės orga~e::~~ .ir 
vietas paskyre bolševzkimus pareigunus, Iame vietos organuose veikė ka. 11' / JŲ 
binės valdlios atstovai. Valsčių ir apskričių savivaldybėms buvo numaty/P vafsty. 
ninkų renkamos atstovų tarybos, kurios vis dėlto niekad nebuvo renka ostiQrbi. 
čius administravo vykdomieji valsčių komitetai, kurie tačiau nevykd;os .. Va/s. 
mi~istracif os darbų sa~o komP_~tencijos rib.o~~, o v~ikė ~k kaip apskriti:kių ad. 
mo;o kamzteto atstovai. Apskrihes vykdom1e11 komztetaz turėjo milžinišką vykdo. 
tą ir mėgino su savo gausiais skyriais tvarkyti visus apskrities valsčių reikaĮ ap"fu"" 
būdu tu~se. ko"!itetu?sl! bu~o ~kJ:ri~ žemės ū/c!ui, finans~ms, prekybai, sv~fka 0 

apsaugai, liaudies šviehmuz, vzehnez pramonei, komunalini am ūkiui, darb . :s 
liams, planavimui, asmeniniams reikalams ir pan. Savaime suprantama, ~~ / 
aparatas dėl savo gausumo ir neaiškumo buvo labai nelankstus. lS 

Panašiai buvo o'?a~'!'?t~ m~stų acf:ninistra~ija. V:-ietoje buvusių savivaldybės 
org~nų ~uvo ~tz .v~tzmai savzv~bės. organai - mzesllf. v:rkdomieji komitetai
Iame pnklause aps!O'ičzų vykdomŲJŲ komttetų kompetencz;az. Išimtį sudarė tik di
<lieji miestai. Valsčiai ir mažesnieji miestai, kurie daugiau nebebuvo savivaldtJs vie
~t~i, s~ atsf:irų są"!at:,E .neturėjo .. ~alsčių '?1~kesčiai_i~ principo buvo panaikinti, 0 
JŲ ~1eto;e !ves~ v~lstybzmai m~kes_~uu .. Valsčių zr apskričių vykdomųjų komitetų dar
bai buvo iš pnnczpo finansuo;amz zš viršaus. Vzsos sąmatos, kurios dar buvo sudaro, 
m.os ~ps!O'itims ir ~<Jiesiems miestams, ~p .atskiros sąmatos buvo įjungtos į valsty
bės biudžetą. Savaime suprantama, kad zr šis centra/i.zavimas reikalavo miliiniško 
administracinio darbo, o tuo pačiu ir milžiniško aparato. 
. J! šito sutvarkymo m~tyt~, kad b<;>~eviki!.kos s[stemos p~grindą sudarė nepasi

t1kė;1mas. Tuo tarpu vokiečių admzmstracz;a Re1cho komisaro potvarkiu vėl su
grą!ino ~a.ls~iams, "!iesta'?1~ i~ apskri.ti'!1s jų .~avybes būti teisių ir pareigų atsto
v~1~, p~1h~tfama v~sos ~etznes adm1mstrac11os gera valia pagrįstu darbu. Vals
č1~1, .miestai ir aps!O'ifis ve/ v~ldo save patys, savo atsakomybe ir iš principo savo 
sr:zty;e tvarkys vzsu.s viešus reikalus, kurie ypatingais nuostatais nėra pavesti ki
tiems organams .. Jiems bu~ sugrtJ!inta ir jų mokestinė autonomija ir jie per sąma
'lf sudary"!ą tur~s sprendžiamą Įtaką savo lėšų panaudojimui. Panašiai, kaip sa
i:zva/do~ vzenetaz, ~abar bus administruojami vietinių organų ir apskričių, miestų 
ir valsčių ~n~r<;>le f~vedama saviems krašto savivaldos organams. 
. Potvarkis ~?alio;a nuo 1.942 metų liepos l dienos. Ta data buvo parinkta tu? 

tikslu'. ~ pasifaktų ~ tam tikras laikas naujai paskirstyti uždavinius tarp centrines 
valdiios ir sav1valdyb1ų organų ir naujai sutvarkytam finansiniam atsiskaitymui." 

(!L, 1942-116/277). 

Tenka pastebėti, jog cituotam komunikate minimi sovietiniai vyk
dom~~ji ko?Iitetai_ faktiškai jau kone metai neegzistavo. Jie buvo Jikvi
?u~ti Ja~ p~rmomis karo dienomis ir 'Į3Yavo tik popieriuje, nes nebuv_o 
išleista Jokio potvarkio, kuriuo tie komitetai būtų buvę panaikinti tr 
formaliai. Taigi vokiečiai ir dėjosi panaikiną tuos komitetus. Be to,jierns 
~u~o progos politinei propagandai, kad esą jie šalina nevykusios sovie
tmes santvarkos liekanas. 
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~u potvarkiu iš tikro Lietuvoje nebuvo atkurtos nei savival-
, Na~J~uteikta joms savivalda. Savo atsakomybe veikti tiems vietinės 

~•. ": acijos organams buvo nedaug galimybių. Be to, kiekvienoje ap
ad~ buvo apygardos komisaro įgaliotinis, kuris viską ir sprendė. Ti~ 
~n~~ administracijos organai vokiečiams buvo patogūs, nes okupantai 
l'l:ro kam suversti tai, ko patys nenorėjo ~arkyti ir už ~ą ~~~si a~~o
tu į, Jiems sudaryti buvo p~ke~b~ t?~1a tvarka, _kuri ?iškia1 _r?<1e, Jog 
~Į tariamos savivaldos or~an~1 net Vl~~ų ~en~OJ~ v~lios, ?et mteresų 

tstovauja ir yra sukurti bei kontroliuo1am1 vok1eč1ų, iš dabes aukštes
n~ajų vietos administracijos organų. Cituotame Reicho komisaro potvar
~e dėl komunalinės savivaldos apie tos savivald~ organ~ sud a~, ne
buvo beveik nieko pasakyta. Tačiau tai nebuvo palikta_Patle~ vtetu_na~ 
gyventojams ar jų administracijos ?rg~nams išsp~ę~t1. Tą. reikalą emes1 
tvarkyti generalinis komisaras, kuris del komunalines savtValdos organų 
sudarymo bei veiklos išleido ši potvarki: 

1943 m. birželio l d. 
PIRMASIS PARĖDYMAS 

vykdyti perėdymui dėl komunalinės savivaldos įved_imo . 
Rem<UJmasis Reicho Komisaro Rytų Kraštui 1942 m. geguiės 15 d. paredymo 

dėl komunalinės savivaldybės įvedimo ( "VBJ .RKO. "psl. 99- ''ABJ. "Kauen, psl. 
324/ § 6-ju, nustatau: 

l. Įstatymų įsigaliojimas. . 
§1. l. Vietos savivaldybių įstatymas (Vyr. Žzn.Nr. 356/2419/398!27_2~, ~3~/ 

2986, 458/3193, 518/3599, 582/405,672/4969,692/5233 _ir 69~/5236) ~1galzo_1a 
1940 m. birželio 14 d. galiojančioj redakcijoj, ant kiek šis p~r~<!Jmas.meko ki_t? 
nenustato ir ant kiek įstatymo nuostatai neprieštarauj~ V<;>ki~tLJOS f!-~cho polz~
niams, kariniams ir ekonominiams interesams. 2. Abe1otina1s atve;azs sprendžia 
Generalinis Komisaras. 

II. Savivaldybių korporacijų organai. . . . .. . . . . 
§2. l . Vietos savivaldybių įstatymo 7,8 ir 9 ifvar<!Jti~J' organai f!aleulii,am1. 

Kaimo susirinkimai daugiau nebesusirenka. 2. Į paleistųjų ~,gan~ vietą ~toJa s~
vivaldybių korporacijų vedėjas, apskrities viršininkas, burmistras "· valsču.ius v1r
foitis. Jis veda administraciją pilna ir Wmtina atsako~ybe. 3. !'atanamuo1u_ ?'?a
nu jam apskrityse yra apskrities patarėjai, miestuose 1r valsčiuose - patare1a1. 4. 
Seniūno institucija pasilieka. . . . . . . . . . 

§ 3. 1. Skiriami: J. Apskričių virfmmka1 - ~~neral!~'o Kom1~aro, 1fkla.us1us 
apygardos komisaro ir Vidaus Reikalų ~e,ierali~w Ta:eJo, 2 .. nepnklausanč1ų aP_
skritims miestų burmistrai - Gene~al~nw. !(omzsa~o, ifklaus.1us apyg~'.dos ~m, 
saro ir Vidaus Reikalų Generalinio TareJo, 3. pnklausan~1ų apskritims. ~Lestų 
b · tr · · krit' s seni·u·nai (Kreisaelteste/-Vidaus Reikalų Generalinio Ta-urm1s a1 ir aps 1e • · · 4 lsč ' · .. krit' 'rš' · kui' pasiūlius ap,voardos kom1saru1pntarus, . va 1ų v1r-re10, aps ,es v1 1mn , Jo lsč' 'rš ·č· 2 At• ki 
x 'č' · krit' 'rš' ·nko 5 seniūnai - va ,aus v1 a1 10. . ~au mas ~ai 1a1 - aps 1es v1 1m , • . . ki ado · · · 
daromas per paskyrimui kompetentingą ,sta1gą. Atfou ant v vau1amas1 ati-
tinkamai 3 (1). . kri · · b · · 

§ 4. J. Skiriami: 1. Nepriklausančių pne. ~ps .nes miestų. u~1 strai - s~pty-
neriems metams, 2. priklausančių prie apskrities miestų bum11strai - septynenems 
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met,ml.S, 3. , •alsčių rir§ničiai - septyneriem s n!eta,~s. 2. Paskyrimui ko 
a irtaioa gali iki pinnųjų tarnybos met11 pabazgos ]UOS a/Jaukti. Atš kit~Petentin. 

l"' .., • • • 3 (l ) au an, mujamasi nhtzrtkan1a! . .. . . . . vado. 
§ 5. J. Savil'aldybes korporac11os vede1as, reikalui esant, turi Pad···· 

mieshwse tamybini!' laipsniu v~dinarr,~ ."~iest~P_atarėju " (Statsrat). ie~~ ~~e 
skaičii1, savivaldybes ~'J'orac110~ ved~1u1 pasz~lius, nustato komuna/inėsdėJ~JŲ 
liūros įstaiga. 3. Padė1e1ų paskynmas zr atšaukimas valsčiuose vyksta Pne. 
pastr. J, punktą 4, tačiau . ~~ ~pyga~~os k:omisaro pritarimo, šiaip jau ::8:f 3, 
pastr. punkt. 2 ir 3. 4. Pade1e1az paskinami septynenems metams. 3 Pastr. 

2
~ -~ 

ma atitinkamai. ai 

§6. l. Bendrinis savivaldybės korporacijos vedėjo pavaduo tojas yra pinn . 
padėjėjas. Su~it:".kdymo atvef u,_ sa~ival<iJ~ės ~ '?~racijos v~dėjo nustatyta :::: 
tv~~, bendrirua~ pa~adu~to1azs b~~a kiti f!adė1e1~1. 2. Ap_skrities viršininko nuo. 
latzms pavaduoto1as, JO kaip apskritzes savivaldybes vede10 ypatybėje, yra apsk,i. 
ties seniūnas (Kreisaelteste). 

§7. l. Apskričių patarėjų, miestų patarėjų ir valsčių patarėjų uidavinys yra 
patarti savivaldybės korporacijos vedėjui ir jo veiksmam s surasti gyventojų supra
timą. Savo veikloj jie turi žiūrėti bei Jcelti išimtinai bendrą gerovę. 2. Apskričių 
patarėjų, miestų patarėjų ir valsčių patarėjų veikla yra garbės tarnyba. 3. Saviva/. 
dybės korporacijos vedėjo turimų patarėjų skaičius siekia: l. apskrityse ir mies
tuose pagal gyventojų skaičių - iki 16, 2. valsčiuose pagal gyventojų skaičių - iki 
10. Patarėjų skaičių nustato komunalinė priežiūros įstaiga. 4. Patarėjų tarnybos 
laikas tęsiasi tris metus. 5. Jei patarėjas išeina iš pareigų prieš pasibaigiant tarny
bos laiku~ savivaldybės korporacijos vedėjui pasiūlius, skiria ir atšaukia komunalinė priežiūros įstaiga. 

§9. l. Skiriant apslaičių patarėjus, miestų patarėjus ir valsčių patarėjus, kiek 
galima turi būti atstovaujami visi savivaldybės korporacijos gyventojų sluoksniai 
ir sričių dalys. Patarėjais gali būti skiriami tik patikimi ir savo patyrimais beiži. 
niomis tinkantieji asmenys. 2. Patarėjais negali būti skiriami tų pačių saviv?ldy
bės korporacijų bei priežiūros įstaigų tarnautojai ir darbininkai. Vidaus Reikalų 
Generalinis Tarėjas gali leisti daryti išimčių. . 

§JO. l . Apslaičių viršininkai, burmistrai ir valsčių viršaičiai turi ats~klauSh 
patarėjų nuomonės reikaluose, kurie pagal vietos savivaldybių įstatymą pn_kl_au~~ 
buvusių tarybų susirinkimų kompetencijai. 2. Atsiklausti nuomonės nereikia,_ Jei 
reikalo sprendimo negalima atidėti. Šiuo atveju sprendimas turi būti sekančiam 
pasitarime praneštas patarėjams. . . 

§ l 1.1. Savivaldybės korporacijos vedėjas nustatytam atitinkamam terminu! kvie· 
čia patarėjus pasitarimams ir praneša apie pasitarimų reika/,us. 2. Savivaldybė~ kor
poracijos vedėjas nustato, ar pasitarimai yra vieši ar ne. Viešųjų pasitarimų <fienot
v~rkė turi būti viešai paskelbta, nurodant vietą ir laiką. 3. Patarėjai, jei jie_ savivaldy
bės korporacijos vedėjo nėra paleisti atostogų, turi posėdžiuose dalyvauti. . . 

§ 12. l . Savivaldybės korporacijos vedėjas atidaro, veda ir uidaro pasll~nmą: 
2. _A~ie P_asitarimą vedamas protokolas. Protokole surašomi visi nuomonių pa 
reiškimru. 3. Balsavimai nedaromi. 

lII . Piliečių prievolės. 
. § !_3. Sa_vi~a/dybės korporacijos vedėjas skiria piliečius garbės tarnybai. Pasky· 
nmą Jis gali ki~kviell:u metu atšaukti. . . . . . . . . Ji tik 

. 14. l. AJs1sakytz nuo garbės tarybos arba reikalauti JĮ atle,stz p1lie}1s gn. l
turedamas SVarbių priežasčių. 2. Ar esama svarbios priežasties, sprendžia savi va 
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LI . . Pastarasis gali pzl!eč!uz! ždėti pabaudą iki vieno 

-~ kO,poftlcij:;e~e;::;bos arba P~f ;:::~!~:~ ~akartotinai. 3. Pabauda 
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~ ~- ~11 11110 ga d džio• pabauda ga 
afSlll""." pajamų Y . .' keliu. • · 
,r1r11es10 admi11ist~ac1~11~ - a. . . miestams priežiūros ~stmga 
itJkbl11a Ufltlline pri~ur ·klausantiems apskri~s ,,..;,;ms, miestamszrvals-

JY. Kom ,,.,;,ims rr nepn . . rik[ausanttems aps,v,.. . ldyb · korpora-5 J Apsrv" linis Tare1as, P . · kad sav1va es . 
§l . . Reiknlų (!e~~ 2. Priežiūra vykdytina f:'1P, iami, bet ne trukdo_mt . . 

)rfl Vitfau.S Jaities vir§m1n~s: akomybės noras butų keJ Vilnius Panevežys ir 
6ams-af.s rendimo gal'!' _l! ats '(ims miestai yra K~~nas, z , 
dpS vedė;JoN~nrildausantte)I apldskri antieii prie apskrities. 

§16 r ... yra pn aus ~ iži-. : i Visi likuste]l . . .. os įstaiga, ats u-
Šiau/lai. i~·os įstaiga. . eneralinį Tarėją es~n?. revlZl~klausomai komu-

Y. R7ev l ~as Vidaus Rezkakdlų G dalykiškai, savis~o~ai ,_r nel! žiūrą. 2. Apskrityse 
§ 
1 

· · · nuostatų, vy . ? . · · atikrimmą zr Rne ,ėdama esančių b . korporac11ų begamą;l p eviziios įstaigos. 
. . vivaldy es z· b-ti įsteigtos r ~ na/lmų sa "kalui esant, ga l u tus leidžia Vi-

ir miestuose, re1_ .. uostatai. . . . dministracinius nuosta 
YI. Vykdom1e11_11 'kalingus teisimus zr a 
§18 Vykdymui re1 . . M. 

R. 'kalų Generalinis Tare1as. . . ·r Vidaus Reikalų 1• 
daus et . •· statai. . · Kabmetull . 1i · ·as 

VII. Pereinam1e11 nuob. įstatyme Mimsten\ 'kalų Generalinis areJ . s pa-
§19._ Vietos sav1~aldy ~'t.cijas vykdo Vida~s .i t~rminai bi~džet<? sązi::ndžio 

nisteriut numatytąi~:u;ių įstatyme ~::~;:aciniai metat pr~i;:keičiarni. 
2~: Viet_o~?ty\ atsižvelgiant į t?t, 31 dieną, atitinkamai 

,uoštz ir atSIS . . ' . , kančiais metais kovo 
J dieną ir bazgzasi .s~. atai. . J d. 

VILI. Baigiam_1e11 nuo5! igalioja 1943 m. liepos RSBERG, 

§ 21. Šis paredy7:Jeu~ l d. NA(;;, in Kauen 
Kaunas, 1943 m. b der Generalkomm Jn Vertretung 

(ABl , 1943,p.115) 

t ki·rtas sritis ·asas . ž" kai kurt . . tuvos vynau-Vokiečiai grą ma lnas Laikinajai Lfttų dalykų pa-
. . • as von Rente uk" amas, tarp ~ •· "prisi-

Generahms ko~:1jos darb_as nutr~mt~s valdyti tento~JOZietuvos 
sy~~ .P~kel?.<1=· kad prie jo ~au a:rmtmečiais ankste~~dinasi, vo
mmeJO, Jog Jkil~ sn•Jes dalys, kun ?s os "(Cit. VV, p.99).atskirtas lietu
. dar to os .. • ·eldam · Li tuvos · 1:a~ų veltui buvo svajoto~:~~ kai ku~~s ':1u? k~ė 1942 m. pava::~t 

kiečiai ja~ _tuo~~::1~t prijun_gti - -~~J1
;1~~da!i, si~~ri;1:Sž~ir k že-

viškas snt~s ve di" os riskirtų hetuVl. ir nusitęs1a~~l l P 
sovietų_p':e ~~ Lef aukščiau S~\tuvos teritonĮos .. kių nes etno-

:i~~n:i:i1:~;et;1 pžyrij~~~~a;J;;ep~te~ti ~tre~~~~ ribų. ~ač!:: 
Šis vok1eč1ų gis. . tys vis dar pa įž Lietuvai. Buvo iro 

finės didelės lietuvių sn . kurios sritys gr o r:rtu džiaugtasi, kad bent kai 
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tas sritis tvarkyti bei aprūpinti. Iš atgautų sričių sudarytos--.,;--
Svyrių apskritys, o likęs plotas teko iš dalies Trakų bei Vilniau menas !r 
čių iš naujo kuriamai Eišiškių apskričiai. Svyrių apskritį sudar! ;psk~. 
Kamojo, Lentupio, Žukainių, Varnionių, Gervėčių, Šemeto ir Ki V)'rių, 
liškės valsčiai. Ašmenos apskritj-Ašmenos, GraužBkių, Palionių ~~e 
nių, Alši~nių'. ~m~gaini~, .salų ir ~avo valsčia!. EBBkių apskritis bu: 
sudaryta iš Eišiškių, Valkinmkų, Varenos II , Kaniavos, Rudnios Šalčini 
kų, Benekainių ir Dieveniškės valsčių. ' n-
. Minėta~ sriti~ ~rijun~ s prie Lietu~os ter~t~rijos, _Pirmiausia teko 
Joms sudaryti admimstracmms organus 1r pask irt i pareigūnus. Šį darbą 
nuveikti buvo sunku, nes prijungtos sritys - nualintas ir suvargęs kraš
tas. Apskrities centru parinkti Svyriai - ned idelis, vos l 500 gyventojų 
m~e:te lis, kuri~me su~lm sura sti vietos ir apskrities įstaigoms, ir jų pa
reigunams apsigyvenu. 

Už 52 kilometrų į rytus nuo Vilniaus esa nti Ašme na ne ką geriau 
išrodė . Apie ją ir gyvenimo sąlygas miestelyje tuo metu spauda rašė: 
''Ašmena - apskrities miestas, tačiau ji ne miestas, o miestelis, kaip AnykJ
čiai, Kražiai arba Ramygala. Namai daugiausia seni, mediniai, dar su 
uždarinėtomis langinėmis ir užkaltomis durimis. ( Buvo likę tušti, suvarius 
vietos žydus į ghetto. A. G.). Prekių parduotuvių nėra, tik kelios komisinės 
senų daiktų krautuvės, kuriose galima rasti seną virtuvą, dėvėtas kambari
nes šliures ir apdaužytas lėkštes. Pirkėjų šiose krautuvėse maža. Užkalbin
tas ašmenietis, kaip jie iki šiol prekėmis apsirūpindavo, gūžtelėja pečiais ir 
sako: "Jau treti metai verčiamės be prekių. Tarp savęs perkam, tarp savęs 
parduodam." Iki šiol Ašmenos gyventojai turėjo korteles tik duonai, tik 
duona i~ teb~davo pardavinėjama dviejuose duonos pardavimo punktuo
s~. ~tazs maisto produk:ais Ašmena apsirūpina turguje. Kas ketvirtadienis 
č1a.1vyksta ~,gus: Suvažiuoja apylinkės ūkininkai ir suveža tai, ką atliekamą 
~nparduotz. Kainos-pagal susitarimą. " (ĮL,1942-96/257). Eišiškės anks· 
či~u buvo va~i~us ~e ste~, ~odėl jose, kaip ir Svyriuose bei Ašmenoje, 
trūko patalpų 1r ĮStatgoms, ir JŲ pareigūnams apsigyventi. 

~as~~• ~~d _ši s~t~ il~~is o~pacijos metais buvo gana stipriai 
n~ta~tin~a. ':'1e~~ ?etu_via1 pnJunguną prie Lietuvos sutiko gana entu· 
21as~nga1. Lie~Y1a1 snmte vokiečių ir lietuvių įstaigoms bei pareigūnams 
padek~ , kad pe~ pa~aliau leista prisijungti prie savo tautos kamieno. 
Dručminų kaimo Jaunimas savo padėkoje rašė: "Sužinoję ir pamatę at· 
vy/(jtančius lietuvius policininkus, verkėme iš džiaugsmo. Tai nepaprasta Jie· 
lykų dovana, kurią branginsime visados. Leiskite tarti nors šiais žodeliais ui 
mums suteiktą laisvę dėkui, tūkstantį kartų dėkui ir lietuviškas ačiū." (Cit. 
[l-:!1~42-85/246). Rudnios valsčiaus lietuviai pirmajam generaliniam ta· 
reJut gen. P.Kubiliūnui rašė: "Iš širdies dėkojame už mums padarytą gera, 
prašome ir toliau mus globoti, nes šis kampelis visados buvo skriaudiiamas 
ir lietuviškas žodis jame persekiojamas. 1aip pat pra.fome padėkoti Vokietijos 
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~rams už parodytą mūsų reikalų supratimą. Nenorime, kad 
(JO!bi11~~ būtų mokomi svetima kalba, o juk buvo taip įsakyta." (Cit. 
J11.li9I v:i/252). Tačiau kiti gyventojai prijungimą prie Lietuvos sutiko 
/~194 riešiškai nusiteikę, tai ~n~ apimti ne~o ja:15mo? ~es le~ ir 
~

1 :i~ gudų agitatoriai paskleide daug gandų apie. tanamai ž!~u~ ~e~~ 
~d elgesį su kitų tauty?h~ ~ento~ais . Be to~ šio~e.s~tyse rado~1 rr ilg~1n1~ 
VIŲ • • lenkų bei sovtetJ)Uų, partlzanų, kune kele nrntą pavoJų, todel kai 
:r~~reigūnai vengė ten vykti, numatydami sunkesnes da~bo ir ~~a~
~oimo sąlygas . Tą nema~o~ų re~kinį, kalbėdM?~ per. radiją, tureJo.iš
kelti net pirmasis genera~1n1_s ta~eJ~ g~n. ~.K~bili1:1°as U: spauda. Tači?u 
atsirado pakankamai patno tiškai nusi~~ių ~etuvtų, ~ .ne atgau~ Lie~ 
tuV05 srityse ryžosi imtis darbo? než1ū!ėd~ su .kokiaIS su~m81:5 gali 
tekti susidurti. 1942 m. balandžio l d. iš Vilruaus l Ašme?os Ir ~vyn~ ap
skritis išvyko apie 300 lietuvių pareigūnų perimti e_s?m~ U: ~tl nauJas tų 
apskričių administracines istaigas. Ašmenos ap~kriues. ~ininku bu~o pa
skirtas J. Valys, o jo pavaduotoju St. Žukai tis? pohci1os va~u .Tiknys, 
burmistru anksčiau ėjęs Trakų burmistro pareigas A ~učys rr J?. pava
duotoju A. Ladyga, apskrities inžinierium L. M~~tutIS, a~s~ntles 'Į;f_
dytoju J. Morkus, apskrities agronomu E. Deveik~, apsknti~s ~eten
narijos gydytoju B .Leparskas, mokesčių inspektonum S. ?neže-~ur
gelevičius, pradžios mokyklų inspektorium A Ališauskas ir darbo ms-
pektorium S. Janušauskas. . . . . 

Svyrių apskrities viršininku paskirtas ~nkstesrus ~r~ aps.~ties Vir
šininkas J. Chmieliauskas, o jo pavaduotoju J. ~d_a-:ič1us, polictJOS vadu 
buvęs Pabradės priverčiamojo darbo stovyklos viršm_inkas l<; Petrauskas, 
apskrities inžinierium A. Matulis, apskrities ~d>:~JU S. SVI_derskas, ai: 
skrities agronomu K. Žilėnas, apskrities vetei:manJOS SY<i):'toJU J · D~ugvi
la, mokesčių inspektorium A. Šuliūnas, pr~džios mo~klų msr:ektonum J · 
Kvaraciejus ir darbo inspektorium J. P~era : ~u~tro ~~u~ ~e bu
vo. Tuo pat metu buvo komplektuojama tr Eišiškių ae5krit1es a?~~a-

„ E:x:xk' k ·t· · šm' inku paskirtasis kpt O. Zadvydas tr pohCljOS ctJa. l;)I;) 1ų aps n 1es Vtr . · · k l bus 
vadu l. Ruzgas taip pat išvyko perimti pareigų, nelaukdatn1, 0 pa-
skirti ir kiti apskrities pareigūnai. . . 

Kiek vėliau generalinio komisaro potva?°u atgaut~ sn~ . atkur-
ti. · šeš' linki t · · bei' sudarytos penkios tardytojų apylinkes. rr i apy ų etsmai . . • · Aš 

Aš l·nke· s tet'smo raJ· anas apeme Ašmenos miestą ir -menas apy i • · lsč' s · 
G UŽ'šk' Pa\i' onių Kučionių ir Alš1omų va ius; murga1-menos, ra i ių, , . • • s 1 be' Kri l 

nių apylinkės - Smurgainių miest~ 1r S~urgan~ių, a Ų • 1 Š avo va s~ 
čius; Svyrių apylinkės - Svyrių m1~st~ 1r Svyn~, ~am~JO, ~meto ~t 
""z k · 1·ų valsčius· Vamionių apyhnkes - Varmomų miestą ir Vam10-

u am , . rnk· E'š'šk' · nių, Gervėči'ų ir K.iemeliškių valsčius; _Eišiškt~ apy
1
i č' es -Š 11č.i . 1ųk mies-

tą ir Eišiškių, Valkininkų, Varėnos bei Rudmos v~ s_ ius;. a 1~m. ų apy
linkės -Šalčininkų miestą ir Šalčininkų, Benekaimų, Dieveniškių, Thr-

l l 
~ 
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gclių bei Jašiūnų valsčius. ~ 
. ~ardytojų aw l_inkes ~~dar_ė: Šalčin~nkų apylinkę-Šalči . 

vemšk1ų, Be_neka1?1ų, J ašmnų 1r Turg~h~ valsčiai; Ašmenot 1~, Dic. 
~me no~ 1!11esta~ 1r Aš1!1enos, Gra~1š~1ų, Pa_lionių, KučiontP.Yhnkę, 
mų valsč~a~; Svynų _ap~lmkę - ~1'n~ m~estas Ir Svyrių, Kamo~~r Alšio. 
to, ~ukam1ų, Varm_o~1ų, <;,erve~1ų Ir K1emeliškių valsčiai; S~ 'Šc~c
a~y.lm~ę - S?'1urgam~ų. m~esta_s 1r S~ur~ainių, Salų ir Kriavo Urga1~~ 
E1š1šk1ų apylinkę - E1š1šk1ų miestas ir Eišiškių, Valkininkų y V~lsč1a1; 
ir Rudnios valsčiai. ' arenos 11 

Atgautų sričių miškai suskirstyti į 5 urėdijas. Ašmena ... 
· š' ·n1c k' 'šk' · k · s ured1Jos ~r 1m ~p as. Irt_as m~ _1_mn as J. ~iau šas, Astra uco urėdijos_ K 

ženas,_Kiem~hšk~s ~-red1Jos - N. M1kulskis, Lentupio urėdijos-j R~. 
tartas 1r Svynų ured1Jos - P. Užubalis. Vydžių girininkija buvo • / 1

• 
prie Švenčionių urėdijos . pns irta 

_ I_šk~lo _b?t!nas_ r~ikalas_ at~autų s~i.čių ID:'entoj~s bent minimaliai 
aprupmtl butm1aus1ais kasd1emo vartoJ1mo re1kmemmis nes-kai· · . . t d . . š. . . ' p Jau 
mme a-pa et1s mo atžvilgm buvo gana liūdna. Juo labiau, kad žemė 
ten ~r?:to~, _o, ~ t~, ~kio k~lt:ūros p~žiūriu sritis buvo labai atsilikusi~ 
~e v1s1 ūkmmk~1 laike„karv1~ 1~ net kia~lių . O jeigu ir turėjo, tai tik po 
v1~ną karvę. ~1rb~mo11 žeme čia dar mekad nebuvo rūšiuota. Tad jau 
apie _bal_a~d~~o me~e~1.o vidurį čia įsikūrė ir pradėjo darbą "Lietūkis". 
P~Įf,md1~1a1 JO .s~y?a' Įsik~rė ~men oje ir Svyriuose. Eišiškėse "Lietū
k10 skynus v~ik~ Jau ~e~1a:1. Šie ~k):riai aplinkinių miestelių ir valsčių 
parduotuve~ ~~e arrupmtl prekem1s. Kadangi šios srities valsčiuose 
b_uvę ~lšev1k1_m~ ~a~ų kooperatyvai daugiausia nebeveikė, tai, kol su
s~orgarnzuo_s v1e_n~1a1_ koop_e~a_tyvai, "Lietūkis" steigė savo skyrius ir vals
č~u,?se, _kune laikma1_vert~s1 1~ ~ažmenine prekyba, nors šiaip "Lietū
kJS _tokia prekyba nesiverte. Mme tuose valsčiuose savo skyrius ėmė steigti 
ne ~ "~ie~is", bet ir "Pienocentras", "Sodyba" bei kitos ūkinės ben
d~oves .. fo~os p~rmainos v_ietiniams gyventojams padarė gana gerą ~pū
dĮ, n~s,1ų m1~telių krautuvių lentynose atsirado - nors dėl karo ir ne tiek 
gausia, - ~kių pre1?ų, kurių Jie jau k~lis metus nebuvo matę . 

. Il_ga, sv~ttmŲJų pe_rsek1ot1ems 1r daugelyje vietų smarkiai jau nu
tautmtie~ š10_ krašto !1etuviams reikėjo ir dvasinės bei kultūrinės pa
ramos, tod~I Vidaus reikalų valdybos Visuomenės reikalų departamen
tas pas~~lbė ':nY~ rinklia~ą lietuviams kariams ir Rytų lietuviams. Šiam 
ialyku~ lietuvi~ V1Suomene nuoširdžiai pritarė; buvo surinkta apie 38 000 
k~ygų ir be_veik 3000 žurnalų. Valstyb!nė leidykla paaukojo net 18 {XJ<! 

Į&lf t k~nų ko_ne pus_ę (9410)sudare Rytų Lietuvos lietuviams labai 
re a mgi pr~~ž,os_ ir Vidurinės mokyklos vadovėliai. 

'či ~::isteb:ėttna, Jog_knygos rinktos ne tik jau prijungtų prie Lietuvos 
~ ų ietuviams, ~t 1~ dar likusiems už Lietuvos ribų kurie tuo laiku 

1P pat buvo gyvai SUJudę ir pradėję tautinę veiklą. Gardine (nors jį 
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~u?gė. prie Ry~p~sių,_ k~ip_ ir ~ruskin!nkus _ir_ visą ruožą 
1-ok. iki pat t1krųJŲ Rytprus1ų) veike L1etuv1ų komitetas 1r JO apskrity-
~:~~~o jau 26 lie~vi!kos rr_ioky~l~s. Api~ _Ly_d?s lietu_vių tautinį sąjūdį 
~omct spauda r_aše: Lyd?J ve~ki~ J~U p7:.ae1u~-iais metais su~·ikūręs Lietu-
. tautinis komitetas, kun s spiečia l krūvą visus to krašto lietuvius. O jų 

VI~ keleriopai daugiau, negu sąmoningai klaidingos svetimųjų statistikos 
~lbė. ~omitetas ~ P_i_nasi !iet~viš~ mokyklų, p~rapijų ir kt. reikalais. 
ypatpas1gendama išsizlgtoszos lietuviškos spaudos ir knygų, kurioms anais 
laikaisi Lydos kraštą patekti buvo labai sunku." ([L,1942- 95/256). Prie 
Lydos apygar~o~ vokiečių_ komi~aro lietuviai turėjo savo atstovą, ku
riuo buvo V.V1lčmskas. Taip pat 1r suplanuotos Lydos apskrities ribose 
susikūrė 37 lietuviškos mokyklos, tačiau ne visos jos galėjo pradėti sa
vo veiklą, nes trūko lietuvių mokytojų. Lietuvių komitetas veikė taip 
pat Seinuose ir net Balstogėje, Druskininkuose ir kitose vietose. Taigi 
stengtasi tiems atskirtiems nuo savo tautos kamieno lietuviams kiek tik 
įmanoma padėti. V. Kemėžys apie to knygų vajaus tikslą rašė: "Ne visa 
Rytų Lietuva 1939 m. buvo įjungta į Lietuvos ribas. Daug lietuvių gyvena
mų vietų iš karto pateko į žiaurias bolševikų rankas, kurios lietuvių !atitūrinį 
gyvenimą lygiai slopino, kaip ir anksčiau lenkai. Šiuo metu sąlygos ten 
pasikeitė. Kai kur ifvaduotose Rytų Lietuvos srityse lietuviai jau turi savo 
atstovybę, kuriai vietos valdžia rodo visokeriopą pa/anlatmą. Tų sričių lie
tuviai šiandien norėtų turėti glaudesnius ryšius su mumis. Jie ypatingai yra 
pasiilgę lietuviškojo spausdinto žodžio - lietuviškų laikraščių, knygų. " 
([L.1942--02/223 ). 

Ta proga didžioji dalis surinktų knygų - daugiau nei 25 000 - Rytų 
Lietuvos lietuviams ir atiteko. 

Atgautose srityse iš karto ėmė steigtis ir lietuviškos mokyklos. Svy
rių apskrityje 1944 m. veikė 39 lietuviškos mokyklos su 89 komplektais. 
Kamojo valsčiuje 1942-44 m. veikė 12 lietuviškų mokyklų komplektų, 
o Gervėčių - net 23; Kiemeliškės valsčiuje 8 komplektai, Zukainių - 4, 
Šemetos -2 .1942 m. Gervėčiuose buvo įsteigta ir lietuvių progimnazija. 
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DARBAS 
Įvedama darbo prievolė 

Į Lietuvos darbo jėgos išteklius vokiečiai savo dėmesį atkreipė d 
karo ir okupacijos pradžioje. Karinė jų vadovybė paskelbė atsišauJcim ar 
kad lietuviai į Rytprūsius vyktų dirbti žemės ūkyje. Civilinei administra ~ 
jai perimant krašto valdymą, Reicho komisaras potvarkį dėl darbo išlei~ 
net trim dienom anksčiau nei įsaką, skelbiantį, jog Ostlando valdymą; 
rimąs komisaras. Tasai Kaune išleistas potvarkis skelbė: 

Potvarkis jjungimo į darbą reikalu 
Atstatant tvarkingus ūkio srities santykius, negali būti pakenčiama, kad darbo 

jėgos liktų neįjungtos į darbą. Kad tos jėgos būtų vėl į darbo procesą įrikiuotos ir 
tuo būdu užtikrintas paskiram asmeniui ir šeimai p ragyvenimas, kiekvienas pri
valo pagal savo pajėgumą bendradarbiauti. Kas nuo šios būtinybės nusigrįžta ir 
vengia darbo, kenkia sau· ir visuomenei. Tvarkingam įsijungimui į darbą pasiekJi 
įsakau kas seka : 

§ l. Visi Reicho Komisaro valdomos Ostland srities gyventojai yra įpareigoti' 
atitinkamam Arbeitsamtui paliepus, šiuo tikslu registruotis. Kuriems asmenims, 
kuria eile ir kada - nustato Arbeitsamtai. Registruotis reikia asmeniškai, patei
kiant apie asmens padėtį ir ligtolinį verslą dokumentus (pasą, darbo pažymėjimą 
ir kt. ). 

§ 2. Arbeitsamtai svarbiems ir būtiniems darbams tinkamai darbo jėgai gali
atitinkamai atlyginant - darbą paskirti ir už jos gyvenamos vietos ribų. Masiniam 
įtraukimui į darbą, ypačiai žemės ūkio gamybai užtikrinti, atitinkamo amžialls 
jaunuoliai gali būti visi vienu potvarkiu įjungti į darbą. 

§3. Jei verslo sumetimais savaitės būvy atleidiiama iš dorbo daugiau kaip JO 
diirbininkų, įmonės vedėjas privalo apie tai iš anksto raštu pranešti atitinkamam 
Arbeilsamtui. Atleistini darbininkai turi būti parinkti suArbeitsamto pritarimu. Esant 
reikalui, Arbeitsamtas praneJimo apie atleidimą iš dorbo laiką gali sutrumpinti._ . 

§ 4. Samdyti jaunesnius kaip 25 metų amžiaus abiejų lyčių darbininkus reikia 
Arbeitsamto leidimo. Tai neliečia žemės ūkio samdinių. . . 

§ 5. Visi pranešimai Arbeitsamtui turi būti įteikiami dviem kalbom - vokiečių 
ir vietine. 

§ 6. Kas nevykdo Arbeitsamtų potvarkių, trukdo tvarkingą ūkio atstatymą, 
turi laukti bausmės. 

§ 7. Šis potvarkis įsigalioja nuo šios dienos. 
Kaunas, 1941 m. rugpjūčio 15 d. 

FREUNDT, 
Ostland Reicho Komisaras 

Pavaduodamas (VkB,1941,p.4) 

Remiantis šiuo nors ir neilgu, tačiau svarbiu įsaku, vėliau buvo 
paruošti kiti dokumentai. Kad jame nepakankamai buvo išryškinta dar· 
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~jis telietė Ostlandą, o ne visas naujai vokiečių užimtas 
~prte~~ise tai netrukus pats okupuotų Rytų sričių Reicho ministras 
R)14 srt ' k" 
~Jeidoši patvar 1: PARĖDYMAS 

dėl darbo prievolės įvedimo užimtose Rytų s~ityse . . . . V 

• damas Fiurerio 1941 m lienos 17 d. įsakymo dėl admm1strac11os uz-rasvem . r 
. e Rytų srityse §8 nustatau kas seka; . . 
i/Tlfo§l. l. Visiems užimtųjų s~či~_gyventoja~s n~o 18 lip 45 meflf am~aus t~L

a agal jų darbingumą viešoji dorbo p~e:10Ų. ? Retcho !(on:is~ra1 tam tlk:s ie ruoj~ p-upėms <0rbo prievolę galt 1šplest1 arba suswunntl. 3. Žydams 
(tidžiami atskin nuostatai. . . . 

§2. Asmens, kurie gali įrodyti, jog dirba nuolatinį visuomenei naudingą dar-
b'b neįtraukiami į viešosios darbo priev?~s a~likimą. . . . 

§3. J. Už darbą atlyginama pagal te1smga1 atroda~čzus tarifus. 2. Darbo pne-
volę atliekančiais ir jų šeimomis pasirūpinama pagal išgales. 

§4.1. Reicho Komisarai leidžia šiam parėdymui vykdyti reikiamus nuostatus. 
2 Kas elgsis priešingai šiam parėdymui ir jam vykdyti išlei~~ems nu?s!atams, bus 
baudžiamas sunkiųjų darbų kalėjimu arba paprastu kaleJLmU. Teisti pavedama 
ypatingiems teismams. 

Berlin, 1941 m. gruodžio 19 d. 
/pas./ ROSENBERG 

Der Reichsminister fiir die besetzte Ostgebiete 
(At., 1943-60). 

Vėliau, 1942 m. rugpjūčio 27 d., Rose~be~gas ~i~ sav~ po ~ ~rkiu 
tą darbo prievolę praplėtė, nustatydamas, Jog 'Visi uzi":tų)ų snčių gy-
ventojai pagal savo darbingumą turi atlikti ~iešą dar?o pnevolf " . 

Rosenbergo potvarki vėliau konkretizavo Re1cho komisaras šiuo 
savo isaku: 

PIRMASIS PARĖDYMA.S 
vykdyti parėdymui dėl darbo prievolės įvedim~ ~~ose ~ų srityse . 

Remdiimasis 1941 m. gruodžio 19 d. Reic_ho Mmisteno_Užzm!,oms Rytų Sn;, 
tims parėdymu dėl darbo prievolės įvedimo uiimtose Rytų sntyse ( VBl · RMOSl 
1942, PSL. - "ABl " Kauen, 1942 psl. 412/ §4 is_a~~: . . . 

§1. l . [ vie.fosios darbo prievolės rėmus įeina_ v1s_1 v1e.fo~o !~tereso d~rbai, ypa~ 
darbai ginklavimosi ūkyje; žemės ūkyje,. vieš_oj?Je .v1ršžem_me1~ statyboje, .po~mz_
nėje statyboje ir vandens statyboje, įrengime zr dlazky_m~ vzeJŲJų pastatų, ~ies_ime zr 
išuiikyme kelių, vandens kelių ir geležinkelių, reguil~vime v?n~ns sro~zų ir <far-. 
bai krašto kultūroje. 2. Apygardos komisarui (Arbe1tsamtu1) re1kalau1ant, dzr~tl 
įpareigotieji turi praeiti permokymą, dasimokymq ar f!'okslo ku~sq. _3. D~rbo pne
volė gali būti išplečiama ir darbui už Rytų ~a što R~i~ho K?misana_t_? nbų. . 

§ 2. l. Dirbti įpareigotasis, atitinkamai savo iin~oms. zr ~ugebeJi"!am~, tun 
būti kiek galint tikslingiau panaudotas. 2. D~rb? pnevole tai"'?ma ~e~zenaf!' 
galinčiam dirbti. 3. Kas yra nepilnai pajėgus dzrbtz, tam darbo pnevole taikoma JO 
pajėgumo ribose. . . . . . . . 

§3. l. Dirbti įpareigotuosius į darbą jpareigo1a gyvenamai vietai ar pnstlaiky
mo vietai atfti11kamas apygardos komisaras (Arb_eitsam!as)._ 2. :ifYBardos ~mi
saras (Arbeitsamtas) gali apskričių vi~ininkams ir vaL~čzų viršaičiams pavesti su-
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telkti dirbti ~ei g~tuosius °:~enis tiksi~ at_~kti įpareigojimą dirbti. 
3
_ Jei . . . 

reigotasis yra ĮpQre1go~s st~fl l_~bą, tru _ahtznkamas apygardos komisar:/'btz /Pa. 
samtas) jam išduoda IJJarezgo)lm~ nutarimą. (Afbei,. 

§4. Dirbti įpareigotasis atlyginamas pagal to darbo santykiui galio. . 
tinius at '.Y8'mmo nuos a s. · l .. ttu ~~~~ 

§5. 1. Darbo prievolės ilgi nus~ato apyg~mi~s ~mfsaras (Arbeitsamtas . 
gali būti iš anksto nust~ty!as ~am t!kram la1ku1._ Ka_i d~~bti įpareigota nenui• 1is 
tam laikui, .tai darbą b~,g~ galima t~k ~u darbo vieta, ahtznkamo apygardos ko:· 
saro (Arbe1tsamto) pntanmu. 2. Jei dirbama už Rytų Krašto Reicho Komis . · 
ribų, tai taikomi darbo vietoje galiojantieji nuostatai. anato 

§ 6.1. Dirbti įpareigotasis turi imtis visų stojimų į darbą reikiamų Priernon· 
2. Reikalaujant apygardos komisarui (Arbeitsamtui), jis ypač turi l . asmeniš: 
atvykti su visais asmens dokumentais ir apie savo asmenį padaryti visus reikia. 
mus pareiškimus. 2. panaudoti darbe visus savo turimus darbui reikalingus daile. 
tus (pavyzdžiui, įrankius ir darbo drabužius). 

§7. Atliekant darbo prievolę, kitas asmuo pakeisti negali. 
§ 8. l. Kas nusižengs šio vykdomojo parėdymo nuostatams, bus baudiiamas 

pagal 1941 m. gruodžio 19 d. Reicho Ministerio Užimtoms Rytų Sritims parėdymo 
dėl darbo prievolės įvedimo užimtose Rytų srityse 4-jįparagrafą ("VBJ.RMOst"psL 
5, 1942- "ABl. "Kauen, 1942psl. 412). 2. Tuoj pat bus baudii.amastas, kas mėgins 
kitus sulaikyti nuo kylančių iš šio vykdomojo parėdymo įsipareigojimų atlikimo. 
3. Baudiiamoji byla bus keliama tik apygardos komisarui (Arbeitsamtui) prašant. 
. . §9. Vietoj baudžiamosios bylos, 8-ojo paragrafo prasme, lengvesnia~s atv~-
1a1s apygardos komisaras gali nubausti iki šešių savaiči.ų laiko priverčtaniŲJų darbų sto1!)'klos. 

§10. Sis parėdymas įsigalioja 1943 m. vasario l d. 

MATTHIESSEN, 
Der Reichskommissar fur das Ostland 

Jn Vertretung (At., 1943-ffJ). 
Šiais potvarkiais kiekvienas ką pajėgiąs dirbti Ostlando- taigi ir~~ 

tuvos :-~entojas buvo atiduotas neribotai okupacinių įstaigų ir pareigu
~ valia, panaudoti jį darbui bet kur ir kaip jie panorės. Gyventojas ?etu· 
reJo ne tik jokių teisių, bet negalėjo net ir prašyti, o tuo labiau skųstl. 

Dirbančiųjų registracija 

.. Norėdamas gyventojus priversti vykdyti darbo prievolę, okupan~ 
tureJo ~oti, kiek krašte yra darbo jėgos, kiek jos jau dirba ir ~ek_ ~edir
ba. !'-1~~dami šiuos dalykus tiksliai sutinoti ir sekti visus pasik~i-~un:., vokiečiai paskelbė šį potvarkį, kuriuo buvo įvedami darbo pažymeJUD · 

PfRMAs VfKDoMASIS NUOSTATAS 
. . prie potvarkio darbo jėgoms tvarkyti . (Va/11. 

[gyvendinti 1941 m. rugpjūčio 15 d. Potvarkiui darbo jėgoms tvarkyti Slc, 4 psl.), nustatau: 
Darbo liudi.. · 

• Y ''!'4
1 

. · dar· 
bo li!į f!žtik:intt tvarkingam darbo jėgų panaudojimui Rytų Krašte 1vedam1 i)llna1. 
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~ arkis liečia .. . . kai ir tarnautojai, vi~ vie~~~ ar 

t:r,:;;:=~':':=~:~Jt;iijt::t::::,~~!::;;J_f 
„ turi darbą, ar Y'~, d. visi sava~an~š m1~ai išskyrus žmonas! tun ture i 
~antieji n~~

1
~rtu dir~a~tie)l še;:::: [:di ji:nai neišduodami. 

,niedirbanč21ŲJR\icho vokiečiams . n·tarimą darbo 
dfimUS · ka · h komisaro P · 

liu buJijimų įv~~~",:;;~arai, prieš tai gavę Re1;,:pėms eilę liudijimams gauti 
§ 3. Ge11~ralz;1~1ustato atitin"7'm?mstuaS:,,t:J:irbo liudijimo. 

. J:"mamnves , dži ma dirbll, ne . 
/wwĮ' o kurio drau a 'šda ·mas . 'kia srities komisaro 
ir laiką, ~:kimai ir uud~i':'ų ' ~• menų grupei jos ~,ką, :et2 Darbo Liudijimus 

Parei Nurodžius at1tznka!71~' as darbo liudijimui gaull. . 
§4. ~-. . . iteikti pareiškimą 

/drlOI istazgai r . . 
pas •t komisarai. atižią ir paba1-;Jduoda sn ių . ud'.. uose . .. · ašyti samdos P" . 

Įralai darbo li 
1
1

1
m . l.o į darbo liudl)tmą l~/' kapas jo savininkus. 

§5.1. [monin_i.~ka~pnva dos laikatarpyjepas1 ,e . -
2 Darbo liud1J1mat ir s~m . . trai oje nurodytai .f!Sme 

gq. Baudf.iamieji nuostaLa1 kuriai nors §2 p1~rno1e Pf; pa:al §į vykdomąJE f D-_ 
§6. Kas, prikla~sy_darn_as . evolėms, kurios 1am t.e'! tracines taisykles, b~ au 

nų grupei, el~sis_pnefmf :i~7te istas teisines ~r a~:~a viena iš šių bausmių. 
statą arba I?n.e f w ;uo~a ir kalėjimu iki 6 menesių EISTER, 
diiamas p1mgme au. l d B URM. aštu. 
Ryga, 1942 m. sausw 3 . Už Reicho Komisarą Ry~f/ 223;'. 

([L, 1942 

. . . ndinti apygard~ ko~isa-
. otvarktul igyve • Lietuvoje paisyta, 

Šiam Reicho komis~~o p Kiek to patvarki~ tsišaukimo: 
rai savo ruožtu ė~ė leisti 1sakyusg~rdos (srities) komisaro a . 

. 'š šio Kauno ap ·-ro men galima matyti 
1 

AtsilaulanuJS . 1941 m. rugp)!' ! · ,: 
Ia d) Reicho Kom,s~ro mi· Darbo Įsta1go1e regis 'č' (Ost n š' ragina Remiantis Rytų sn _1ų ti aliepimu - iuo . rba 

15 d. išleistu darbo jėga, tvarky m{nys: . . 60 metų amžiaus, dirb<lJ:,rbo 
ruotis sekanlių darbo š~kų. ~ asmenys nuo 15 l,t,;eii Socialinio Punkto 

l p . l registTUotls v1s1 . . dar netunm• , 
di b. ,;~a :Jarbininkai ir tamauto1a1, . . kai b viešosios teisės 

r ę .. !P . . . ūkio darbmm . '. . atininka~ vers-
pa~7eJt?·t1Uotis neprivalo_ (!~ikin~į~i~kai, e. savaranki.š~:n inkai ir/.~.), e. 
berukovie,f:, i~taiB!i ta";,au_~o1'/:s::,!~ (gydytoja%:4;t':/:Jvelgiant į šeimą ir na
lininkai, d. la1sVŲJŲ pr_o,esl)1ninkai f. moterys, n ' tai o-
aunantieji pašalpas 1: pens ' .. s Komisarą, Darbo f s g ~ ūkį, negali pri!mti. ~rbo. niškai pas Kauno snt1ekamb. 34, tel. ?53~~, arb~ ų 111 Registruotis reikia asme Uosto Jcra,1tas 6,. Lazdijų ir Keda1mų ~ky 

je (So~ialiniame 11nkt_e) f::/-:;iiškio, Marijampf,'estvarka: pavardėms prasu};~ 
s.ocialinio :::;~~~-l~~~i. ~egistracija vyx;;;r;:idedančioms H-0 nuo 
':J:i~:f/::: A-G 11

~
0 J-l l .. 4.1942li~';: ~-Z nuo _19-25.4.~:tip 

10 
regisfnU?~ 

l 8.4.1942, pavardė~~ prasuiedan . '§vengti įmones s~ dauJ. . gauna registrac11cu 
W. Darbo ir mokėjimo trukdymui.' . onėse. l moruų v eJCU 

. privalo rem•travimą pravesti 1m asmenų 0 -

.l 
l 

l 

l 
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r<'lkn/111gns n11ket11s pns Kouno srities Komisarą, Darbo {stnigoje n;;--
L~w,rr/i111t1ose skyr/110.1·1', §.1 sky„ 

V. D11od1111f/11s ž/11itf npie nsmenį ir jo ligJioli11t užsiėmimą dokum 
są, dnrl>o pnlymt!jimq, diplomą, dorho knygelę ir kt.) reikia ntslne~/ "'"s (J>a. 
ntv<'J11 pntil'kli jmo11tls vNliljui. · ' flr/,a §4 

Vl. U(!Įi/stmotls privnlq nsml'fly.1· ir įmo11i1+ vrdtljnl, kurie nepildy~ ~l 
k/11101111ostnlti, Ims t,fll1dllnmi pngal darbo Ji'Roms tvarkyti potvnrkio · ;°f/ ~ ?'s1In1,. 
m. ni,((11jnfio mėn. 15 d. §6. · ' · e SIO 194/ 

Km111n.~, 1942 m. kovo mh1 . .'10 d. 
/pos./ i>ESCllFi 

K1111no Srit/('s ~omi .1·ams, Sorln/111/0 1'1111kto J/(,deJ,:' 
KMP,SV<'rwaltu11gsmt ({l •. 1942, 80/241/ 

Ši n:~istrn 'iju nubuvo viunint · lū, n 's po jos suko dar ir kito' k 
l'ios ~•p~mo tik tnm tikrns dirbnnčil}jl) ~rupcs. 'Jhip buvo rcgistruo~m\'i 
Vokt ttjos knro prnmon9 verbuojumOJO umžiuus asmunys, ~uukiamojo 
trnnsp~r~o lnrnybos tnlkin.in.kq ~,m~.i.nus. •~1icstuosc arklių savininko! bei 
j11 o.rkl)fll, ~no~y~lus h,ehu•s)ffS.JHUOIITIUS l f t.l . Pusaliuu, kai karo našta 
v~k1cč1~1s cn~~ v1~ ln~iuu .sicgL1, pal-. okupuotų sričių Reicho ministrus 
dol rcg1struc1Jos 1šlu1do ŠĮ potvurkį: 

PO'l'VARKJS 
ok111mol11 IQifl/ sriči11 ,,fofini<ims vyrnm.~ ir tt1tJicrims rCĮ(islr11<>1i.~ lolt1fit,i<, karo 

uf.tlt1vi11in111.\' 
10~11/i11it!7'e k?'.e'. kwi vokiečių Reichns ir sąj1mgi11i11/wi veda EuroJ.)(1/ 11uo 

b~lše,'.'!'"~ 1sg~lhe~1, 1,:ok11puotn.1· Ryt11 kro.~tnsprivalo įnešti savo dolį galuti11iam 
lm111_ė;1m11i pasiek/l. Š1nm bendram tik1·/ui pasiekli, pnsiremdnmas Fuehrerio 1941 
m. liepos]!~- '!ll?~taru ~iaujni užimtnm Rytų kraštui valdyti §8, nustatau: 

§1. Visi vt~hmm o/'!1' .nuo pilnų 15 ligi pilnų 65 mehf amiiaus ir visos vieti11ė.i 
n10t~rys nuo p1_lnų15 ligi pilnų 45 metų amiinus, gyveną okupuotame Rytų kmJte ir 
neJJ_nklau~ą pn~ 2 nurodytų n~menų grupių, privalo pagal atitinlwmą potvarki 11Isi• 
regtstrnoh pas JŲ ųven~os vietos ~:rgardos komisarą (Arbeitsamte). 

§2 . . Nuo '.eg!straci~o~ yra at/e1sh: l. užsieniečiai, 2. vyrai ir moterys, kurie 
ta'.t1a!'l~ v?kieč1ų kannese ar civilinėse įstaigose, 3. vyrai ir moterys, kurių pa• 
gnn~uus (if:,sl~s yra profesinis sveikatos srities darbas, 4. dvasininkai. Reicho 
ko~m~m:ai Įgalio;a"!i daryti platesnes atleidimo nuo registracijos išimti~~ ypatin
gai. bus!mom~ f!Whn.oms, ":o.terims si: jaunesn iais kaip 14 metų amiiaus va(· 
km~ be, mokin!ams t~ moki!1ems,. kun e lanko bendrojo lavinimo mokyklas (v1-
dunnes arba f:įta~ (?h~esmo lavmimo) . 

§1, fpare!gofle;_i r~gistru_otisprivalo, apygardos komisarui (Arbeitsamtui) r~i
~l~u;ant, pnstatyfl visus re1kalmgus duomenis ir suteikti visus reikalingus paaiš· 
kimmus. Ap~ar~o~ kon:isaras (Arbeitsamtas) gali įsakyti ir asmeniškai atvykti. 

§4. [pa~eigofl~Ji reg1s~oti s, nusižengę nuostatams ir potvarkiams, bus apy• 
gard?~ komisarų )lems s~teikt_os bau_dimo galios ribose baudžiami, o sunkesniais 
atve;ms, apygar<fos kom1sana (Arbeitsamtui) pasiūlius, kalėjimu ir pinigine bau· 
da arba viena Jių bausmių. 

Berlynas, 1943 m. kovo mėn. 29 d. 
ROSENBERG, 

Okupuoto Rytų Krašto Reicho Ministeris 
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(VBl, 1943, p. 71 ). 

Roscnbcrgas ~iuo atveju jau nebedarė anksčiau darytų kartais ir 

3 
ptučių i~im~ių. lšsky~s tik jau dirbančiuosius vokiečių įstaigose, 

s;icnicčlu11, Kve1~atoR m.t1e11 darbuotojuR ir dvasininkus. Neišskirtos 
u l ncščlos Ir vaikus auginančios moterys, mokxleiviai, paliekant tai 
~l:icho komis.arų nu~>1.i0rai, kurie ypač okupuotų kraštų moksleiviams 
cllnko daryti nuolaidų . 
n Darbai, į kuriuor-i xurcgir-itruoti darbininkai turėjo bOti telkiami, 
buvo gana įvairt\ 11, hct jie sudarė dvi pagrindines grupes - darbus sava
inc krašte ir darbus u~. jo ribų . 

Darbai savame krašte 
Oarho11 žcmėH ūkyje 

Vokkčiai , kadangi LieLuvos fomės Okis buvo vyraujanti Okio ša
ka, numatė iš jos daugiausia ir naudoR Lurėti, todėl ypač jie kreipė dė
mesį į šios srities darbo jcgą ir josios tvarkymą. Jie pamatuotai l aikėsi 
pa1.iOros, jog Lietuvoje fomės ūkyje tuo metu buvo darbininkų per ma
ža, o kitose šakose, pavyzdžiui, pramonėje - per daug, bei kad žemės 
ūkyje naudojama darbo jėga nėra tinkamai paskirstyta. Taigi okupan
tui išleido šį potvarkį: 

POTVARKIS 
dil darbo jėgų paklausos !emės u/cyje patenkinimo 

Bol§evikų įvniriose srityse pasiimtos priemonės ir iemės akyje sudarė tokias 
sąlygas, kurios darbo požiariu veikė ardančiai. Batinai reikalinga, kad visi prisi
dėtų prie maisto kovojančiam fro11tui ir miestams uitikrinimo. Dirbti turi visi: 
darbi11inkai ir tamautojai, vyrai ir moterys. 

Todėl, remdamasis Reiclw Komisaro Rytų Kra§tui potvarkiu darbo jėgoms 
tvarkyti, įsakau kas seka: 

§1. Abiejų lyčių darbininkus ir tamautojus, kurie nuo 1937 m. sausio l die
nos iki 1940 metų birželio 15 dienos dirbo žemės akyje, o po to dirbo ne iemės 
ūkio darbą, apygardos komisarui 11urodiius, įmonių vadovai turi atleisti, kad jie 
būtų panaudoti žemės ūkyje. 

§2. Pradedą dirbti abiejų lyčių vir§ 14 metų amiiaus ūkininkų §eimos nariai, 
kurie, apskrities vir§ininkui ( arba apskrities agronomui) t atai nustačius, pasirodo 
esą nepaka11kamai apkrauti darbu, apygardos komisaro gali būti paskirti dirbti 
kitose iemės ūkio darbovietėse. Tas pat taikoma ir tiems kaime gyvenantiems as
menims, kurie, nors ir nėra pradedą dirbti ūkininkų §eimos naria~ neturi jokio 
arba neturi reguliaraus darbo. 

§3. Einant §1 atleistosios žemės ūkio darbo jėgos arba §2 pažymėtieji asme
nys privalo tuoj vykti į apygardos komisarų nurodytas darbovietes iemės ūkyje. 

§4. Kas elg~is prie§ingai apygardos komisarų ir jų įgaliotinių įsakymams, tas 
apygardos komisarų kompetencijos ribose bus baudiiamas laisvės atėmimu iki 6 



308 Albinas Gražiūnas 

savaičių arba pinigine bauda iki l()()() RM, o pastarosios neišreika/~ 
vietoj to baudiiamas iki 6 savaičių laisvės atėmimu arba abiejomis b s, gali biiti 
kartu. ausmėn,is 

§5. Šis potvarkis įsigalioja 1942 m. kovo 13 d. 

/pa~.f. NABERSBEB. 
Už Generalm1 Komisarą l(, G, 

. . . . . . . . (ĮL,1942--oJJ;~~: 
Pnemus ŠĮ potvarkĮ, žemes ūkio darbmmkų daugiau neats· 

nes buvo nelengva iš žemės ūkio pasitraukusius į kitus darbus su ira~~. 
atgal sugrąžinti, kurie grįžti nenorėjo. Tokių pasitraukusių nebuiast_i tr 
daug, kad juos perkėlęs atgal būtum galėjęs problemą išspręsti. 3 ~ic~ 
mo gyven~ojų ski~tymas dar~~ms į ki_~s ūk!u~ did~~nio rezultato ta~l
p~t n~dave, ne~ ~1~kas ?enoreJo, ~ad JĮ admimstraciJa skirtų į darb i~ 
kiekvienas apsirupmo tikru ar tariamu darbu, kuris tik jautėsi galįs~~ . 
palaikytas bedarbiu ar nevisiškai dirbančiu. Ul! 

. . Šio~ apli~~s paskatino ieškoti ir kitų būdų žemės ūkiui darbo 
Jega aprupmt1. Vienas toks būdas turėjo būti ūkininkų savita · 
pagalba. Kiek šiam dalykui skirta reikšmės, rodo tai jog pats generat ? 
komisaras išleido šį atsišaukimą: ' ims 

PADĖKITE VIENI KITIEMS 
Generallwmisaro aJsišauki mas 

. Pasibaigus ~markia_i ir nepap,,-~stai ilgai žiemai, tenka kuo geriausiai ifoaudo-
11 !ą tnt'!1P_ą lai"'!, kuns_yr~ pasilikęs pavasario darbams. Neturi būti veltui pra
ler~ta ne viena drena,_ ne v~en~ ~a~anda, nes nuo laiku atlikto iemės apdirbimo 
pnklauso ru1~ns de~!tus. Jus v1s1 iinote, kad šis karas yra žūtbūtinis ir jis nulems 
Europ?s at~1t1 .. Todel drauge vadovaukime likimui ir visus sunkumus nugalėki
r e, dedami !"lrf?s paf tang_af. Man visiškai aišku, kad dėl įvairiausių priežasčių 
~u':ą ~rbai_gal~ nusulefstz ir sutikti tam tikrų sunkumų. Todėl lietuviai kaimie
;!a1 tun pa/t"111 gl?~džiu_s tarpusavio ryšius ir ligšiol nebuvusiu mastu vieni ki
iems P~~e ell a~kl,ars ~e, pakinkiais, sėkla ir net žmonėmis. Ž,odį "kaimyni!ka 

k ~alba paversf:ame veiksmu: nepalikite tai tuščiu posakiu o įvykdykite tai. Kai 
m rm~na~f:.tun_ pa~nka':zai arklių, jūs turite jį sušelpti sa~ais arkliais; kai kai
skn:1 tnt kui~ s~klų ir todėl laukų darbai negali būti gerai atlikti - atiduokite jam 
._ tu' l!as ~n1 g~~ ; kai kaimynas turi per maža žmonių gausiems darbams, -
l!j{ . 'J::. u mšfl š,9 spragą, leisdami kaimynui pasinaudoti jūsų šeimos nariais. 

ari - ,_myn~ žeme kartu su jūsi!ke turi būti visiškai apdirbta. 
t ~~et~ l pagalbą artimui kaip į savaime suprantamą dalyką. Jūs /atai daro
Je ~~ ~1. .1~ynams/ !arpusavio bendradarbiavimu jūs sudarote sąlygą geram 

~ ~' ."t:/ ~uledate pne karo su bolševizmu, griaunančiu bet kokį gyvenimą. . 
Ia kųn:Orb les Ia~ darbo, lenktyniuokite, siekdami visiškai tobulai ir laiku atliklt 

u us. Kaip bendruomeninis uždavinys tatai visuomet pavyksi 

Dr. von RENTELN 

. . ~o šio generalinio komisaro atsišaukimo 1942 m. balandžio 30 d. 
maitimmo ir žemės ūkio generalinis tarėjas J. Petronis išleido ši Po· 
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~ 
1varki: P01VARKIS 

dėl kaimyniškos pagalbos !.emės ūkyje 
Vykstant ~tbqtin_iam_ karui s~ b~lševizm_~, _Yra_ svarbu, kad pavasario sėja bū
·vykdyta laiku ir ptlnai, kad ldekvienas se1ai skirtas žemės sklypelis būtų apsė! Tik tuo ke_liu_ bus ~udaryt~s gero! ~~rliaus są!ygos, o tuo pačiu užtikrintas 

krašto gyvenlOĮŲ ir kaf!uomenes ~pru_pimm~s _m~istu. Tai yra tos sąlygos, kurių 
,eikia viską gnaunančiam bolševizmui sunaikinti. 

[)ė/ karo sąlygų visoje eilėje ūkių truks pavasario sėjai atlikti arklių, sėklos ir 
net darbo rankų, tad būtina, kad pajėgesnis ūkininkas visomis tomis priemonė
mis talkininkautų savo kaimynui. Kaimyniškai pagalbai įgyvendinti nustatau: 

). Kiekvienas ūkio valdytojas įpareigotas rūpintis, kad visa jo ūkio pavasario 
sėjai skirta žemė būtų pilnai apsėta. Tuo tikslu kiekvienas ūkio valdytojas pir
miausia stengiasi panaudoti visas turimas savo ūkio priemones bei darbo jėgą ir 
tik matydamas, kad savomis priemonėmis sėjos jokiu būdu negalės pilnai įvykdy
ti, laiku kreipiasi į seniūną, prafydamas organizuoti jam talką. 

2. Kiekvienas seniūnas rūpinasi, kad visuose jo seniūnijos ūkiuose pavasa
rio sėjos darbai būtų atliekami laiku ir pilnai. Tiems ūkiams, kuriuose tie darbai 
atsilieka dėl arklių, įrankių, sėklos ar darbo rankų stokos, jis organizuoja kaimy
nų pagalbą. 

3. Kiekvienas ūkininkas įpareigojamas, nuo sėjos darbų savame ūkyje atlie
kamu laiku, seniūnui paraginus, talkininkauti su arkliais, pakinkJais, įrankiais ir 
žmonių darbo jėga viso to neturinčiam kaimynui, o taip pat, jei turi, paskolinti 
atliekamos sėklos. Pagalba teikiama artimiesiems kaimynams. 

4. Kaimyno pagalba pasinaudojęs ūkininkas pagelbėjusiam !iais metais atsilygi
na atitinkamu darbu. Už 1mogaus darbo valandą atidirba taip pat valand'l, už arklio 
su irankinis darbo valandą atidirba dvi valandas. Nesusitams, atsilyginimo būdą 
sprendžia seniūnas. Paskalintą sėklągrąiina rudenį grūdais ul 100 kg skolos 110 kg. 

5. Be rimtų priežasčių nepaklausęs seniūno paraginimo talkininkauti ūkinin
kas, seniūnui pasiūlius, valsčiaus viršaičio baudiiamas iki 20 RM ir nuo talkos 
prievolės neatleidliamas. Nubaustasis per vieną savaitę nuo nubaudimo praneli
mo dienos gali skųstis per valsčiaus viršaitį apskrities viriininkui, kurio sprendi
mas yra galutinis. 

6. Kaimynilkos talkos suorganizavimą valsčiuose prižiūri valsčių viriaičiai, o 
apskrityse - apskričių vidininkai. Apskričių viršininkai, valsčių viriaičiai ir se
niūnai atsakingi už pilną ir laiku pavasario sėjos įvykdymą - kiekvienas savo 
apskrityje, valsčiuje ir seniūnijoje. 7. Šis potvarkis veikia nuo paskelbimo dienos. 

Kaunas, 1942 m. balandlio 30 d. 
/pas./ J. PETRONIS, 

Maitinimo ir žemės Okio Generalinis Tarėjas 
([L, 1942-1 01/262). 

Arklių kiekiui išlyginti jau 1942 m. balandžio 20 d. buvo išleistas 
toks potvarki s: 

POTVARKIS 
. . dėl darbo arklių kiekio illyginimo 

J§l>'l!m!' da_r~o arklių kiekiams žemės ūkio įmonėse ir tuo būdu užtikrinti lau
kų apdirbimu, 1sakoma kas seka: 
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§1. l . _Apskričių viršininkai ir valsči . . .. 
darbo arklių, vežimų irpakinktų ki ki' žeų vi:šazč1az šiuo • 1. ,_, . e us mes ūki . Įga 1oi 
romo~ ~ps,v,č1ų komisijos, kurių innini . o Įmonėse Jarni Pas· -apskričių ~gronomai ir apskričių ~lininkaky1 y~a _apskričių viJ: ~skrity;rapi11ti 
mos valsčių komisiios kun'oms . . . n stes msnekton· . minkai e sųda • ~ , p1nnmmka · r a1· v 1s , o n . · ra1onų agronomai ir viršaičiųpaskin· . ~Ja valsčių vi..xa'·č~ čiuose anai, 

§2 l 
v: ls · am1 semū · ' " 1 1a· · sų,1_ 

· · "a čių komisijos suda že • nai. 
1 

ir kuri '4(1/'o. sąrašus ir, kiek galima, valsčiaus ;g mes ūkio įmonių tu . ų nariai 
Ap~kriti~ komisijos prižiūri valsči ose es~~~iuose ūkiuostmų_ arklių ir v . kunų pnvalu laikytis. Apskrities ~ "?1:!1s11ų darbą ir du ;Z ~ekius ui ~mų 
~alutinai sprendiia skundus 3 Ji . mlSl~~s vykdo išlygini o Joms nu,;!zna. 2. 
1manoma, Maitinimo ir Že~ : e_! ~pskritzes ribose patie '!1ą ~pskrifies ~mus, 
mu Lietuvos Generalinės Srit:s u,:;o Generalinis Tarėja: 1šlyg_1n_~o pacfubo~e ir 

§3. l . Kainos darbo arkl' ose. pas1rupmama ifti ne. 
l 942 m. kovo 17 d. skelb. zams neturi išeiti už Re. hs lygini. 
~rip~žintai veislinei medii1me_ n~staty_tųjų orientacin:c komi_saro Rytų 
s1eki§a4m}_M;nq nustato v:fs~;:~: "{,,"b?j;~n; netauw':nr"fJ: ?us;, Mtn~•i 

. r..1ekv1enam ark/' . m1si1a. . ei susztari ų. 
reikia ra§tu rašy . . ių_pardavimui arkei . . . . mo nepa. 

§
5 š• p tz_i§ valsčiaus viršaičio tzmui reikia gauti le'di 
· f potvarkį vykd ( • i mą L • . 

'[,"'~~;, kuris w,ts ,,;1aI~t'"t: p. MaUtn;mo ;, :že . - . ,..,,,, 
f:~~io ja 1942 m. balanJ.n; 2t:uosius nuostatus i;i~r~Jo Gen~ra/iniam 

s, 1942 m. balandiio 20d. ymus. Šis potva,. 

NABERSBERG 

Der Generalkom . in ~rtretung'. 
Ruden. k T missar m Kauen 

neraliais ko~:a~:oi~a~bam~ buvo vėl panaši talk ~[L< 1942-92/253). 
e1do del to šį potvark "· a Įsakyta, ir pats ge-

. POTVARKIS l· 
Pasiremda del 1942/43 m d • 

diio 24 d. potv':r:/ei~ho .~inisteri~ 0~a~ravų kūlimo 
Bl. RM Ost, psl. 

17
?~: telSlų nustatymą %ytų °;),~ Rytų !ritims 1942 m. balan-

§1. Kadangi dėl ( ~tatau kas seka: to Reicho Komisariate §1 (V, 

tenka kulti bendruo m . mų kūlimo mašin . vo kūlimo ko l meniškai, visi kul' . ų stokos 1942/43 metų deri' . . mp ektu 1amŲJų maš · . . 1aus 1avus 
mus, Įrankius, trans s ~~- varo_momis mašino . i'!ų s~v~mn":'i įpareigojami sa• 
nustatytą atlyginimą f ':'i~os diržus ir kt., apsz;t~ zr P'!e .ĮŲ_Pnldausančius įrengi• 

. §2. Kūlimo kom ei.stz naudoti kolektyvini ~s. vzršm_mkui pareikalavus, už 
mstu_s. Jei ma§inist iplektų savininkai turi du 

0
. ':ūllmo reikalams. 

žemes ūkio įmonė, as y~a !:a:tu ir ūkininkas t 0 ~ "ap~amaujantį personalą, mafi· 
mynų pagalba. paszrup1na, kad tos . , ~1 valsčz~us viršaitis, kurio srityje yra 
. . §3. Reikiamus fmOnes darbai būtų toliau tęsiami su kai· 

re1as. nurodymus ir dir, ktyv 
§4. Šis potvarkis . . e as duoda Maitinimo ir Ž,emės Ūkio Ta· 

ĮSIgalioja 1942 m ·- . · rugp]Učzo 3 d. 
Dr. PENSE, 
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Der Generalkommissar in Kauen 
!m Auftrage ([L, 1942-180/341). 

Norint žemės ūki ge~a u ~~rūpinti darbo jėga, net ir bausmių vyk
as nuteistiesiems bei kalimų atostogos turėjo būti derinamos su 

dyo1b
31

•

5 

žemės ūkyje. 1942 m . birželio mėnesi generalinis teisingumo 
dar 'č. "šl "d k. k d · ejas r,J. Mackevi 1us 1 e1 o potvar l, a teismo įstaigos, nuteistuo-
t~~s išleisdamos atostogų arba spręsdamos neatidėtino bausmės vyk
~ymo k\ausim~.s, priva~ą pana~~oti visas įsta~o teikia~as galimybes, 
jo! kUO da~giau žemes darb!n1nkų, ypač ūktrunkų, galetų naudingai 
prisidėti pn e vasaros že mes ūkio darbų. 

Taip pat buvo atkr eiptas dėmesys į mokinius . Jau 1942 m. balan-
džio mėnesį spaudoje pasirodė šis Generalinio švietimo tarėjo prane-

šimas: Gimnaujų, progimrwzijų ir specialinių mokyklų direktoriams prane§imas 
dėl moksleivių vasaros atostogų 

Numatant, kad šią vasarą žemės ūkiui gali būti didesnis darbininkų pareika· 
/avimas, reikia paskatinti moksleivius vasaros atostogų metu vykti į kaimus ir 
talkininkauti žemės ūkio darbuose. Šio tikslo siekiant, mokyklų direktoriai prašo· · 
mi ligi mokslo metų pabaigos suruošti moksleiviams keletą atitinkamo turinio 
paskaitų. Ž-emės Ūkio Rūmams pritariant, paskaitų lektoriais, jei yra reikalo, gali 
būti kviečiami vietos agronomai. Atskiro aplinkraščio §iuo reiknlu nebus. Švietimo Generalinis Tarėjas 

([L , 1942-99/260). 

Vėliau mana nt, kad vien tik paraginimo moksleiviams uoliai tal
kininkauti žemės ūkyje nepakaks , jie įpareigoti imtis šitų darbų. Gene
ralinis švietimo tarėjas, susitaręs su Generaliniu vidaus reikalų tarėju, 
paskelbė, jog visų aukštųjų vidurinių ir specialiųjų mokyklų klausyto• 
~ai be_i mokiniai, ne jaune~ni kaip 15 metų, ir tų mo1o/klų mokyto)ai 
Įpareigoti vasarą atlikti 7 savaičių žemės ūkio darbo pnevolę. Nuo šios 
pareigos buvo atleisti : l) aukštųjų mokyklų vyresnysis mokslinis perso· 
nalas ir tie jaunesnieji personalo nariai, kurie skaito privalomus kursus 
ar yra reikalingi klinikų, laboratorijų ir panašių įstai_gų darbui, 2) m<:>
kyklų direktoriai, 3) miestų ir valsčių centrinių pradžios mokyklų vede
jai, o taip pat ir kitų didesnių pradžios mokyklų vedėjai, jeigu tose mo• 
kyklose neliktų atleistų nuo darbo prievolės žemės ūkyje mokytojų, ku
ri~ gal~tų pavaduoti vedėjus, 4) ištekėjusios mote~ , tu~č~o~ jaunes
?1~ nei 15 metų vaikų, 5) silpnos sveikatos negali _d~rbU fiz1ru~ dar~, 
1e1gu pristato atitinkamą liudijimą iš miesto, apskriUes gydytoJO ar V1e
šos įstaigos, 6) vyresni nei 50 metų vyrai ir vyi:esnės nei 45 metų am
žiaus moterys , 7) asmenys , kurie vasarą lankys Švietimo valdybos orga
nizuotus kursus ar tuose kursuose dėstys, 8) aukštųjų ir specialiųjų mo
kyklų klausytojai ir mokiniai kurie vasarą atlieka privalomą praktiką 
ar jai vadovauja, 9) tie klausytojai ir moksleiviai, kurie įstaigoje arimo-
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nėje dirbs ne mažiau, kaip 48 valandas per savaitę, 10) vi~ 
specialiųjų moky~lų moki~iams, ku~ie atostogom~ bai~antis lai~~ tr 
jamuosius ar pata1somuosms egzammu~, dar_bo pn~v?les laikas sutni 0• 

pinamas_iki 5 savaičių. _(~9~~ m. nuo ~n.evoles talk1mnkauti žemės;: 
je atieisli 6544 moksle1V1a1 ir mokyto1a1). 

~ad mok~leiviai ~?1čia~ ū~je pa~ėtų, tiems skyri~?1s, kursams 
ir klasems, kune netureJO laikyt, egzammų, mokslas tureJo baigtis 
bi~eli~ 1~ ~-, ~?ip buvo_ į~r~sta -~iet~v?s m~k):'klose, bet gegužės 30 ~~ 
Tačiau lf VISI k1u moksle1V1a1 tureJo but, paleist, atostogų ne vėliau kai 
birželio 16 d., kai privalėjo išvykti darbo prievolės atlikti. Ši priedenn~ 
turėjo būti atliekama savame valsčiuje ir tik esant talkininkų pertek. 
liui-kaimyniniuose ar tos pačios apskrities valsčiuose . Į darbus moks. 
lei_vius pas~irstydavo_ °:okyklų direkt ori~i, o pr~d~ios moky~lų moky. 
toJus-vyr . mspektona1. Buvo numatyta , Jog kunoJ nors apylinkėj susi
telkus daugiau vienos mokyklos mokinių, bus paskirstytas bent vienas 
tos mokyklos mokytojas rūpintis mokinių elgesiui. Jokio atlyginimo už 
šį darbą nemokėta, tačiau, kaip ir visiems ūkio darbininkams, buvo 
duodamas maistas. Ir mokytojai, ir mokiniai į darbą vykti ir iš jo grįžti 
turėjo savo lėšomis. Neatlikęs šios prievolės, susilauk davai bausmės: 
mokinį pašalindavo iš mokyklos, o mokytojai paskiriami į žemesnes 
pareigas ar net atleidžiami. Atlikusiems minėtą prievolę viršaitis duo
davo pažymėjimą. 

Tenka pastebėti, kad tos akcijos rezultatai buvo prastoki. Pirma, di
džioji to jaunimo dalis ir be jokių potvarkių vasarai grįždavo į tėvų ūkius ir 
ten su visais kitais namiškiais per vasarą dirbdavo. Antra, ūkininkai iš at
vykusių pas juos dirbti miestiečių - dažniausiai giminių ir pažįstamų, vai
kų - kokio nors iš tiesų našaus darbo nelaukė ir nereikalavo. Kadangi 
tiems jaunuoliams reikėjo pažymėjimų, jog darbo prievolę atliko,juos kiek 
dirbusius ar net ir visai piršto nepakrutinusius tokiais popieriais ir aprū
pindavo. Užsiregistravusių buvo ne tiek jau daug: 1942 m. iš 6 544 prievo
lininkų 5 391 vyko dirbti į savo tėvų ar giminių ūkius. Be to, atliekant kai 
kuriuos kitus darbus, taip pat buvo gailina atlikti tą vasaros darbų prievo
lę. Marijampolės, Pavenčių ir Panevėžio cukraus fabrikams buvo reika
lingi atlcrinių runkelių pasėlių tikrintojai. Šitą darbą galėjo atlikti ir moky· 
tojai, studentai bei aukštesnių klasių moksleiviai, o čia plu!ant išbūtas lai
kas įskaitomasi privalomą talkininkavimą žemės ūkyje. Be to, už šių pa
sėlių priežiūrą mokėtas atlyginimas, kurio talkininkai negavo. Panašių d~
tuotojų samdė ir tabako bendrovė tabako pasėliams prižiūrėti. žemes 
ūkio departamentas kviesdavo žemės rūšiuotojus, kuriais galėjo dirbti ne 
tik agronomai, bet ir dirvožemio mokslo egzaminus išlaikę būsimieji~~
ronomai ir mfilininkystės studentai Moksleiviai darbo prievolę gal~J~ 
~ ir Statistiko.5 valdyboje, kuriai reikėjo talkininkų, tvarkant neseru~ 
!\'}"kusio ~'Ventojų surašymo duomenis. Taigi visi šie darbai mažino ska•· 
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~e vasaros darbo p_~evolę at~ik~ pl~kda~ es~ l~ukuose. . 
bŲ ll!bomėdamiesi darbo Jega žemes ~kyje, vok1eč1ai nuspre.nde ne

. t sureguliuoti ir darbo užmokesti bet darbo sąlygas. Tad Jau 1941 
dels1an . 'd š' k' 

spalio 23 d. 1šle1 o l potvar 1: 
rn. POTVARKIS 

Rytų Kra!to temės ūkio aJlyginimų ir darbo sqlygų reikalu 
l941 m. spalio 23 d. . . . . 

§ 1. J. Veikimo plotas: Reicho Komisaras Rytų Kr~'!-'' bu~zas Lie~.vo~ ir Lat
j,s valstybes padalino į dvi atlyginimų sritis. l atlyguumų snhs - La!"iJa,_ ~s~ 

~tgalę. IJ atlyg!nimų s~ - Latgalė ir Li~va. JI. Apimlis ver~ ~nty: ~~i žemes 
ūkia~ ~kaitant ir valstybinius dvarus - ~UV}'~ius s~v~hoZL!s. III . LJ_e~"!~'!' asm~s:_ 
/. kumeliai, kumečių žmonos, 2. padienuu darbi~mkai, ~-sa,~rdinzai Vlengunguu 
Iemės darbininkai ir darbininkės, vyrWcos ir moteriš~s lyties P!emenys. . 

§ 2.1. Bendrasis darbo sutarties turinys. l. Sutart~e! P_r~džia: ~arb~aV;'s pnva
lo kiekvienam žemės ūkio darbininkui, jam ateina"!_! uk{, tšdu~ll a~lygi~!m~ ~y
gelę, kurioje turi būti įrašinėjami atlyginimo mokėJi~ai,. duo_ti. daikt?1 ir ~i ?'· 
skilitymai. 2. Atlyginimų knygelėje privalo būti pažy"!eta IT abie1ųp~sių patvirtin
ta, kada darbo sutartis baigiasi. JI. Sutarčių laifro ilgis. Su kumečiais darbo sutar_
tys sudaromos metams; su viengungiais samdiniais ~~bo su~a'!Ys yra P_USm~~
nės tačiau esant galimybės, turi būti sudaromos metines. Metin_1ų sutarči~ veiki
md pradli~ laikoma: a. spalio l d., kai darbininkas atkyla t~ liepos. l ~ IT 8!7-'0 • 

diio 31 d., b. balandžio l d., kai darbininkas atky_la :a!P sausio l d. !r bi~/io ~O 
d. l. Apie metinės sutarties toliau nepratęsimą tun bu/l !'ran~ta 6 menesi?is pn e~ 
darbo metų pabaigą. 2. Apie pusmetinės darbo suta~es toliau. ne!'ratęsllTlą_ ~n 
b · · · · · • -'·rb meči'opabaigą 3 Padieniams darbmmūti pranešta 3 menesiais pne~ uu o pus . . · · di kad ·ie ro-
kams turi būti prane§ta 24 valandom prieš paskutinę JŲ darbo eną, l 
liau nebereikalingi. . • dirb · afi 

§ 3. Žmonos darbas. Kumečių žmonos yra iPare!g~to~ E "}etu~etu ~fv~~ 
si_a (j(J dienų. Jos rytą pradeda <!t'rbą ! 12 val~nd~s1yV,::~~f::!s ir Kalėdas bei 6 
eina namo 1/2 valandos anksčiau: J?ienąP_neš e ku ' č' bn s bejų sutiki-
savaites prieš gimdymą ir l O savaičių po gmtdymo me ių ono 

mo negali būti foukiamos į darbą. . . .. ku • tu ·pagal§ 2 darbo sutar-
§ 4 Metinis atly•oinimo priedas. l . DirbanlleJI, ne naži . 

60 
di , .•• 

· .,. · · dirba m ausia enų, "'"' 
ti, o taip pat kum_e~ių žm?nos, ~n_o_s f. me~ s ·ama asiboi darbo sutarties 
metai gauna atlyginllTlo pnedą. Teise E pnkaedąl _ĮgYJ . tuppagn·n8: nutraukiaprieš 

2 J • ., ·rb · · , .•• dėl darbdavio tes su nm 
metams. . ei uu mm....., . . . . § 1 'ką darbininką atleidžia, me-
laiką darbo sutartį arba da:'?davys netel~seta! pr b ~~ išmokėta Kiekvienam mė-
tinio atlyginimo priedo atittnlcama da IS Pf!V~ 0 u . . . d dydis dy 
nesiui tenka 1/12 dalis metinio priedo. Metimo atlygimmo pne O nuro tas 

nuostatuose apie atlyginimą. . . as darbininko butą laikyti geroj padėty ir 
§ 5 BuJas. l Darbdavys yra /Pareigot b · • .:,-'- · B , ••• . . . . . č kro ' . ,<;,l;_;n; kas metai privalo Ūtl puu,vuitl. utas""" šalini! gedimus, ypa snys IT=•- . . odu . bei 

· · bū · balt' Dn~bininknspnvt1l0 saugoti butą, tvartus, s s irt.t. metai tun tl mamas. ..,. . lygi · · al du · .1 • ..J...l. 

mažesnius trūkumus paJs pašalinti; medlia8!l be at . mmo p~~ o ott ....,~. 
Dides · trūkumai turi būti neatidėliotinm pranefti darbdaviui. 2. Be mažamečių 

:?':ikų ir :~enų, kurie pagal µtatymus turi t~ ga~ iJlaiky,:ną, kiti_~me~ys- n~ 
skaiianJ t1WTIJJ1f apsilcinkymų - tik su cuubdav10 leidimu gal, pastovuu aps1gyvenn.. 
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§ 6. Gyvulių laikymas. ~n:zeči_ui. turi būti suteikta galimybė lai . 
vumetis gauna vienai karvei v1et0Je wrastą vasaros ir žiemos x /cy1z vieną 
1\.1 • • d . b . x· . pa~a"ą z.,,.· aw šaras susidaro iš 1,5 v1gu ų cent11enų ~1e110 ar dobilų ir 30 d . · ternos ·1, 
runkelių bei darbdavio paskirto tva,:t?· Jei darbininko karvė aĮ'W-4bų. cen,11; · 

darbdavys turi jos Waikymą apmokėt 1. Nelaikantieji karvės kumYlč': '.1eiš/aikc,n ų 
• · · .. · • · 1,,, • e 1a1 v a, 

na kasdi_en 2 litrus pieno, J':I J!e .~u'! vieną ~at".'f' ir ~ litrus turintie 'i 2 asarq gau. 
vaikų; žiemą - 2. lzt~s ~unnlteJ! v1.eną vaiką ir ~ litrus _ lurintie ~ 2 ar daugiau 
vaikų. Kiaule~ la!kyll tmppat le1~~':'?· Viš!1f Laikymas, atsiIve/ ~ant ~r ~Ugiau 
/voas, gali būti leistas, tačiau tun but1 tikra, Jog nesusidarys 1·01a} ., l l vietos sq. 
JO • ,.. • • l v.. . s "a OS 

§ 7. Kumečio a~.;~in'':'~s. . I\J,l!'1et1s gauna nemoka mai but ir· 
Kumečiui kas metai. v1eto1e Ų'r~stu_ budu du.odam~paka nkamai 1cu! tvaną.~
gauna 0,31 ha bu/vems sodmt1. Dirva bu/vems tun būti sodinimui · 3· Kurnetu 
/a atvežama ir derlius nuvežamas bei kiti darbai su arkliais atlieka~a.ru_ita. Sėk. 
valandomis. Kumetis yra įpareigotas bulvių lauką švariai laikyti n~r. 0/ 0rbo 
yr~ tik vasaros moke~ti~. 4 . .f0mečiui duo~ama javų: l atlyginimų· srit/'!tkas 
dv~gub~. cnt, II a~lyg1~1mų s~~ - l ~• 5 ~v1~u.bų <;n~. Javai turi būti duįda,::;s 16 

menes[ _iš anksto ir f!n~alo butz maži~us!az v1dut1mo derliaus gerumo. Juos su1:. 
ro _3_ d~18':"b~ cn~ m1ež!ų, l d~. ~nt kv!eč1ų. l /2 d'!· cnt !i:nių, 2 dv. cnt avižų arba 
m1š111w ir likusią dal[ - rugiai. Kunos nors grudų ruš1es trūkstant jie gali b"ti 
pakei~ti atitinkamu kief:iu kito j?vo, s_!caičiuojant nu_statyta kaina. Prieš /aikfi n:. 
traukiant darbo sutartr, ku.mečw grudų gavznys pnvalo būti taip apskaičiuoja
mas, kad žiemos pusmečiui tektų 2/5 ir vasaros pusmečiui - 3,5. 5. Pinigais ku
metis gauna tokį atlyginimą: l atlyginimų srity vasaros pusmety 11 RM, žiemos 
pusmety - 9RM, II atlyginimų srity vasaros pu smety l0 RM, žiemos pusmety8 
RM. 6. Kumetis gauna kasmet metinio atlyginimo priedo natūralijom 11/2 dvi• 
gub. cnt rugių vertės. 

§ 8. Žmonos aJlyginimas. l. Kumečių žmonos už savo darbą gauna i valandq 
O, 11 RM. Už melžimą joms vietoj valandinio atlyginimo už primelžtus kiekvienus 
20 litf<Ų duodama l /2 litro nenugriebto pieno. Susitarus, galima už tai mokėti ir 
pinigais. 2. Metinis atlyginimo priedas yra 7,50 RM. 

§ 9. Darbo įrankiai. Kumetis privalo atsigabenti toje vietoje įprastinius tinka· 
mus vartoti įrankius. Dalgė plakama nedarbo metu. . . 

§ 10. Padienių darbininkų aJlyginimas. Padieniams darbininkams l dienqmo
kama RM: 

l atl. s. JI atl. s. 
vasar. žiem. vasar. žiem. 

vedusiam 1,70 1,40 
darbininkui 

1,50 1,30 

virš 18 metų 1,50 1,30 1,30 1,10 
darbininkui tarp 
16-J8metų 1,10 0,90 0,90 0,70 
darbininkui 
ligi 16 metų 0,70 0,50 0,45 0,30 

I atl. s. JI atl. s. 
vasar. žiem. vasar. žiem. 

moterims virš 
18metų 1,30 1,10 1,10 0,90 
moterims 
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.--- 0,90 0,70 0,70 0,50 
J(r-18 ,nel~ . 

,rroterims ilgt 0,70 0,50 0,40 0,30 
J6 ,netų . . . 

[)uodant maistą, atskaitoma l /5 dienos uždarbzo. . . 
,nd' • aJlyginimai. I . l. Viengungiams žemės fikio darb1mnkams 

§ .11· ~a,ą Ji~':w darbdavys. 2. Piniginis atlyginimas į mėnesį RM: 
butą ir ma1s I atl. s. JI atl. s. 

vasar. žiem. vasar. žiem. 

darbininkui 
21 metų ir 22,20 15,30 
vyresniems . 23, 40 16,50 

darbininkui 19 80 13,50 18,60 12,30 . . . 

l8-f ; :i~~is a~lY_8ini'mo.pri~dabs tvieToti!Xi~:~fn~:::::::/;;f~:~4į~: 
/l . l. Tamaztems maistą ir u ą ·J • 

nesi RM; 11 atl. s. l atl. s. 
vasar. žiem. vasar. žiem. 

darbininkėms 18 metų ir 
vyresnėms 13,20 9,60 12,00 8,40 
darbininkems nuo 

12100 
B,40 10 80 7 20 

16 ligi 17 metų ' ' 
darbininkėms ligi 5 40 7,80 4,80 
16 metų ~,O!} ' . 22 RM 
3. Metinis tarnaitės atlyginimo pne~as-: otas ši~ potvarkio vieną egzemplio
§ 12. Iškabinimas. Darb<!,a':'JS rra IP~r~ig žiniai. . 

rių pakabinti ūkyje mato~OJ v,eto~ ~:b 17'".,941 m. spalio 15 d.; kiti nuostatai, 
§ 13. [sigalioji1?1a~. Šis potvat( .IS:!~ ;/:laiku nustoja galios. 

kiek jie prieštarau1a šiam potvar, ui, LOHSE ,. 
Reicho Komisaras Rytų Kraštui 

(Vk.B, 1941, p. 46--48). 

. . . .. kitų potvarkių, kuriais atskiri cituoto 
Vėliau buvo 1šle1sta ivai~ųd . . askelbti kiti Jau 1942 m. balan-

. . ak . ti ar pap1l yt11r p . . d 
Įsako nuostata i P ~is dž' mokėti 1941 m. spaho 23 • potvar-
džio 6 d . paskelbta, JO g drau i_am~ru·gais žemės ūkio darbininkams na-

l . imą grynais p1 k' k kiu numatytą at ygm až d. "mą mokėti natūra ir už to 10 mo es-
tūra. Už mokėjimą. a~ net~ a. e~ kaip 6 savaitės kalėjimo ir ~.i 109~ 
čio priėmimą - grese ne ~ugia eišreikalavus prasikaltėlis galeJO buti 
markių piniginė bauda , kui ~10~ nate· mimu 1943 m kovo 30 d. išleistas 

6 vaičių a1sves . . l . . 
nubaustas dar . sa . Krašto žemės ūkio darbininkų at y~nu~u~ 
nau1· as potvarkis apie _Rytųak . tikai kurie 1941.X .23 įsako stra1psma1. 

l s kunuop eis . . k nk 
bei darbo ~~ yga ' ta tas darbo dienos ilgis žemės ūkyje - apie . ą ~ ~-
Pavyzdžiu 1, JU<;> nus užs ty . ė Anot to potvarkio, darbo diena žemes ūkyje 
tesnis potva!kiS ~e . ~,;\~1. vasario -8, kovo nuo l ligi 15 d . - 9 1/2, 
truko: sausio menes1 ' 
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nuo 15 ligi 31 d:-: 10, balandžio-10, .ąegužės-ru~jūčio mė~ 
rug.5ėjo nuo l hgi 15 d.-101(2, rugseJo 16- spaho 15 d. -10, spar 11, 
31 d. - 9, lapkričio - 8, gruodžio - 6 1(2. 10 16-. 

Miško medžiagos ir kuro paruošos 

t:Jaciai ~imojo k!ek tik įm~n?ma daugiau pasip~ lnyti ir iš Lie(1!. 
vos miškų - ir k.aro r~ikala~s, i~ išvežant med.ie~ą Į _Reichą. Ne r 
vokiečiams, bet ir patiems hetuVIams be padannes m1~ko medži ik 
rūpėjo dar ir kuras, kurio, anglies importui nutrūkus, reikėjo pasit~;~ 
bemaž tik iš miškų ir durpynų. Taigi darbo jėgos miško medžiagai .ti 
kurui paruošti klausimas okupacijos laiku pasidarė labai aktualus. ir 

Miško medžiagos paruošos pirmiausia buvo vokiečių reikalas nes 
jie kone visą padarinę medžiagą pasiimdavo sau. Tačiau šį darbą ailikti 
buvo įpareigoti patys lietuviai - Miškų departamentas. Atlikti tą uždavi~ 
pasirodė ne taip lengva. Iš pradžių miškų administracija bandė verstis šiems 
darbams l~isv~ ~amdyda~a. kirtėjus ir vežikus,. ~čiau s~vo noru šių darbų 
maža kas emes1. Už vokiečių nustatytus atlyg1mmus mekas nenorėjo tų 
darbų imtis. Be to, trūko įrankių ir kitų priemonių-kirvių, pjūklų, dildžių, 
geležies vežimų ratams ir rogėmc; kaustyti, pasagų ir pasagvintų bei kitų 
panašių dalykų. Dėl šių priežasčių 1942 m. balandžio mėnesį buvo iškirsta 
dar tik 40 % to sezono kirtimui numatyto kiekio. 

Ši padėtis paskatino okupantus imtis prievar tos. Apygardų komi
sarai išleido potvarkius, kuriais įvedė miško kirtimo ir vežimo prievolę. 
Be to, vokiečiai pasišovė parūpinti ir trūkstamų įrankių, tačiau jiems 
prastai sekėsi. Vokietijoj tų dalykų irgi trūko, todėl vokiečiai visa tai 
rankiojo jų okupuotuose kraštuose ir siuntė į Lietuvą. Šitaip gauta skir• 
tingų tipų ir įvairių kraštų gamybos kirviai ir pjūklai. Kone visos pasa• 
gos iš viso netiko Lietuvos arkliams kaustyti. Okupan tai buvo net beuž· 
siimą suregistruoti visus krašto kirvius bei pjūklus ir tuos įrankius sek· 
vestruoti, bet, turbūt nesitikėdami iš to didesnės naudos, šio sumany
mo atsisakė. Gautuosius įrankius taip pat dar reikėjo paruošti naudoji· 
mui. Spaudoje dar kartą buvo paskelbta: "Miškų Departamentas priima 
iki š. m. birželio 13 d. pasiūlymus išgaląsti ir apsodinti ant kirvakočių J(Xj) 
kirvių ir paruošti darbui 1500 pjūklų. Siūlyti: Kęstučio g. 15, kamb. Į 
te/e[. 24875. Miškų Departamentas". ([L, 1942- 135/296). Tačiau iš to 
pakartotinio skelbimo matyti,jog tam darbui kandidatų nedaug te~ta
Taigi tie kirviai ir pjūklai vokiečiams ne kažin kiek pasita rnavo. T1e;,a, 
v_okiečiai į Lietuvą atgabeno ir motorinių pjūklų miškams kirsti! ta~.au 
lietuviškoji miškų administracija šių instrumentų panaudojimą 1vair10" 
mis ding.5~ vis atidėliojo, kol jie liko ir visai užmiršti. . ..,,. 

Darbininkų trūlco ir kitiems miško kirtimo bei sukirstos medie...,. 
apdorojimo darbams. Iš pradžių dėl pabėgių tašymo buvo skelbiama: •}/JJ
kų Departamentui reikalingi pabėgių tašytojai. Už tašymą bus at/yginlP"' 
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~inos ir tašytojai bus aprūpinami maistu darbovietėse. Turį paty
„ustalY.105 e darbe prašomi registruotis artimiausiose urėdijose ir girininldjose 
ril~1'~vo mėn. JO d. Miškų Departamentas". (ĮL, 1942-51/212). Tačiau 
iki J. ,n. kai· vėliau gegužės mėnesį, tasai pats Miškų departamentas vėJ • u gero , 
ia kelbė tolei atsišaukimą: 
pas Atsišaukimas 

Gyvefltlmasis laikotarpis reikalauja sutelkti visas krašto priemones karo ūkiuį 
kuris yra svarbiausias ramstis kovoj~ su b°.lš~izm~. Kar~ ūkio sąlygose. le~iam_os 
,ejkšmė-5 turi visų rūš~ tra'!sporto priemones_ 1r ypatingą re~kš_rrut terz!«i skirti_ gekiin
ktlių transportu4 ~no greitas atst:itym?5 bei sutv°:kym_as 1r ;opalaikJm_as ~nkama
me stovyje reikalauJa 7U:Papra~to femP'n:'?· G~kJinkelw palaikymui ,:e~'!gos pa
bėgė-5, kurioms paruoš~z reikali~gi tašytOJOI. Af iškų .pepa~a,:nenfas kvf~č1~ v~us mo-_ 
ktinčius bei sugebančuts tašyti pabeges registruotis artlmzauswse ginrunki;ose bei 
urėdijose. Minėtose įstaigose bus registruojami tašytojai, kurie turi nuosavus įran
kius o taip pot ir tie, kurie įrankių neturi, bet gali tašyti; pastariesiems įrankiai bus 
panlpintL Už pabėgių tašymą_ bu~ gerai at~ygin_ta, o t~p 1!'!1 bf:'S skiriamos tfa!ktf~ 
premijos. Be to, paminėtose 15taigose tun registruotis _vis_1 m_iško p/ukdytoJat, sielių 
P'lnėja~ ritėjai ir kiti miško medžiagos plukdymo specialistai. 

Miškų Departamentas 
(!L, 1942-109/270). 

Iš šio atsišaukimo matyti, jog ir po galutinio pabėgių tašytojų re
gistravimosi termino -kovo 10 d. - jų trūko dar gana daug. Miško dar
bininkų tiek trūko, jog tų pat 1942 m. liepos mėnesį _generalinis k?mi
saras savo Darbo įstaigoms (Arbei~~mtams) paskel~, kad ~~rtan~e~s 
mišką ir kasantiems durpes darbm1nkams potvarkis vykti Į Vokietiją 
darbams karo pramonėje netaikomas. Tą pat mėnesį generalinis komi
saras dar išleido įsakymą, kad tiekimo ir paskirstymo kontoros, kurios 
skirstė leidimus prekėms pirkti, avalyne ir tekstilės prekėmis pirmiau
sia aprūpintų miškų kirtėjus ir durpių kasėjus. 

Vokiečiai suprato, jog tie lietuviai- ir miškų administracija, ir miško 
darbininkai - neturi jokio noro okupanto reikalams išskirti savo miškų, 
todėl jie lietuviams yra pasakę nemaža piktų žodžių, ir net patys ėmėsi sau 
mišką kirsti. Visų pirma, negalėdami pakankamai sutelkti vietinių darbi
ninkų, jie surinko savuosius miškų apsaugos būrius (Forstschutzkomrnan
do) ir patys abiejose per_ miškus einančių_ kel~ų pusėse sau&1_1lllo sW?eti
mais ėmė kirsti plačias Juostas. Iš pradžių kirto 50 metrų Juostas Jose, 
vėliau -100 ir pagaliau-200. Okupacijos pabaigoje, 1943-44 metais, lie
tuviškajai miškų a~ministracij~i v.okieči~rns ~ran~š~, .jog sti~gant darbo 
jėgos ir rytinėje Lt~tu~os dalyj~ em~ s1_a~sti SOVlCtllllams _d1~e~an~ms 
numatytas miško kiekis bus baigtas kirsti tik metų gale, vokiečiai u1.suno
jo patys mišką kirsti. Šiam darbui jie pasirinkinėjo vietas, kurios, jų many
mu, buvo saugesnės ir patogesnės, todėl nukentėjo Jurbarko, Pajūrio, Tau
ragės, Švėkšnos, Rietavo ir kitų šios Lietuvos dalies urėdijų mi~kai. Nega
lėdami i daugelį Vilniaus krašto miškų įeiti ir juose darbuotis, įniršę naciai 
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iškirto net Vilniaus papuošalą-Žvėryno parką. 
Tačiau ir susiklosčius tokioms aplinkybėms miškų kirtimas • 

dienos i~gabenimas lietuviams -_ypač ~ena~tie~s arčiau miškų'~ ~e
vo su~t naš~a, n~, ~as~el?us mt~ko k1rt~~~ 1r vež1~0 ~rievolę, to dt 
bo atsisakyti ar k1ta1p JO išvengti negaleJal. Įpareigotieji turėjo . _f, 
miškus ir iškirsti bent privalomą minimumą, o turintie ji arklius ir ~

1
~.I 

mus turėjo rąstus ir malkas suvežti į nurodytas vietas - prie kelių į 8 el 1• 
žinkelių stotis, garlaivių prieplaukas ir panašias vietas. ' e e. 

Be padarinės miško medžiagos ruošimo, kaip minėta, labai aktu 
alus buvo kuro klausimas. Esamomis aplinkybėmis sunku buvo tik· t' · 
kad pavyks sutelkti pakankamą kiekį darbo jėgos, todėl šiuo reii \

5
' 

s~sirū_p~n~ gan_a ~~sti. B~ ~o, _nori~t. sutaupyti miško medžiago/i~ 
hetuVIat, ir vok1eč1a1 atkre1pe dcmes1 l durpynus. Vadinasi, be Miškų 
departamento, kuro tiekimu ėmė rūpintis ir durpių trestas. Šį tres 
buvo ~rę dar s?~etai. ~okiečiai šį _trestą perėmė į savo rankas, sud~ 
rydami. V~~tyb~nĮ Durp1~ ~ramo~es trestą". 1943 m. vis labiau įsiga
lint vok_1etmunw, g~ne~ahm_s k~m1s~ras šį tres~ perkrikštijo į "Torf
Industne-Zentrale . LietuV1ška1 vadmtas "Durp1ų Pramonės Centru" 
Vokiečių perimto "~urpių Pramonės Tresto" valdytoju buvo paskirt~ 
J. Že~rauskas! komisaru-R~ndenlaubas. Gamybos skyriaus viršininku 
b~vo 1~. J. Vidmantas. Pačiame generaliniame komisariate buvo dur
p~ų re~~l~ r~ferantūra, kurios viršininkas buvo K.ruckas. Tresto virli
runkas ĮSikūre Kaune, o durpynams administruoti buvo įkurtos 7 direkci
jos: ~aišia~o-~ų, tvarkiusi Vilkų .~aisto,_Šlapiaraisčio, Gyvatyno, Nauja
s~džto,_ Gaižiunų, Epušoto, Žaliojo RatSto, Vaidžionių, Gervaraisčio ir 
~meik1_ų durp~~; Kazlų Rū?os, a?ministravusios Raudonplynės, Gori
JOs, ~aJackaraisči~ durpynus ir ~us1~, Pagelažių, valdžiusių Samaninės ir 
~ta~os, Ak!OJO Ežero, Degunų ir Tabalų durpynus; Panevėžio, ~i
rup':'ms1_UžubaŲų, Sacharos ir Gailių durpynais; Telšių, atsakinga už Du
se~~• Ųe~laukes,_ Tarv~ų, S~diškės ir Pasvaigių durpynus; Vilniaus, 
p~ureJl1;5l Bal~1os Vokes, Riešės, Margių ir Buzaraisčio durpynus; FJ.e
relio, kuri ~d~rustra~_o ~e~ėlio l _ir Ežerėlio II durpynus. 
. . Ruoš_1antis l~bai išplesti d~1_ų gavybą! reikėjo pasirūpinti bent kiek 
nmčiau apie durpt~ g~ybą bei JOSIOS orgamzavimą nusimanančio perso
nai~. Tad Profes1ruų sąiungų centro biuras jau 1941 m. gruodžio 9 d. suor· 
f.aruzakyrivo ~s~ d~ininkarns ruošti. Jie buvo to Biuro profesinio paruo-
1~m~ ~ a~ viršt~o Koestlerio žinioje, kursai veikė iki 1942 m. kovo 

·kf ruoše_ maš1DJStus, motoristus bei darbų vykdytojus. Į tuos kWS1l5 
savo ausytoJus komandiravo keliolika durpynus turėjusių verslovių: pje, 
~~ntr~ . - 25 asm., Statybinių medžiagų trestas - 7 Energijos valdyba
s~ 1i~~n ių ~a?5 fabrikas - 3, Durpių trestas - 57. Juose sup~~ 
da d m_obiliu ~ JO remontu, su naudojamais elektriniais įrengimd, Y!" 

us egimovarikliais ir jų remontu, skaitytas bendrosios durpfninkysld 
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~ėstyta saugumo te~hnika! skaitytos p~skai~s apie elevat~r0~s 
:ašinas ir jų _re~ontą, durp1ų kasimo budus, pmnąią pagalbą, skruč1av1-

ir pricšgatSnnę apsaugą. 
,ną Buvo apskaičiuota, jog per kasimo sezoną Lietuvoje galima gauti 
apie pusę milijono tonų durpių, kurios galėtų atstoti milijoną erdmetrių 
malkŲ, tačiau dėl kuro sukeltos suirutės 1941 m. durpių buvo pagaminta 
labai nedaug. 1942 m. "Durpių Trestas" suplanavo pagaminti 164 000 to
nų- tris kartus daugiau nei prikasta praėjusiais metais. Be to, tikėtasi, jog 
daugokai durpių dar pagamirtS ivairios savo reikalams durpynus eksploa
tuojančios verslovės ir ūkininkai. Ypač durpcs gaminti skatino ūkininkus, 
kurie per metus ir anksčiau prikasdavo apie 150 000 tonų: Sūduvoje pasi
žymėjo Marijampolės, Seinų bei Vilkaviškio apskritys, žemaičių krašte -
Kretingos, Mažeikių, Raseinių bei Telšių. Dabar ne tik šių apskričių, bet ir 
viso krašto ūkininkai ne tik patys apsirūpinsią kuru žiemai, bet turėsią ir 
nemažų pajamų, atliekamą durpių kiekį pardavę kuro stokojantiems mies
tiečiams. Viltasi, jog šitaip būsiąs palengvintas miestų aprūpinimas kuru. 

Tačiau durpes kasti sekėsi sunkiai, ypač "Valstybiniame Durpių 
Pramonės Treste". Visų pirma , užsimotam darbui atlikti trūko įrankių. 
Norėdama jų trūkumą sumažinti, "Tiekimo ir Paskirstymo Įstaiga" net 
spaudoje kvietė žinančius pranešti: l) fabrikus ir dirbtuves, kurios ga
mino mašinas durpėms kasti ir kuriose liko neparduotų mašinų ar jų 
dalių, 2) fabrikus ir dirbtuves, kurios gamino mašinas durpėms kasti ir 
~urios šią gamybą norėtų atnaujinti, 3) mašinų savininkus, kurie pas 
JUOS esamų durpėms kasti mašinų šiais metais negalės panaudoti. Ta 
P,ati įstaiga siūlėsi dirbtuvėms, norinčioms šių mašinų gamybą atnau
Jtnti, teikti savo pagalbą, o taip pat ir mašinų savininkams padėti tas 
mašinas parduoti ar išnuomoti. 

Darbo jėgos stoka taip pat buvo rimta kliūtis. Sezonui prasidėjus, 
paskelbta "durpių kasimo talka", prie kurios dėtis ragino visus, kas tik 
g~li. Darbininkų ieškojo šiems durpynams: Alytaus apskr. - Krokialau
~10 ir Butrimonių, Biržų apskr. - Vaškų, Klausučių, Berklainių ir Sode
hškio, K~~~adorių apskr: - _Žaliojo Raisto, Ci~eikių, Vaidžionių, Epu
šoto, Gaižmnų, Gervaratsč10, Gyvatyno, NauJasodžio, Šlapiaraisčio ir 
Vilkaraisčio, Kauno apskr. - "Pienocentro" Kauno skyrius, Ežerėlio ir 
Didžiojo Raisto, Kėdainių apskr. -Šėtos sūrinės ir Antašavos Kretin
S?s_aI_>skr. -Sk~od? ir ~nkės, Mažeik~ų apskr. -Mažeikių, L~šės, Da
bikmes-Gaudž~?mų, ~aižuvos, Vegenų-~erežių, Lebelių, Geidžių ir 
Dautartų, Man1ampoles apskr. - KalvanJos, Gorijos Kajackaraisčio 
Raudonplynės, Saknabalio ir Susio, Panevėžio apskr. :_ Palėvenės Ro~ 
zalin~, Pelyšių, ?urpių kr~ik? fabr~?s, Šeduvos, Juodupėnų-Puož~, Til
tagahų, lbuto~m~, Puodžt~kių, Ga~hų, Užubalių ir Pašvenčių, Rokiškio 
apskr. -1:l~ktškio, _K~maJų, Skapiškio, Onuškio, Duokiškio, Suvainiš-
kio, Pandebo, Kazliškio, Panemunėlio Kvetkų Kraštų Ka d · 1· · , , , n rene ių 11' 
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Sacharos, Raseinių apskr. - Raseinių, Kelmės ir Ne mak~ 
apskr. :- Radvi!iškio, ~eržėnų, Linkuvos!_Papilės, Šaky nos-G 

1au!ių 
Kruopių, Kuršenų, Vaiguvos, AlcksandnJOS, Genžg iri o, Ciui i:uzdž14, 
dergių, Rėkyvos ir Bačiūnų, Šakių apskr. - Šakių ir Lukšių ;ių, V~. 
apskr. -Kaltinėnų ir Šilalės-Kvedarnos, Telšių apskr. _ Var~i a;ragės 
kių, Lieplaukės I ir II, Pasvaigės, Skurvidiškės ir Tarvainių u\ uscj. 
apskr. - Žemaitkiemio, Kurklių, Veprių, Aklojo Eže ro Deg · mergės 
manin~s-~ryž i?u~os ir Taba~ų . l! te~~s apskr. - Rubikių ~~~• S~. 
Dabužių, V11kaV1šk10 apskr. - V11kavtšk10 tr Karalkrėslio, Vilnia ro ir 
- ~alt~sios ':7o_kės, ~uzaraisčio! Margių ir Riešės, Zarasų aps:r~ ~pskr, 
taheptes. Taigi užsimota durp1ų gamybą labai išplėsti . Tačiau k .An_· 
~išk~ kirsti-.d~rpių kasti, no~s ir raginti, nedaug kas skubėjo. 19:i ir 
biržel~o_pra~ž~~J durpynuose dtr?C tik 1443 dabininkai. Kad darbas t · 
sparč1a1, re1keJo dar 4000, todel liepos pradžio je teb uvo iškast is~ 
numatyto gauti durpių kiekio . a 

10 

~usi~arius tokiai padėčiai 1942 m. birželio 17 d . vidaus reikal d 
~ bet so~rnli~ės apsa~gos tarėjai paskelbė naują darbo prievolės p~tv:~: 
k!. ~uo l~lSVŲJ~ p~~festJŲ asmenys, aukštųjų mokyklų klausytojai ir viduri
ru~ų_ be~ speet~bŲJų mokyklų abiturientai įpareigoti 6 savaites dirbti že
~~s ~Y_Je ru~š1ant kurą susisiekimo įstaigose ir įmonėse. Pirmiausia iu. 
reJo bult ruošiamas kuras. Pats gen. P. Kubiliūnas išleido šį atsišaukimą: 

ŽODIS KURO REIKALU 
m Kuro pa_sigam_inti_ ate!na~iai Ji.~ai- vienas aktualiausių dienos reikalų. Mūsų 
.l, oky_klos, Įmones? ftaz~?S 1r ~tskin gyventojai turi turėti nors minimumą kuro. 

0 trukum_as s~nf:iaz atsi( !ep~ Į "!ūsų darbo produktingumą ir į bnonių sveikatą. 
Kuro tekl 1~1 po prae1usws iiemos yra labai nedide/~ ir tik intensyvi šios vasa• 

~;ia;:da O ga~z rr:us apsa~goti nuo kuro bado. Tos bėdos galima bus išvengti tik 
Tu . P~fl vzs~ome~e nepaprastos talkos būdu prie kuro gamybos prisidės. 

gamin??n~~ ~~s tą_ nm_tą ~ro padėtį, ir buvo paskelbta darbo prievolė kurui 
t . 1: 1_P0 1.e _10 musų Įstaigų ir įmonių tarnautojus aukštųjų mokyklų k/au· ;z:::; vuiunmų be~ Sf~ci~liųj~ mo~kl_~ abiturietus ;u tą reikalą tvarkančiame 

tautos sfu:7:.s;atytoml! išu:rztzmzs "apnbo1u:rzais. Tad darbo prievolė liečia tuos mū.sų 
mu gali mū ::: reiJca!o sva,:b~_geraz ~uvof:ia ir savo sąžiningu pareigų atiiki· 
Mū . sų . . . om~nei skubia, zr garbmgaz padėti. 

su tv sų ĮS~azgų ir Įmom~ vadovams duoti nurodymai kuo skubiausiai susita,ti 
"Jauo .0"o/.~~č~umatyt?m1s talkos reikalą tvarkančiomis frtaigomis ir galimai di· 
u.u s1ą S,wl zų imomų pa . t . . . r-liekantie 'i a/ė . . . siųs I P1_mz_oswm s pamainom s, kad darbo prievolę ai· 
kuras bd g 1!'I ;ą 0tlzktz p~toge~nem1s vasaros, o ne rudens sąlygomis ir kad pats 

&uc/J greičiau P~gammtas zr suspėtų apdžiūti. 
tautos garo~ 5:'aro:s ir skub~. Vzsi privalo įvertinti ir suprasti, kad tai jTa_mūSl;I 
neatliks t ~" 50 ~mo reikalas. Kas šito nenorės suprasti ir dabar šios pnevoUs 

' as us pnverstas skirtąjį darbą atlikti pablogėjusiose rudens sąlygos~. 
P. KUB!LIUN1_S, 

Pimzasis Generalinis TareJOS 
([L, 1942-164/325)· 

,.., 
l 

LIETUVA DVIEJŲ OKUPACIJŲ REPLĖSE. 1940-1944 321 

---Potvarkis, kuriuo ivesta ši darb o prievolė, iš tikro pasirodė per 
vėlai - mokslo metai jau buvo pasibaigę, ir studentai bei moksle iviai 
i!važinėję namo arba i žemės ūkio darb us kitų ūkiuose. Tad Vilniaus ir 
Į(auno universitetai, Veterinarijos akademija, Kaun o muzikos konse r
vatorija ir kitos mokyklos, kurių klausyto jus lietė šis potva rkis, ėmė 
skelbti raginimus, kad jie registruotųsi kuro pa ruošoms , pastebėdamos, 
jog tos prievolės neatlikus ieji negalės kitai s moks lo metais tęsti savo 
mokslo. Pagaliau patsai Ge neralinis švietimo tarėjas paskelbė Vilniaus 
mokyklų lankytoja ms ši potvarkį: 

Visų Vilniaus mokyklų mokytojams, studentams ir 
abiturientams- moksleiviams 

l. Vulaus Reikalų Generalinio Tarėjo bei Darbo ir Socialinių Reikalų Generali
nio Tarėjo 1942. V/.17 d. potvarkiu, dėl darbo prievolės kuro gamyboje, i.ernės ūkyje 
ir susisiekimo Lietuvos Generalinėje srityje, aukštųjų mokyklų ldausytojai ir šiais 
metais baigę vidurines ir specialines mokyldas moksleiviai įpareigojam~ Švietimo 
Valdybai vadovaujant, darbo prievolę atlikti prie kuro paruo'šimo Švietimo įstaigoms. 

2. Greitesniam kuro gamybos darbui pravesti, kviečiami, be to, dar į tallaJ 
mokytojai ir nejaunesni kaip 17 metų amžiaus moksleiviai. 

3. Vykstantieji darbo prievolę atlikti į kuro paruošimo (malkų kirtimo) darbus 
turi tuojau asmeni'škai registruotis: a. mokytojai, abiturientai ir moksleiviai - Švie
timo Valdyboje, Volano g. 10, kamb. 19, b. Vilniaus universiteto studentai - Vil
niaus universiteto kanceliarijoje, e. Vilniaus Dailės Akademijoje. 

4. Šiuo pranešimu liečiamiems asmenims, įpareigotiems atlikti darbo prievolę 
žemės ūkiuose 1942.V.l 5 d. aplinkraščiu Nr. 8271 į prievolės atlikimą ūkiuose 
atliktas darbas įskaitomas iki šio pranešimo paskelbimo dienos. 

5. Darbas mgkuose tęsis 4 savaites. 
6. Kas nevykdys :§io prane§imo, bus nepriimamas į mokyldas. 

Vilnius, 1942 m. liepos mėn. 15 d. 
Švietimo Generalinis Tarėjas 

([L, 1942- 117/278). 

Panašų paraginimą savo rajonui išleido ir Švietimo valdybos at
stovybė Kaune . Studentai ir moksleiviai kurą švietimo įstaigoms ruošė 
daugiausia miškuose. Durpynu ose dažniau dirbo įvairūs tarnautoja i ir 
valdininkai, kurą ruošę įstaigoms, įmonėms bei miestų gyventoja ms. 
Kauno universiteto studentai 1942 m. malkas kirto dviejose vie tose -
Lekečių girioje vadovaujami inž. Rimo ir R . Dačinsko ir Jurės girioje 
prižiūrimi inž. Lukošiūno ir Domijonaičio . 1943 m. Kauno universite 
to malkakirčių stovykla įrengta Skardupiuose, kurios viršininkas buvo 
prof. J . Šimoliūnas, o komendantu prof. S. Kolupaila. Kitų mokyklų 
lankytojai šią prievolę atliko įvairiose kitose vietose. An trais iais me
tais kuro paruošos švi~timo įstaigoms ėjo žymiai sklandž iau , nes šiems 
darbams iš anksto pasiruošta. Be to, daugiau jėgų buvo galima įtraukti 
į talką. Kai kurias mokyklas moksleiviai aprūpino kuru net ir 1944 m. 
kai frontas vėl ritosi per Lietuvą. ' 

Akademinį jaunimą šiems darba ms sutelkti buvo palyginus ne-
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sunku, tačiau žymiai prasčiau sc~ėsi ~u visais ~itais _talki~i~ 
fizinio darbo atpratusiems ar net JO niekad ned1rbus1ems 1r dažna·. 0 

nebe jaunuolio amžia~ ~rnau~ojams~ valdi?inkams_ bei laisVŲjų p:~~~ 
sijų asmenims malkų kirtlmas tr durp1ų kasimas tolt gražu nebuvo 
trauklus dalykas. Be to, ir šiaip darbo sąlygos neviliojo. Apie tas s~a
gas buvo paskelbtas šis pranešimas: Y· 

PRA.NESIMAS 
prie l 942.VI.17 d. potvarkio dėl darbo prievo/is kuro gamyboje, žemės ;;1r..:,. 

susisiekime -n ir 

Gyvenamo meto sunkumai turi būti visų tautiečių suprasti, o ypatingai įstai 
ir įmonių tarnautojų ir laisvųjų profesijų asmenų. Neatidėliojant svarbūs darb' 
kiiip kuro gamyba ir žemės ūkio darbai, privalo būti čia įvardintųjų organizuot~. 
atlikti, nes laisvosios darbo jėgos trūksta, o dalis nesupranta tų darbų svarba~ 
kurie turi būti atlikti visų ir kiekvieno paskirai gerovei. 

Talkininkų darbo ir pragyvenimo sąlygos yra sutvarkytos sekančiai: 
. . !· Aprang":: "(r~paruoft'!S apr~žtas kiekis darbo rūbų ir batų, kuriais pinnoje 

e11ė1e bus aprupmtz atvykę E durpzų gamybos darbus. Asmenys, galį bet kuriuo 
būdu apsirūpinti darbo rūbais ir apavu, privalo Iią aprangą atsiveiti prie darbo 
kiid esam~ _a~rangą ~tų g~lima su_taupyti_ tiems, kurie jos neturi ar negali įsigyti. 

2. Ma111mmas. D1rbanllems pne durp1ų gamybos yra įrengtos bendros virtu
vės, kur už nustatytą atlyginimą gaus gerą ir pakankamą maistą. 

3. Ta/kininiai~ vykstantieji į nurodytą darbovietę, privalo gauti iš atitinkamo 
maitinimo punkto išregistravimo lapą, kuris nuvykus įteikiamas darbų vykdymo 
v~jui. P~evo~ę atlikus talkinin~i gau~ _apie _tai. tI:1rbų vykdytojų pažymėjimus, 
kunuos grįius E savo fJYVenarr:ą vzetą l:'': Įteikti atitznkamam maitinimo punkJuL 

4. Normalus maisto davinys talkininkams yra papildomas savaitei tokiomis 
non:nomis: cfu_onos - 750 gr., mėsos - 250 gr., riebalų -80 gr., bulvių - 2 kg ir kilų 
maisto gam1mų 100 gr. 
. ~-Apgyvendinim~. l. Dirbantieji durpių gamyboje bus apgyvendinami spe

c1alzuose bendrabučiuose. 2. Dirbantieji prie miškų, žemės ūkio ir susisiekimo 
darbų bus apgyvendinami pas ūkininkus netoli darbovietės. 3. J(jekvienas talki· 
ninkų vyJ«i:im_as_ J!rivalo Pf'Siif:iti: pagalvę, antklodę ir pamainoms baltinių. 4. 
Lovos su č1~žimazs ~rb_a kil~ tinkama nakvynei vieta yra paruoftos. 

6. /'§vykimas. Apie išvykimo laiką, vietą ir priemones talkininkui pranefama 
dviem dienom prie§ išvykstant. 

7. Atiygjnamas .. Talkininkai, be nuolatinio atlyginimo įstaigoje ar jmonėjt, 
gauna dar istatymazs nustatytą atlyginimą if darbovietės. 

Kaunas, 1942 m. liepos mėn. l d. 
JG. TAUNYS, 

Darbo Tvarkymo Departamento DirekloriuJ, 
(ĮL, 1942-151/312), 

. . To~os ~ar~ s~Jygos nedaug ką galėjo suvilioti, todėl nem~ ~a: 
~ 1paretgo1:1Ųų d?1res1, ar negalės kaip nors tos prievolės išvengtt. T~Igt 
1~ ~a'.bams ĮSlI~~~odavo ne tiek jau daug žmonių, kiek buvo 88!~.8 

tik~tis. Kaune iki liepos vidurio 72 įstaigose darbo prievolei _atl~U. ~1: 
registravo 886 asmenys, nors manyta, jog Kaunui kuru aprūptnb reike 
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~00 talkininkų. Iš 886 atvykusių 240 buvo moterys, kurių kuro 
tŲ ·nti nesiųsdavo, o tik žemės ūkio darbams. Pirmos pamainos iš Kau-
ga~durpynus išvyko tik 339 asmenys. . 
00 

l Toks akivaizdus prievolininkų nenoras vykti į darbą net spaudoje 
sukėlė piktų išpuolių prieš juos. Būdingas gali būti ir šis pavyzdys: 

Geras darbas - bet al gal ilsisuksiu 
Darbo prievolė kurui padėti gaminti buvo uždėta tokiems sluoksniams, kurie 

reikiilą turėjo ger~i SUJ!rasti i_r savo auką ~ąm~ningai ir greit ff!Siūlyti. . . 
Puikiai ir grezt sus1of8amzavo studenhškojz bendruomene rr net nepagalvo!"s' 

apie papild. omas maisto normas stvėrėsi įrankius ir išlėkė į miškus. Jie j~ džiau
giasi savo darbo rezultatais ir jų greito paslankumo dėka mūsų aukštoszoms mo
kykloms kuro klausimas sekančiai žiemai yra„išspręstas :- stude~tai sav~ dar_!Jo 
patalpose rankų nebefols. Taip pat s~vo darb~ Jie pelnys t~zsę ~autz m<:_Jkų rr mu_sų 
mažiukų mokykloms. Tegul apie tai nepamiršta sekančią žiemą . musų l!r~~~ 
mokyklų mokytojai - tegul jie primena mažiesiems, ką jų naudai padare didieJz. 
Tautinio solidarumo mokyklai juk tai pavydėtinai grafus pavyzdys . 

Deja, ne taip uolūs pasirodė kiti. A.Jvirai nieks ~edrįsta ginčytis'!' reikalo neig
ti. Kai kiti girdi, visi sako: reikia daryti, darbas puikus, ką padarysi, karas, sp~
kimės, neiefkckim patogumų ... Bet - vis tas bet - giliai kažkur gomury slypi Jau 
seniai visas formas įgavęs, plačiausiais vilties spamais apginkluotas sakinys: -
gal a§ kaip nors nuo prievolis i§sis~iu. . . . . . . 

Greit lekia galvon visoki receptai. AJ: aš vzsai ~ez~? A: ats!men_z,_ rodos kai
rioji ranka truputį silpnesnė už definiąJą. Gydytojas gi tur~ nmtal l tą _tuj'ektą 
pažiūrėti ir man liudijimą parašyti. J(jtas vėl: ęal aš ~ep~aznom~ '!,arbzm~, 
o gal įstaigos vadovas į esamą draugystę atsižvelgs ir taip, gal but, ir neteks Į tų 
nelaimingųjų 50 % sąrafą patekti. Ir t.l., i: t.t. . . . . 

Tai vis asmeninės pastangos. Bet yra 1r kclektyv1mų. Charaktennga, kad vi
sur baisiai daug darbo atsirado. Vos jau nepersidirbę ~~nės. Ir b?n<U? ~o pr~~ 
tekstu prievolininkų procentą iš 5~ %_ iki_ 25-30 sum~1nt_z. Prafo, ųo~zneja. Kin 
dėl savo specifinių darbų bando zr visa, tą proce!1t~ E n~ekus ~v~ h. Kad kas_ 
nors įmonėse ar įstaigose if virfūnių būtų pavrztJĮ p1rmaz ~matf!al par~ęs, ne 
gandus mėgstančiame Kaune nete~ dar n_ugzrsh. Maty~ Jzuo r~z~ vis, nep~
prastai santūrūs. O būtų gera, 'kad I1 kartą E tą 50 % nepatektų vien tik žemesnes 
kategorijos, bet kad ilgesnėmis at~~togom!s nuo įstai~ o~o ga~ pasi""':4doti i: 
auldtesnės kategorijos darbuotoJai. To re1ka/JJuja ne tzk JŲ sveikata, bet zr taun
nis solidarumas, kurį dabar reikia įrodyti jau ir darbu - žodžių tokiose laiko 
prožektorių Iviesose jau bus per ma.fa. 

([L, 1942-159/320). 

Tai buvo jau ne pačių laikraščio leidėjų iniciatyva, bet tą prievolę 
paskelbusių valdybų ir ne vienu atveju net vokiečių inspiruoti arba ir 
parašyti puolimai. 

Be tokių puolimų, spausdinti reportažai, iš kurių atrodė, jog malka
kirčių ir durpiakasių stovyklose gyvenimas gana romantiškas. Kad ta prie
volė atrodytų dar populiaresnė, tas stovyklas l~davo patys aukščiausi 
lietuvių ir vokiečių administracijos pareigūnai. Štai "l Laisvę" 1942 m. Nr. 
153/314/randame tokį prievolininkų stovyklos aplankymo aprašymą: "Pas 
kuro gamybos talkininkus, Vytauto Didžiojo Universiteto studentus, dirban-



324 Albinas Gražiūnas 

čius Br~?ų vbe~ ~ūrės miškuose, ~r pas ~~aigų t~m.autojus, tik p:;;;
~kuszus_1 ?~relių_ durpyną cfu:Pių k:1_sti zr gammtz ~rpių kuro, va~nq 
pietų lankėsi Pirmasis Generalinis Tare;as gen. P. Kubilzūnas, Kauno M: po 
Komisaras SA Brigadenfuehrer Cramer, Generalinio Komisariato durp. iest? 
ka(ams refer~nt~s Kruck, Kau':~ Miesto Bu":7istras S. K~nstavičius, ;;:~~ 
Miesto Komisanato JI sk Viršininkas Dr. M ai, Vytauto Didžiojo Universit 
Rektoriaus pareigas einąs prof. Zubkus, Miškų Dparta mento DirektoJ

10 

Kripas, Valst. Durpių Pramonės Tresto valdytojas Zebrauskas, "Kuro" ko us 
peratyvo, _kaun~kės spaudos atstova_i ~ kt. 1io~ ke~ionės tikslas - aplan~ 
m~lkų be~ durp1ų kur~ gamyba;, talkininkus z:_viet;>{e susipažinti su jų darbo 
bei gyvenimo sąlygomis. Pravaziavus Zapyškį ir uz JO kelis kilometrus miško 
sustota Bražišldų miške, kuriame yra įsikūrusi Vytauto Didžiojo Universitet; 
stude~flf. stoll)!k!a.. M~ko _vicfu'>!je ra':d~m: tikrą baltų palapinių kaimą. At
Vfkusie~i svečiai p~rmiausza !as ir apžiūn. Ki,ekvienoje palapinėje įsirengę guo
lzus keh _sf:'dentaz .. !š medti~ šakų sukal1.i tam tikri narai, padėtas čiužinys, 
antkl_odė ir kt.1JJ.eJu_s P_~lapmes, ~~deniai išsirikiuoja ir juos pasveikina Ar
maszs (!eneralmis :are1as P.~blliūnas, P_abrėždamas fizinio darbo reikšmę 
žmogui. Kauno Miesto Komisaras SA Bngadenfuehrer Cramer savo sveiki
nime studen~ams- malkų kuro gamybos talkininkams palinki. sėkmingai baigti 
dar~ P_abrežda~~ -~d .šalia kovojančio fronto tėvynėje yra darbo frontas, 
kuns ~azp p~t tun 1v~ikti„visus sun_'<:1-'mus, tuo pačiu prisidėdamas prie tautos 
8:r?~e: kehm?. Tohau ps palymeJO, kad vadovaujantieji voki.ečių ir lietuvių 
civi~m:s v?ld!fos_ atstov~i taip pat jaučia sunkumus, susijusius su maisto, dra
bužių ir ~t~z.: ~m~zs, kuri~o~ jaučia dirbantieji, tačiau šiandien Europa 
bendrom': 1egomis tun pakeli! visus sunkumus, kad pasiektų pergal'r kovoje 
su bolševizmu. Prof. Zubkus pažymėjo, kad šie studentai Universiteto vado
vybės paragint~ savanoriškai stojo į darbą, kuriuo Unive;sitetui atnešama ne 
~~k materialinė nauda, bet ir moraline prrume lietuviai studentai parodė, kad 
Ji~ yra ~e baltarankiai motinų sūnelia~ o supranta tautos reikalus ir, esant 
reikalu~ n<;vengia bet ko/du darbu prisidėt~ kad esamieji sunkumai būtų įveikti. 
Stovyk'?_s lf' darbų vadovas inž. Rimas~ dėkodamas svečiams už atsilankymą, 
pažym_eJO, _ka_d pav~stas darbas a1.liktas per trumpesnį laiką, negu tikėtasi. Visi 
darbai ~igt~. Dalis_ studentų iš šios stovyklos savo normą jau buvo atlikę. 
Stovykloje dirbo apze 180 studentų. Kiekvienas· iš jų turėjo pagaminti 18 met
rų malkų. Iš viso pagaminta apie 3 000 m. " 

T~ ~ati au~štųjų p_areigūnų grupė aplankė ir netolies e, Jūrės miš· 
kuose, ĮSIkūrusią antrąią Vytauto Didžiojo Universiteto studentų sto· 
vykJą, ~ri ~je dirbo api~ 130 studentų, ir Ežerėčio durpyn e dirbančius 
Kauno Įstaigų tarnautojus, kurių ten buvo apie 100. Jš viso tų stovyklų 
la~krm? a~ra~ymo galim~ susidaryti įspūdį, jog ten visi jaučiasi beveik 
laimingi. Tik viena pastraipa atc;klcidžia, kad ten dirbti kažin ar buvo 
s~agu; BrazL~kių stovyklos.lankymo apr ašymo pabaigoje sakoma: "Di· 
dž1aus1as sunkumas su maistu, dėl kurio dirbantieji yra pastebimai su• 
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me J d'd' S d . b . 'ky " 
1 
,nautojams pa i mtos. tu entams ;os ne uvo prllaz tos. 

a !vedus darbo prievolę ir re ikalaujant, kad įpareigotieji ją atliktų, 
durpynuose kasėjų padaugėjo - iki lapkričio mėnesio juose 4-6 savai 
tes turėjo plušėti 1500 įvairių įstaigų ir įmonių tarnautojų, tačiau darbi
ninkų vis dar trūko. · Durpių pramonės trestuf pavyko sudaryti 59 dur
pėms kasti ~g~ega tus, kurių kiekvienas g~lėjo ?irbt~ dviem ~am~ino~ . 
Tačiau darbmmkų trūkstant ne t sezono VIduryJe - hepos menesĮ - VIe
toj 118 pamainų dirbo tik 56 . 31 tresto durpyne tuo laiku dirbo tik apie 
2500 darbininkų , o, kad visos pamainos galėtų normaliai dirbti , reikėjo 
dar 3000. Norint durpynus dar ir nusausinti, trestui reikėjo 7000 darbi
ninkų. Bandymai i durpynų darbus pritraukti vietinių padienių darbi
ninkų taip pat buvo nesėkmingi. Taigi rugpjūčio pradžioje tresto durpy
nuose tebuvo iškasta tik apie 30 000 tonų durpių ir dirbo tik 2720 darbi
ninkų - ligi reik iamo skaičiaus trūko dar 1980 darbininkų. 

Iš tikro sėkmingai durpcs kasti ir ruošti kurą kliudė ne tik darbi
ninkų stygius. Kadangi durpės anksčiau tokiu mastu nebuvo kasamos, 
tai durpynų administracija neturėjo pakankamai net patalpų talkinin
kams apsigyventi. Visose jos turėtose patalpose tebuvo tik 1600 darbi
ninkų, o 1500 asmenų patalpų apsigyventi trūko. 

Kuro paru ošos sėkmingiau vyko ten, kur sau kurą gaminosi at
skiros vietovės, įmonės ar asmenys arba jeigu bent dalį to kuro galėjo 
tiesiai pasiimti sau . Ūkininkai miškuose gana uoliai ruošėsi kurą, nes 
pusė pagamintų malkų buvo paliekama jų pačių reikalams, o Miškų 
departamentui atitekdavo tik likusioji dalis. Vilniaus apygardoje 'Į;f
ventojai taip pat apsirūpino kuru be didelio spaudimo, nes komisaras 
kiekvienam apygardos gyventojui leido pačiam savo reikalams miškuose 
prisikirsti skirtą malkų kiekį. Panašiai ir Šiauliuose savivaldybė paskel
bė, jog gyventojai savo reikalams kuro privalo patys pasigaminti. Vil
kaviškio miestas kuro ruošėjams davė 15 % jų pagamintų durpių. Pa
čios kuru apsirūpino ir daugelis įmonių - "Pienocentras" ir kone visos 
pieninės , "Maistas", "Valgis", "Lietūkis" ir kt., todėl ligi liepos pabai
gos miškuose buvo paruošta l 000 500 erdmetrių malkų. Tuo metu 
miškuose dirbo apie 4000 asmenų. 

Atsižvelgusi 1942 m. patirtį, 1943 m. buvo paskelbta, jog durpių 
kasėjai turėsią geresnes sąlygas . Sezonui artėjant, kreipiantis į darbi
ninkus buvo išleistas šis atsišaukimas : 

Lietuviai darbininkai/ 
Dabartinis karas pasirei§kia visose ūkio gyvenimo srityse. Ypač dėl sunkios 

transporto padėties negalima atgabenti if Vokietijos i Lietuvą reikalingo kuro ( an 
glių, kokso), Kt1dw1gi ateityje lwro atžvilgiu svarbios ir gyvenimui būtinai reika 
lingo.~ kra§to įmonės (elektrinės, mėsos gaminių [<,brikai, avalynės fabrikai), o 
taip pat namų akis turi /Jūli aprupinti kuru, t<,i du,pių gamyba turi būti §iais me -

l 
l 
l 
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tais ypanngm padidinta. ----Dėl to visos Lietuv?s da'?° jėgos, ypač tos, kurios anksčiau dirbo du . 
moneJe, Jaukiamos vel stoti darban 1943 metų durpių gamybos seUJ rpiųp,a. 
TU1ud4, kurią kraštui duoda durpių ūkis, durpių darbininkui suteikiamnu,. PagaJ 
b.os pirmenybės: os seka,,. 

l._P1rmenybė aprūpinant maisto produktais. S~vaitinis priedas: sunkaus 
bo pnedas l 200 gr. duonos, 250 gr. mesos, 80 gr. nebalų; sunkiausio darbo da,. 
das 2 (){)() gr. duonos, 475 gr. mėsos, 310 gr. riebalų . P~-

~· 0'rpynų darbininkai gauna akordinį atlyginimą, kurio dydis nėra 'bo 
tas ir pnklauso nuo darbo nafumo. apn · 

. 3. 04,pių.g~ybos plano :ėmuose darbininkai gauna darbo seUJno metu 
p1rosų u degtines pagal tam tikras pastovias normas. pa-

4. Be to, darbininkai g~TUl Vetz?Olinių prekių: l. išpiltų 2/3 nustaJyto nonnalaUJ 
"'!Jufn!' 40 punktų;. 2. p~iekuspil"'l, no":'alų nafumą 20 tolimesnių punktų; 3. 
dirbusiems durpyne 1/g~nl /ai!<ą 1r pasiekusi~~ nafumą '1rfijantį nustatytą norma. 
lų n~ą l~~ t l O tolunesrl':f f!Un~ bet iš viso nedaugiau kaip 8() punktų. 

~st rac11a vtkdnma artimiausiu?s~ durpynuose, o be to dar: l. Valstybiniame 
Durpių Pramones Treste, Kaunas, Laisves al Nr. 9, 2. Valstybinio Durpių Pramonės 
Tresto Ežerėlio <!_irekcifje, ~Ikio -~lsč., tel. 25411, 3. Valst. Durpių Pramonės 
Trest~ Kazlų-Rūdas du~t)OJ~ G?nJo~. ~rpynas, Jūrės st., tel. Jūrė 13, 4. Valst. 
0' TP~ P~f1!7!: Tresto Kaišiad_onų direkc1101e, 5. Valst. Durpių Pram. Tresto PageJa. 
žių direkc1101e, 6. J:alst. [?urp~~ I:am. Tresto Panevėžio direkcijoje, 7. Valst. Durpių 
Pram._ Tresto Vilniaus direkctJOJe, 8. Valst. Durpių Pram. Tresto Telšių direkcijoje, 9. 
Energieversorgung 0stland G.m.b.H., Kaune, 10. Statybinių Medžiagų Treste Kau
ne, 11. Cukraus Tr~te, K~ne, 12. Pienocentre, Kaune, l 3. Ostland-Faser d m. b. 
H., Kaune, 14. Sa111valdyb1ų Departamente, Kaune. 

Durpių Pramonės Sąjunga (AI., 1943-57). 

.Mato~ e, kad p~iūlytos žyr_niai geresnės sąlygos nei 1942 m. -
daugia~ ~aplldom~ matsto, pastoV1os rūkalų ir degtinės normos, punktai 
ve~pah.ne?15 ~ ed~iagoms, akordinis atlyginimas . 1942 m. tik prievolę 
a~ik~sių išle1s_tuvems atvykęs tresto komisaras Rendenlaubas dirbu
smosiu~ ap.dah~da~o pa~ir~s~is ir degtine. Tik tais metais sąlygos bu
vo pak1~sio~ kit.ais ~tžvilgiais. Spaud a pranešinėjo apie "netrukdo
~~ ~tsipa.laidaV1mo Ju.desius" tai vienoje, tai kitoje fronto vietoje. Po 
1vamų nactų smurto. veiksm~ prieš lietuviu s krašte labai sustiprėjo ne
ap~kant~ okupantui ._ ~agaŲa1;1 nemaža da rbo jėgos buvo išgabenta į 
Reic~~ ir fro!1t~ talkmmkats Į Rytus , todėl ir pagerintomis sąlygomis 
~arbmmkų VIS tiek ~~o. Tač!au ir darbų organizatoriai, ir dirbantieji 
Jau buvo suk?upę šiokios tokios patirties , todėl 1943 m. kuro gamyba 
,k? skl~ndži~u. Be to, rečiau mėginta ir tos prievolės išvengti, nes visi 
eme apsiprasti, kad ~oks_ bū?as kurui gaminti esamomis sąlygomis yra 
nor~alus dalyk~s. Tik del VISŲ minėtų aplinkybių jo buvo vis dėlto pa
g?mmta n~ kažm kiek ir žiemos metu buvo duodamas tik ribotas kie
k15 vartotoJa~s. Ypač taupiai kurą teko naudoti miestų gyventojams, 
Net pranašyste, kad už uolų talkininkavimą kurą ruošiant ne kartą pa-
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ie jie dažniausiai turėjo sėdėti su paltais ir rašyti pirštinėtomis ran-

kom1S. 
Darbas viešosiose tarnybose ir ne žemės ūkio versluose 

Vokiečiai buvo susidomėję ne tik žemės ūkio darbininkų darbu 
bei reikalais, bet ir dirbančiųjų viešosiose tarnybose, pramonėje, pre
kyboje bei amatuose. 

Į viešąsias tarnybas didesnio darbininkų kiekio vokiečiai nebandė 
telkti, nes didžioji jų dalis yra tik pagalbinio pobūdžio. Tačiau buvo su
interesuoti, kad tos ta rnybos deramai veiktų, todėl siekė tinkamai su
tvarkyti ne tik šoferių, veži.kų bei kitų su transportu susijusių grupių 
veiklą, kurių darbas j iems ypač rūpėjo, bet ir raštinių patarnautojų bei 
kurjerių, namų sargų, kūrikų, priešgaisrinės apsaugos personalo ir kitų 
panašių tarnybų. 

Vokiečiai netelk.ė - bent kiek žymesniu mastu - darbo jėgos ir i 
Lietuvos pramonę. Jų ateities planuose tik kai kurioms Lietuvos pra
monės šakoms buvo skirta žymesnės reikšmės. Kadangi Lietuva pagal 
jų planus pirmia usia turėjo Reichui tiekti maistą, tai ir josios pramonė 
privalėjo būti pritaikyta žemės ūkio gaminiams perdirbti. Kitos pramo
nės šakos teturėjo būti vystomos tiek, kiek buvo reikalingos pagrindi
nei pramonei kurti ir vystyti. Dėl šios priežasties jie daug dėmesio sky
rė tik "Pie nocentro", "Maisto", "Lietūkio", "Lietuvos cukraus", "So
dybos" ir kitoms panašioms verslovėms. Kitą Lietuvoje buvusią pra
monę ne tik plėsti, bet dažnai ir išlaikyti jiems nerūpėjo. Ypač kai dėl 
karo sąlygų daliai pramonės trūko žaliavų. Šiomis sąlygomis okupan
tams atrodė, jog Lietuvos pramonė yra sritis, iš kur jie gali gauti žymų 
kiekijiems trūkstamos darbo jėgos Reicho karo pramonei ir kitur, ypač 
jei dalį tos pramonės - mažesnės svarbos ar nepilnai dirb~_nčios - I~
duotų, ką jie ir darė, kaip esame matę, nuo pat okupaciJOS pradžios. 
Tačiau vokiečiai stengėsi, kad tos įmonės, kurios dar buvo palik.tos ir 
tebeveikė, gamintų kiek tik galima daugiau ir jų gaminius be atodairos 
pasiimdavo sau. 

Išnaikinus žydus Lietuvos prekyboje nebuvo nei žmonių, nei įmo-
nių pertekliaus. Nauj~ prekybininkų pa~?ši~as buvo P?S~dar~s la~ai 
aktualus dienos klausimas . Jau buvo mineta, Jog net Laikinosios Lie
tuvos vyriausybės laiku jau buvo pradėti ruošti nauji Lietuvos prekybi
ninkai kurie išstūmus žydus turėjo užpildyti Lietuvos ūkyje susidariu
sią sp;agą. Tačiau vo~iečiai bu~~ u~imoję nel~i~ti dide~?iam skaičiui 
pereiti i prekybą. Šaha valstybines ir kooperatines pradeJus, kad ir lė
tai, kurtis ir privatinei prekybai, vokiečiai josios kūrimuisi pradėjo da
ryti kliūčių, net ivairiais pretekstais prekybos įmones uždarinėdami. 
Jie aiškino, jog Lietuvoje reikią tik pusės ligi karo veikusių prekybos 
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įmoni~ . S~v~ pr~pa~andini~o~e straipsniuose dės_tė_, kad p~ 
kų tun būti tik retkalmgas m1mmumas, nes prekyb1mnkas niekJ lntn. 
gaminąs, o tik kitų sukurtas ver tybes padedąs paskirstyti. Reik~epa. 
gausinti prekybos įmones, o tik rūpintis, kad tos įmonės būtų tą _ne 
sutvarkytos ir kad prekybininkas būtų geriau pasiruošęs atlikti ja~~tau 
kantį uždavinį. en. 

Amatininkų- taip pat išžudžius žydus - labai trūko . Be to turėd . 
galvoje savo ateities planus, vokiečiai norėjo lietuvius nukreipti nuo ~nu 
drojo lavinimo mokyklų, kurios ruošė jaunimą akademinėms studijomt 
techninių profesijų bei amatų mokyklas. Tad jie amatų mokymąsi skatin~I 
Tačiau ir šioj srity jie buvo užsimoję leisti susidaryti tik jų apskaičiavim~ 
pakankamam skaičiui darbo rankų. Visi kiti turėjo sudaryti darbo jėgą 
žemės ūkiui ir su jo gaminių perdirbimu susijusiai pramonei, o kol kar~ 
vyksta - duoti kuo daugiau darbirtinkų Reicho karo pramonei. 

Į šias ūkio šakas netelkdami didesnio dirbančiųjų skaičiaus ir tų 
įmonių nep~ės?~mi, vo~i~~iai ~uvo_ užsimoję ir iš j~ gauti k~o didesnę 
naudą. Vok1eč1a1 stengest ivesti tokią darbo tvarką ir sukurti tokias są
lygas, kad visos tos įmonės dirbtų kuo našiau. Tad jau 1941 m. gruodžio 
mėnesį buvo išleistas šis potvarkis: 

POTVARKIS 
apie darbininkų samdymą bei atleidimą ir draudimą tauzyti samdos suJartis bfi 

vilioti darbininkus 
Kad būtų tvarkingai pravestas į darbą įjungimas ir dėl neatidėliotinų ūkinių 

uždavinių apie darbo vietos keitimą nustatoma kas seka: 
§l.Da rbo iėgos samdymas. l. Įmonės, įstaigos, visų rūšių tarnybos bei namų 

ūkio darbininkus, tarnautojus, mokinius, be atlyginimo dirbančiuosius ir prakti
kantus gali priimti į darbą tik gavę apygardos komisaro sutikimą. 2. Visi įpareigo
jami, paėmę darbą, pradėti jį dirbti. 

§ 2. Darbo sutarties wkdymas. l. Nė viena pusė negali prieš laiką nutraukti 
darbo sutartį. 2. Dirbantieji privalo darbo, nusikalsdami savo pareigai, nepralei
dinėti, jo nevengti ir dirbdami pikta valia darbe neatsilikinėti. 
. _§ 3. pr~udimas vilioti. l. Draudliama turintį nenutrauktą darbo sutartį dar· 

bimnką 1f JO darbovietės vilioti, siūlant didesnį atlyginimą arba geresnes darbo 
sąlygas. 2. Draudliama reikalauti arba priimti aukštesnius atlyginimus arba ge· 
resnes darbo sąlygas, kaip numatyta veikiančiais atlyginimų nuostatais. 

_§ 4. Dar~o ~tarties nutraukimas. l. Įmonių, viešųjų įstaigų, visų rūšių tamy_· 
bų ir ~am~ ukio vadovai, o taip pat darbininkai. tarnautoja~ mokiniai ir prakti· 
kant~i apie darbo sutarties nutraukimą gali tik tuomet pranešti, kai apygardos 
komi~aras yra davęs tai sutarčiai nutraukti savo sutikimą. 2. Darbo sutarties nu· 
tr_au~~ b_e apyg_ardos komisaro iš anksto su tuo sutikimo yra niekinis, jei ypa· 
tzngos išimties keliu apygardos komisaras neduoda savo sutikimo po to. 

§ 5. Prašym? tikrinimas ir tikrinimo priklausomybė. J. Pagal § l pastraipą l 
apygardas komisaro sutikimo įmonės vedėjas, kuris numato samdyti, prašo raštu 
ar žodliu (vokiečių ir vietine kalba) tą komisarą, kurio apygardoje yra įmonė. 2. 
Pagal§ 4 pastraipas l ir 2 sutikimo darbo sutarčiai nutraukti prašo iodliu ir raštu 

/ 
l 
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--;:;; vietine knlba) ta pusė, kuri nori sutartį nutraukti, apygardos komisa
(vo/a -~ apygardoje yra darbovietė. 
rą, ~,~ SQrendimo galutin~m~s !r i~ ą,ras"!ė· L_Apygardos_ ':,o_m~sa_ro spren~imas 

/utinis. Jis daromas 1šskirtmai vung1mo l darbą požiunu 1r JUO klausimas, 
>~0 f ~a pagrindo sutartį nutraukti, nesprendžiamas. 2. Prievolės laikytis įstatymų 
ki\atytų terminų pranešti, knd darbo sutartis nutraukiama, apygardos komisarų 
nus . 1. č ' 

rendima1 ne ie ia . 
sp § 7. Jfimtys. Generaliniai komisarai turi teisę tam tikras asmenų grupes bei 
ūkio fakas nuo prievolės g?uti sutikimą .paga~ §_l_P~tra(pą l ~a,:ndyti i~ paga_l § 4 
pastraipas l ir 2 nutraukti d~rbo suta':l. atle1~N 1r v~etoJ~ to, Jei ~e~kalm~a, ųno
nėms, tarnyboms ir namų ūkiams uždetl pareigą apie tai pranešti 1_vykdžius. 

§ 8. Baudliamieii nuostatai. Kas fio potvarkio nuostatams nusikals, bus bau
diiamas ligi 6 mėnesių_, knlėjimo ir pinigine bauda arba viena šių bausmių. 

§ 9. [sigalioiimas. Sis potvarkis įsigalioja jo paskelbimo dieną. 
Ryga, 1941 m. gruodžio 22 d. 

Pavaduodamas FRUENDT, 
Ost/and Reicho Komisaras 

(Vk.B, 1941,p.101-2). 

Šiuo potvarkiu okupantai patys ėmėsi tvarkyti samdos ir darbo jė
gos reikalus darbovietėse. Vėliau, kadangi ~entojai ne ~u~met potvar
kio griežtai laikydavosi ir kartais pakarto~na1 kr~1pdavos1 ?el samdos ar 
norėdami nutraukti sutartį apygardų korrusarams Jau padanus savo spren
dimus, buvo skelbiami paraginimai to potvar~io griežtai la_ikytis. 
1942.Vll.27 d. paskelbtame dėl šių dalykų komun~ate, atpasakojus p_o-_ 
tvarkio turinį, toliau taip paaiškirtta to įsako_r~ik_šme: "Ten_~ nurodyti ir l 
ta~ kad srities komisaro sprendimas yra galuti~zs. IT kad to~l Jam ~SJ!'en_
dus, tolesni suinteresuotojo žygiai darbo santykiui nutr~kti yra ~- S7?
ties komisaras sprendžia tik vadov~ ~~ pas~ sume~. 
Taigi darydamas sprendimą, jis neatsižvelgia l JVYkiuS ar a_tsitikim_~ pnve1u• 
sius prie nutraukimo. Šio potvarkio tikslas yra: v~vai:'tl darbo ~e8_!:! paski.1:5-
tymui atsižvelgiant į susijusius su karu ūk!<! pare~lav_imus. Tun ~ti vengia
ma kiekvieno nereikalingo darbo jėgų keitimo. Šiuo kieto~ kovos <!ėl f:urop~s 
likimo laiku nulemia ne paskirų žmonių, be~ ~mos mte,:esai, pne ku~ 
viskas turi būti derinama. Drausmė yra dabartines ~alando~ ĮSt~mas. Kas_ J~ 
laužo, nusideda naujosios Europos bendruomenes ~OJ~iam fron~. ~ 
nusipelno tokių pat griežtų bausmių, kaip karys, kuns palieka savo pozic11ą 
prieš priešą, negavęs įsakymo." (ĮL, 1942, 173/334). 

Vokiečiai viską reguliuodavo valdžios p~tvarki_ai~, tuo pat būdu, 
išleisdami ši isaką, nustatė ir darbo sąlygas bei atlyginimus: 

BENDRASIS POTVARKIS 
dėl vietinią viellfią tarnybų ir ūkio darbininą atlyginimų 

1941 m. lapkričio 21 d. 
Juek atitinkamoms valdyboms, tamybo"!s ir ūkio _bei verslo įmonė'!1s nėra 

jokių galiojančių mano Weistų potvarkių apie bendrąsias darbo sąlygas ir atlygi-

l 

l 
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nimus, privalo viešųjų tarnybų bei ūkio darbininkų aJ/yginimai bū~ 
gal šiuos nuostatus: nu /Ja. 

§ 1. Galioiimo apimtis: a. ploto alivi/giu - buvusių L ietuvos ir Latvi· 
bių sriJis Ost/and Reicho Komisariato ribose. b. asmenų atžvilgiu _ ~os Valsty. 
landas, pamainas ir savaites atlyginamos vietinės darbo jėgos, dirbanč 'os Ui ~a
čių arba vietinėse valdinėse įstaigose, tarnybose, įmonėse ar versluose. u0t V~kie. 
ir namų ūkio darbininkams, ypač tarnaitėms, šie nuostatai netaikomi 

O 
mains 

§ 2. Atlyginimo grupės. 1. Dirbantieji§ 1 b prasme yra suskirstomi.į f 
ginimo grupes: 1- neapmokyti darbininkai (pagalbiniai), JI - apm okyti/~ at~. 
ni~ !1!. - sp~c~alist~~ JV_-':valifiku_oti _specialistai, V - Specialistaį: ~
vau1antieJ1 darbimnkai. 2. Jei dirbantysis dėl savo darbo pobūdiio negali b -ti . · 
s(og priskirtas p~e kurios _nors minėtų _grupių, jam_yra mo':ar:ias atlyginim~, : : 
ns yra tų atlyginimo grupių tarpe, kunos JO darbui yra artimiausios. 

§_3._ ~alan<f!~iai ?tlyginim~i. 1. Vyrams vyresniems kaip 21 metų amžiaus va. 
landinuu atlygimmm RMyra šie: l grup. -0,27, JI grup. -0, 32, 111 grup. -03 8 IV 
grup. - 0,44, V grup. - 0,50. 2. Dirbantieji vyrai 18-21 metų gauna 80% atlygini
mo, !6:-18 metų-: 6!)%_ ir j?~n~sni kaip _l? metų - 50%, pi":'?sios pastraipos 
atlygimmus apska1č1uo1ant ligi pilno pfemg10. 3. Moterų atlyginimai visose am. 
žiaus ir atlyginimų grupėse yra 80% atitinkamo vyrų atlyginimo, apskaičiuojant 
ligi pilno pfenigio. 

§ 4. Akordinis darbas. l. Akordinio darbo akordai privalo būti nustatyti tokie 
kad vidutinio spartumo darbininkas įprastinėmis įmonėje sąlygomis galėtų pa'. 
siekti 15% didesnį uždarbb kaip atitinkamos grupės valandinis atlyginimas. 2. 
Akordai turi būti keičiami: a. kai akordu dirbdamas darbininkas uždirba viduti
niškai 30% daugiau, kaip yra tos pat amžiaus ir atlyginimų grupės valandinis 
atlyginimas, b. kai tą patį darbą dirbančių akordinių darbininkų uždarbiai žymiai 
skiriasi. 3. Nauji akordai turi būti pagal pastraipas l ir 2 nustatomi: a. kai nusia• 
lyti akordai yra aiškiai neteisingi, b. kai žymiai pakeičiamas vienetų skaičius, e. 
žymiai pakeitus darbo eigą, d. dėl techninių pagerinimų ar pablogėjimų, e. fiau. 
dojant kitą medžiagą ar kitus pavyzdžius. 

§ 5. Maitinimas. Jei šalia mokesčio grynais pinigais atlyginimą sudaro dar ir 
maitinimas, u1 pilną maistą į dieną iš atlyginimo atskaitoma 0,80 RM, maitinant tik 
dalinai už pusryčius atskaitoma O, 20 RM, pietus - O, 35 RM, vakarie~ - 0,25 RM. 

§ 6. Priedai. l. Už antvalandžius - antvalandiniu laiku laikomas kiekvienas 
darbas daugiau kaip 48 valandas į savaitę-mokamas 25% priedas už kiekvielUJ 
antvalandžio valandą. 2. Už darbą sekmadieniais ir kitų švenčių dienomis moka· 
m_as_ 5~%. atlygini"!o priedas u1 kiekvieną darbo valandą. 2. Už darbą sekma_die· 
mrus ir kitų švenčių dienomis mokamas 50% atlyginimo priedas už kiekvieną 
darbo valandą. 3. Už darbą nakties metu - nakties darbu laikomas darbas nuo 22 
iki 6 va"!~ s -. mokamas 20% valandinio atlyginimo priedas. 4. Jei kartu susi• 
daro keli pnedai, mokamas - išskiriant nakties darbą - tik didesnysis priedas. 

§ 7. Dalinis darbingumas. l . Dirbantieji kurie dėl savo kūno ar dvasios ypatu· 
mų yra tik~ dalies darbingi, gali būti pagal§ 3 nustatytus valandinius atlyginimu~ 
apmo~i . Dafi~is apmokėjimas daromas pagal dalinio nedarbingumo laipsn/. 
2. D_almz_s atftgimmas nustatomas vietinio valdžios atstovo arba įmonės vadovo, 
ku_ns apie tru raštu praneša atitinkamam apygardos komisarui. Jei apygardos ko· 
mis~,~ per6 savaite~ nepas_isako prieš, numatytasis galinis atlyginimas laiko!710S, 
patvirtintu. 3. Pastraipų l ir 2 nuostatai galioja ir darbininkams~ kurie regimai 

,,,,-
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~ 
dDfbt 01~;:si ir aukščiausi atlyginimai. l. § 3 valandinio atlyginimo nuostata; 

~8· ;f6 priedai y~a aukščiausi ir _žem~usi atlyginima; kurie negali -~ti nei 
o '::Jnn, nei padidinti. 2. O, 12 RM pn ~ E va~ndą pagal l 941 m. '!"f eJo 12 d. 
~ arki ie atlyginimus l?stla~ yra ĮSkalty_tas E . §3 ~ statytus atlygimmu_s. . . 
Potv§ 9_ įry,tto ~t~ygi,~imai. Visi pagal aukščiau emanč1us nuostatus atlyginimai 

brutto at/yg1mma1. 
'f0 § JO. žwių darbo iėgos .. Šio potv~rkio ~uosta~ai žydų da~bo jėgom_s net~ikom_i. 

§ JI. J!imtys. Jei ypat_m_gos ap~mkybes _v~rčia n~o kuno_ a_ukščiau einančių 
statų nukrypti, tam reikia gauti generalinio komisaro sutikimą. 

nuo§ 12. šis potvarkis įsigalioja atlyginimų savaitę, į kurią patenka 1941 m. lap-

krilio 21 d. LOHSE, 

Ostland Reicho Komisaras 
(VkB, 1941 p. 75-76). 

Aukščiau cituoti darbo drausmės ir atlyginimų potvarkiai išleisti 
labai skubiai, nes oku pantai laikė, kad tie dalykai ned ~lsian_t ?1ri būti 
sutvarkyti. Tačiau da rbo sritį jie buvo užsimoję tvar~1 _žynua1 plat~~
niu mastu. Iki karo ir okupacijų veikę vietiniai darbo snu es nuostatai ir 

įpročiai jiems atrodė visiškai nepakankami ir n~ati~nką pakitusi~ karo 
meto sąlygų. Vokiečiai visą darbo sritį buvo užs1m0Ję per~arkyt1 paga! 
tai, ko jų suprati mu re ikalavo naujosios darbo sąlyg~s . Šia_m reik~lu1 
buvo išleistas šis platus ir smulkmeniškas įsakas, kuns ne tik ~etaha~ 
aptarė anksčiau leistuose potvarkiuose minėtus dalykus, bet taip pat iš 
esmės tvarkė ir kitus darbo srities klausimus. 
1942 m. balandžio 25 d. 

PIRMASIS POTVARKIS 
bendroms vietinių viešosios tarnybos ir ūkio darbininkų ~'!° sqlygoms tvar~ 

Pasiremdamas Reicho ministerio okupuotoms Rytų snflms 1942 m. vasano 
21 d. potvarkio dėl įstatymdavystės okupuotose Rytų srityse § 2 (v.Bl. R. M. Ost. 
psl. 11), nustatau kas seka: . . . . 

§ l . Veikimo ribos. Potvarkis galioja erdves atžvilgiu: ~ytų Krašto ~ei_cho ~ 
misariate - Lietuvos, Latvijos ir Estijos generalinėms ~ntim_s; b. profesiniu ~tžv1~
giu: visoms viešosios tarnybos ir ūkio valdyboms ir ųn'!_n~n:is, tač!a~ su šiomis 
išimtimis: a. žemės ūkiui negalioja §§ 3, 4 ir 5; b. namų u~~1 n':8al101a. §§ 3, ~, 5, 
6 ir 7; e. asmeniniu atžvilgiu: visiems atitinkamos pr?fes11os nbose_di_rbantlems 
vietiniams darbininkams, nepriklausomai nuo to'. ar JI~ g~una atlygim_mą už_ va
landas, pakaitas, savaitinį, mėnesinį ar šiaip kokį atlygimmą. Potvarkis netaiko-
mas įvairios rūšies tarnautojams. . 

§ 2. Nurodymas . .Šio potvarkio nuost~t~1s tvarkomos ben_dros d?~o ~~lygos 
vietinėms viešosios tarnybos ir ūkio darbininkams; nuostatai negalioja, 1e1 ypa-
tingais isakymais nustatoma kas nors kita. . . . . . . . . 

§ 3. Bendros pareigos. l. Valdybų ir įmonių vede1ai, o_ taip pat Jose tfi1T?anč1os 
darbo jėgos įpareigojami bendru ir stropiu darbu tarnauti savo darbovietes ar sa
vo jmonės bei bendruomenės gerovei. 2. Valdybos ar įmonės vedėjas daro nutari
mus, ui juos atsakydamas visais valdybos ar įmonės reikalais, jei teisės daryti 
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nutarimus neturi kurie nors kiti organai. ~ 
§ 4. Normai~ darbo laikas. l. Normalu~ darbo laikas, be Pertrau . 

8 vala71!!os per_dien!l ( 48 va/a~os per_sa~~i~ę). 2. !"ormalus darbo~ Poilsiu;, 
darlxJ Jegoms, l kunų darbo lmką regu/tanai ir žyrmu ki.eldu įeina pa OlkĄ,; to/cj0: 

yra Joferia.~, trakJorininka~s! veži':'ų paly<!,<>vams, vežikams, kū . rengtas~ 
tams, rašhm_ų ta~, kuTJ~~ams u pa_našiorns profesijoms {j() v~s, tna.filliJ. 
kartu su pasirenguno ir užbaigimo darbais, namų sargams, panaktinia ndų .s®aitė)t 
priešgaisrinės apsaugos personalui 72 valandos savaitėje. 3. Viešosios(' /Jnoniųi, 
dybų ir įmonių vedėjai gali viešosios tamybos darbininkų darbo laikit"J~s l>Q/. 
kitu vieJojoje wnyboje dirbančiųjų darbo laiku. 4. Normalus savaitinis ~'llli .111 

padalinamas atskiromis darbo dienomis pagal atskiros valdybos ar įmo . ~ilcas 
ir savi!Ufr!us. ~ą~inimą ~t[ieka ir darh:>.l!~raukų pradžią bei galą~:, re~ 
~bo_s arl'!'?"es v_edėJas. KunoJe no,:s savaz!e!e iškrentanti darbo laiką reikia ;o~-
11 pneš tai emančzų ar po to sekančių savazcių darbo dienomis. da~n-

§ 5. Priedai už viršvalaruiži sekmadienio Jventadienio ir nakt' d 
l. Jei yra reikalas, valdybos ar įmonės vedėjas normalų darbo laiką gali ;s { · 
Būtinais atvejais jis tatai privalo daryti. Normalų darbo laiką prai/ginr~~8/:/} 
atv_ejais gali i,: gebietskomisaras - darb_o įstaiga. 2. VirJvalandtių Laikom~ i ro::s 
atllekam_as virš normalaus§ 4 pažyme/o darbo laiko. 3. Priedo už ldekvienq • 
valandžių da~~ valandą mo':"!"a 25%. Prieda!,)ei dirbama pagal laiką, m'Z: 
mas nuo fakt1mo brutto atlygim~o už vala,:ulą, Jei _darb~s akor~~nis-nuo akordo 
no':"~s (§7, p. pastr. 2). 4. lfž_v1ršval~nd1ius, Jame susidaro, 1e1, einant §4 pastr, 
4 _kitaip suski~stom_as dar?~ laikas, pnedo nemokama. Tas pat taikoma ir įprasti. 
~'~~s par~ng1mo ." ~žbazgimo darbams (švarinimo ir tvarkos palaikymo darba~ 
Jei JŲ negalim~ atlzkti_ normala~s darbo !'1!ku, to ~:bo ":enutrauldant arba žymiai 
nesutrukdant, darbai, nuo kunų techmmu atžvilgiu pnklauso pilno įmonės da,. 

bo at~tatymas ~a palaikym~), j~i j~e nepr~šoka dviejų valandų per dieną, 0 taip 
pat v1'!1:afaruŲių '!"r~ams,. reika~ngiems dėl katastrofų, gamtos įvyldų, nelaimin
gų ats1t1Jc!mų ir ki~oki~ neišvengiamų sutrikimų. 5. Sekmadienio ir šventadienio 
dar_bu laikomas ldekv1~nas da~as, ~!liekamas sekmadienį ar šventadienį tarpt 
O ir 24 valandos. 6. Pnedo už ldekvieną sekmadienį ar šventadienį atliktq datbo 
valamf4 mokama 50%Apskaičiavimas atliekamas to/du pat būdu, kaip ir vir§va• 
la_rufži,ams. _Se!'ma!1žen~ų ~r ~entadienių priedo negauna namų sargai, panokJi· 
ma~ ųn_om~ ir pnešgaisnnes apsaugos personalas, o taip pat vežikai už laikq, 
ku_ns re1kalmgas arkli~f!ls. šerti ir prižiūrėti. Be to, sekmadienių ir JventadiellUf 
Pn_~das ~odam~, ~e1 dirbam_a ~1!8!-'liariai besikeičiančiomis pamainomis Ir jei 
a_1111nkamo1e profeslJOJe sekmadiernais ir šventadieniais dirbti yra normalu. 7. Nak
tif!S ~bu la1ko_mas darbas, kuris atliekamas tarp 22 ir 6 valandos. 8. Priedo ul 
lde~ell!l.nakt_ies, ~rb~ valandą mokama 10%. Čia neįeina darbas, atlie/cmmlS 
r~llana, bes~ke1č1anč1omis pamainomis arba normaliai kurioje profesijoje ai· 
lte':"mas ~Ieties '!"rbas. Apskaičiavimas daromas tokiu būdu, kaip ir viršva/lJn.· 
diių dar&w. 9. Jei tenka mokėti keletą priedų, mokamas tik atitinkamas didesrUJ 
pnedas. Jei sutampa nakties darbas ir viršvalandiiai, mokami abu prie~i. . 

. §_6. Sutrumpintas darbas. l . Valdybos ar įmonės vedėjas gali, jai tata1 bfi~IIIM 
reikalinga, nu~ dorbo n~tleisdamas, normalų savaitinį darbo laiką sutrum_p,f"', 
2. Sutrump1~1 darbo laiką daugiau, kaip ild 24 valandų per savaitę ne/eisttfl!'-
3. Su~ru~pm~ą darbo lai~ galima įvesti po 3 dienų pereinamo laikotarpio, 
4, '1p1e ki.ef:-v1e"!I sutrumpmto darbo laiko įvedimą reikia laiku raštu prai,dd 
geb1etskom1saru1 - darbo įstaigai. 
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§ J . .&JJginim_as. A . B_endri nuo_statai. l. Atlyginimas p~nCŽJJ: mokam~ ti~ už_ 
. Įa,~ [aklinat buvo dubta, o taip pat už darbo parengties laiką. 2. Atlyg,mmm 

/11~~ tiek viešojoje, tiek atskirose ūkio šakose, nustatomi ypatingais nuostatais. 
id Vi i atskiruose potvarki.uose nustatyti atlyginimai už darbą yra brutto atlyginimai 
! ž;iausios bei aukš_čia~sios "°":'~s, kurių '!f~istina ~i ~žinti, nei prašokti. 
~ Dirba11tiesiems, kune dėl savo flzmių ar dvas1mų ypatybių Jiems pavedamus dar-
. ali 111likti mažesniu našumu, atlyginimai mokėtini maJ.esn~ negu nustatyta. 

but;nimo numažinimas priklauso nuo naJumo sumažėjimo laipsnio. Mažesnį at
,,,imą 11ustato valdybos ar įmonės vedėjas, kuris apie tai turi raštu pranešti atitin
kamam gebietskomisarui - dar&o įstaigai. Jei gebietskomisaras neprieštarauja, ma
Jesnis atlyginimas laikytinas pmvirtintu. Aukščiau pažymėtieji nuostatai atitinka
mai taikytini ir toms darbo jėgoms, kurios aiškiai nesistengia dirbti. 5. Atlyginimų 
mokėjimo periodas neturi būti ilgesnis, kaip vienas mėnuo. 6. Atlyginimą mokėti 
reikia betarpiškt,i po dar&o laiko. Jei mokėjimo diena esti sekmadienis ar šventadie
nis, tai išmokama prieš tai esančią darbo dieną. Mokant atlyginimą, ldekvienam 
dirbančiajam reikia įteikti algos rašteli, iš kurio turi būti matyti, kiek išdirbta norma• 
uų ir akordinių darbo valandų, koks atlyginimas už valandą, /dek ui.dirbta akordu ir 
premijomis, o taip pat, kokie padaryti priedai ir išskaitymai. Atliekant akordinius 
darbus, kurie ligi atlyginimo mokėjimo dienos neužbaigti ir už kuriuos todėl negali
ma atsiskaityti, reikia kiekvieną atlyginimo mokėjimo dieną sumokėti atitinkamo 
dydžio avansą. Galutinai atsiskaityti reikia vėliausiai sekančią po darbo užbaigimo 
aJ/yginimų mokėjimo dieną. B. Darbas pagal /aikg. AJlyginimų nuo laiko normos, 
prieda4 kompensacijos moldniams ir ldtolde užmokesčiai už darbą sužinotini iš spe
cialių potvarkių viefajai tarnybai ir atskiroms ūkio šakoms. C. Priedai už darbo na• 
fu!:!1!L Gaunantiems atlyginimą nuo laiko, kurie bendrą darbo našumo lygį spartes• 
niu ir geresniu darbu nuolat žymiai prašoka, galima, be nustatytų atlyginimų nuo 
laiko, mokėti taip pat našumo priedus. Darbo jėgų, gaunančių našumo priedus, 
neturi būti daugiau, kaip 20% gaunančių atlyginimus nuo kliko skoičiaus. Moki
niai čia neįskaitomi. Našumo priedų suma neturi prašokti 5% bendros atlyginimų 
sumos, išmokamos dirbantiems pagal laiką. Našumo priedų dydbus reikia nustatyti 
atitinkamai gabumui ir našumui. Pasidru atveju jie neturi p~ašokti 40<(o ~lyginimo 
nuo laiko; jei kuriam dirbančiajam už na.fumq tenka_ mokėti dides_rų ~nedą, negu 
20% virf atlyginimo nuo kliko, tai prie§ tai reikia gauti Genera_lkomzsa_nat_o - ~bo 
politikos ir socialinių reikalų skyriaus - sutikimą. Našumo pnedus pnnczpe galima 
mokėti tada, jei dirbantysis išbuvo įmonėje be Ptr!rauko_s vi_en~s metus; y_pati!igai 
motyvuotais iJimtinais atsitikimais priklausymo 1m~r~ laiką __ Ge~~rrusanaJas 
- darbo ir socialinių reikalų skyrius - gali sutrumpmti arba JI laikytr nepnvalomu. 
Tarp kita ko, dirbantiesiems, pereinantiems į kitą įm_oflf, ~ G_e"';fal_kom~~to -
darbo ir socialinių reikalų skyriaus-sutikimu, _nea'!~~lgiant E tm, kie_k laiko_ l"! yra 
naujoje įmonėje, gali būti mokami na.fumo pne~l, Je! ~os ~audavo !r.sen?Je ~O
nėje. Dirbančiuosius atrinkti įmonės vedėjas tun sąžirungai ir stropzm. Kiekvienu 
atveju, prid patvirtindamas na.fumo priedą, jis turi palikri~1ti, ar_'!'rbantieji pagal 
savo naJumq suskirstyti teisingai, t.y. pagal r,uostaJus. { ~on,? ved~Jas našumo pne
dą gali atfaukJ~ jei dirbantysis nebeįvykdo na.fu~o priedui tez":fi sąlygų. Na.fumo 
priedus reikia specialiai žymėti tiek algų lap.u,se, tiek algų raJteliuose. D. Akordinis 
darl>as. l. siekiam pakelti darbo r,ašumą, visus dtubus, kurie tinka dirbti akordu, 
reikia dirbti akardu. Tuo būdu dirbaflliems duodamas galimumas atitinkamai savo 
gabumams ir vikrumui gauti didesnį uMarbb negu atlygiru,Tn(J nuo laiko. 2. Akor
dus reikia nustatyti tokius, kad vidutir,io našumo di1rbirlir,kai r,ormaliomis darbo 
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sąlygomis vidutiniškai galėtų uždirbti 15% daugiau, negu yra jų darb ~ 
atlyginimo nuo laiko norma (akorda norma). Tuo būdu atskiras /{t//!-~rnliau.r 
ninkas gali gauti atlyginimą, ~ ' P'!Kal jo~ našumą, bus didesnis'~IS darbi. 
nis u1 akor~ no':"'f ~--Jei t~ palf ako~t!irų darbą atlieka įvairių veik/o: ma½s· 
įvairaus amžiaus ir ĮVamos lyties darbo Jegos, nustatant akor<kl reikia J:'P'Ų, 
kiekvienos paskiros veiklos grupės, paskirų amlių ir lyčių gaunamu atl;t vautis 
~ik? (sudėtinis). Tuo būdu nus!Ofant. akor<Ul_ n~galima ~ti pagrindu nei :~mu ~uo 
szaz apmokam~ ~rde da!Jl!~Ja~čw_ ~arbuunko atlygmimo nuo laiko, ;l t za.u. 
akorde dalyvaujančių darbo JeJJŲ viduhmško darbo atlyginimo. 4. [Pagal 4 visų 
teksto o~ginale ~~ -":"- K.E.J. -~· Jei vienoj~ ~~ rdin~je grupėje dirba įvairipa~/ą 
/o~ grupllfa ~ IT lyč~- darbo Jeg~s, ~ rdim~~ a!~~nimai tos grupės dalų . eik. 
skirstomi P~°: JŲ atlygimmą nuo laiko ': JŲ P_nsulė~':rlą p~~ atitinkamo at::::::, 
darbo (gruP_ims __ akor~ ). 6. -~a/dybos ar~ ~~es vedė1as tun iš naujo patikrinti ako,. 
dą, ~ ~aletų µ pakeistz,: a. Jei akordas aiš~~ nu~tatytas ~ei singai, b. įvykstant bet 
Iamam ųnones darbo ezgo~ ~ prf!CesO p~~ I, e: JXI:Sikeičiant techninėms s _ 
go~ , _d. pr~ naudatz kitokią me<Ųiagq, kit?kius ųan1:žus ar kitokį Pavyzdį,~
.žymi.ai_ ~iant_ tu~ pat metu ~~amz:za':1':I ~i~~ skaičių. 7. Prieš pradedant 
~:di,ų ~ą, kiekvi~ darbmmkui reiki:J fleikti akordinį lapelį, ant kurio turi 
būh pažymėta darbo rušis IT nustatytos akordines normos. Užuot įteikus akordinius 
la~us, ~a/ima ~rdines n?~~s iškabin~ matomoje ir lengvai prieinamoje vie
loje. Galim~ ~aip pat daryti atz~~us ųašus a_l8!'1 rašteliuose ir algų knygose. 
~- ~s~nt ski:f!n?oms nuomone~ del_akor~~ teiszn~m ?, reikalinga atlikti pa
tikrinimą. JĮ atlieka valdybos ar ųnones vedė1as arba JO 1galiotinis, pasikviesda
mas meisterį ir prityrusį bei patikimą, atitinkamame akordiniame darbe daly
vaujantį darbininką. Nutarimą daro valdybos ar įmonės vedėjas. Prašant, galu• 
tinį nutarimą padaro gebietskomisaras - darbo įstaiga. 

§ 8. Premiiinis darbas. l. Premijiniam darbui atitinkamai taikomi akordinio 
darbo nuostatai ( 7 D.). Įvesti premijinį darbą tik siekiant padidinti darbo atlygi
nimą (ftktyvinė premija) draudiiama. 2. Apie premijinio darbo įvedimą ir pakei
timą reikia raštu pranešti gebietskomisarui - darbo įstaigai. 

§ 9. Maistas ir butas. l. Duodant maistą ir butą arba vieną iš jų, reikia iš 
grynais pinigais mokamo brutto atlyginimo išskaityti šias sumas: už pilną maistą 
0,80 RM kasdien, maitinant dalinai: už pusryčius - 0,20 RM, už pietus - 0,35 
RM, u1 vakarienę- 0,25 RM. 2. Mokiniams, gaunantiems maistą ir butą, l pastr. 
nuostatai netaikomi. Šis reikalas sutvarkomas atskirais potvarkiais. . . 

§ 10. Atostogos. A. Bendri nuostatai atostogų reikalu. l. Kiekvienas dirbantysis 
turi teisę kiekvienais atostoginiais metais (kalendoriniais metais) gauti nemokom~ 
at~stog_as poilsiui. 2. Pinnoji teisė atostogoms susidaro, išdirbus be pertr~kos šešis 
meneSlus toje p~oje vald:;boje ar įmonėje (laukiamasis laikas), tač~u _pumą_ "'!'fą 
-194~ m. ~'!1'5!o l d. Duoti atostogas nepasibaigus laukiamajam laiJ:ui, neJe!,stina. 
~E fmk:q ~ei~ išlaul<Ji ir vėl įstojant į tą pat valdybą arba E _tą_p_af ~ 0~! 
~ Iame l kurią nors valdybą ar įmonę įstoja šiam potvar!ci.'" ES!galwfu _ 
tun teisę pumą kartą atostogas gauti tais kalendoriniais metais, k;urials atli~ _u 
~asis ~ -2. Jei dirbantysis atostogavimo metu pakeičia darb~vietę,_ ta! nauJri 
Je darbo ~Je ar naujoje įmonėje, kad ir išbuvęs laukiamąjį laiką, JlS_t_un teisę gauui 
~ostogas tjk tuo atve~, jei senoje darbo vi.etoje ar senoje įmonėje JIS at~~°:'J. Jei 
ez~os_~ kalendorinius metus nebuvo gavęs ir už jas nebuvo Sllf':okėl as jis 
~IS iš_ ~vietės pasitraukia prieš geguiės l d., tai teisę ga:'h at?s:~ĮaJsjo 
turi tik tada, Jel nuo įstojimo jis dar atostogų nebuvo gavęs ir jei Jaukiam OSlS (1l 
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~ Jei dirbantysis buvo p_ag,ist~i ~ l sa~o_kaltė~ atleistas iš darbo arba, laužy
a1h/d as sutarti, iš darbo p~ s p_asitraukė, vzs_a teise gauh atostogas dingsta. 6. Dirban
~ ,n /(urie iš pikto~ valws E darb~ ~ atei~ arba n~o darbo atsisako, praleistasis a: ufskaitytinas E _atostog~s. Teises g~h už tą laiką atlyginimą nėra. Nutarimą 
Ia ityti iš piktos ~alws pralezs! ą darb~ laiką daro valdybos ar įmonės vedėjas, smul
,:išsiaiškinęs re1Jca!ą i: kaltes klausim~. ~rašant, galutinį ~utarimą daro gebiet
sJ<omisaras _ darbo 1stazg°: B. _Atostogų tlgzs. l . ~tost?gų !l~~ yra.· a. dirbantiems 
daugiau kaip _!8 metų amii~us. 1-3 atostogų metazs_ toJe pačzo1e ~aldyboje arba toje 
čioje ųnoneJe - 6 <!t'rbo di~nos, 4-6 _a~ostogų metazs - 8 darbo dienos, 7-9 atostogų 

paetais- JO darbo dienų, 10 ir seka~čuus atostogų metais toje pačioje valdyboje arba 
;je pačioje įm~~je -:- 12 darbo _di_enų. 2. Atos!aųų ne(~idiiama nei trumpinti, nei 
uįntį 3. Apska1~iuo1~~ atostogzmus metus, re1'3a tureh ga_lvoje visą toje pat valdy
!x)je ar toj~ pat ,mone1e, sukf:kus 18 _Yf!elų amzzaus, _praleistą darbo laiką. Tačiau 
ankstyvesnis darbas neulska1tomas, Jei darbo santykis: a. buvo pertrauktas ištisai 
uįau kaip vienus metus, b. bu~o bai$tt:5 J:<l~ tu _ dėl dž:bančiojo ka!Jės įvykusiu 
atleidimu. e. buvo pertrauktas dirbančzoJO lig laiko zr neteisėtai arba jam nuo darbo 
atsisakius. 4.Atostogas, ki.ekgalima, reikia duoti ištisai, einančiais atostoginiais me
lDis,jei tam nėra tarnybinių arba įmoninių kliūčių. Sujungti dviejų atostoginių me
tų atostogas, net jei čia tarp valdybos ar įmonės vedėjo ir dirbančiojo būtų susitarta, 
neleistina. Tačiau ypatingai pagrįstais išimtinais atsitikimais atostogas leidžiama nu
kelti i kitus atostoginius metus; tuomet jas reikia duoti iki kovo 31 d. 5. Atostogos 
blva, jei dirbantysis jam siū/,omų atostogų be rimtų motyvų nepradeda. 6. Atostoga
vimo laiką nustato valdybos ar įmonės vedėjas, atsilvelgdamas į asmenines, tarny
bines ar įmonės aplinkybes; čia pagal išgales reikia atsižvelgti ir į dirbančiojo pagei
davimus. Sezoninių darbininkų atostogų reikalas tvarkomas atskirais potvarkiais. 
C. Atlyginimas u1 atostogas. l. Dirbantieji u1 atostogų laiką gauna toliau savo nor
malius atlyginimus. Normaliais atlyginimais laikomi: a. dirbantiems pagal laiką: jų 
atlyginimas nuo valandų, kartu su kompensacijomis už viršvalandžius, priedais ir 
ĮX'emijomis, b. dirbantiems akordu: normalus vidutinis akordinis uždarbis. 2. Ap
skaičiuojant atostogų atlyginimą už kiekvieną atostogavimo dieną, reikia imti pa
grindu vidutinį 6 paskutinių mėnesių prieš atostogas uldarb~ Vidutinis uždarbis 
gaunamas, padalijant dirbančiojo 6 pastarųjų mėnesių brutto uždarbį iš 150. Dir
banči?jo ligos dienos ir tos darbo dienos, už kurias dirbantysis negavo atlygini
mo dėl_ darbo sustojimo ar panašių priežasčių, nuo 150 atimamos, tačiau iš pik
tos valios praleistos darbo dienos - neatimamos. Jei būta sutrumpinto darbo, už 
dar~ dieną reikia užskaityti mažiausia 4 valandų atlyginimą. 3. Darbo jėgos, 
lamų ?arbo atlyginimą visai ar iš dalies sudaro maistas ir butas, už atostogauja
mą laik~ '!4ri teisę gauti kompensaciją už neimtą maistą ir nenaudotą butą. 4. !0stogimu~ _pinigus, prašant, reikia išmokėti prieš atosto~as p~adeda~t. 5. 
AI 0st?g~s skinamos poilsiui ir todėl principe jos suteikiamos lmsvo laiko pavidale. 

(YKlmmas už atostogas mokėtinas tik: a. jei neatidėliotini, ypač karinės reikš
:es darb~i neleidiia suteikti laisvo laiko, b. jei atostogų negalima duoti dėl_1ar~ 

santykio pertraukimo. D. Pereinamieji nuostatai. l . Neįvykdytos pretenzz1os E 
Olostog l · · l d ·ki š ' ~ P_aga buvusią teisę yra žuvusios. 2. Nuo 1942 m. sausw . 1 w 
:tv~io Įsigaliojimo jau duotąsias atostogas reikia užskaičiuoti atostogoms, 

Slinoms pagal šį potvarkį. . . . 
imo ~ ll . !Įg~~s. Valdybos ar įmonės vedėjas už nus~ki_lltim~s <!t'r~o _viet?s ar 
~ -tvarkai zr saugumui gali skirti pin igines baudas iki l! us~ viduhn!o dzen_o~ 

10• Už svarbesnius, prieš tai viešai paskelbtinus, nusikalhmus galima skirti 
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piniginę baudą iki pilno.vi~~niš~ dien~s užcfarbio. S~lb~mą, prie~ 
liojant, reikia duotz patv1rtmti geb1etskom1saru1 - darbo Įstaigai. /Siga. 

§ 12. Wmtinis leidimas. Jei ypatingi motyvai išimtinai reikalauia kit 'š 
ky t . š . 'ki i om ko negu šiuose nuostatuose, tvar, mo, am pne tai re1 a gauti generalko . , 

iJdm m1saro sut ą. 

§ 13. Žydiškos daroo iėgos. Žydiškoms darbo jėgoms šio potvarkio nuo t . 
'ko · s atai netai m1. 
§ 14. ~audiiam!~ii nu?~tatai._Ka~ el?sis.p~~šingai šio potvarkio nuostatams 

bus baudžiamas kale1imu iki 6 menes1ų ir p1111gme bauda arba šiomis abieio . 
'-- ·· . . kartu J mis uuu.imerms . 

~ 15. {siga!i~/imas .. šis potv_arki_s įsigalioja ~uo 1?42 m. gegužės l d. Kartu 
nusto1aga/ws VISI ;am_pn_eš~a,:au1.antze;1 nuostata1, _o taip pat 1941 m. lapkričio 2J 
d. bendro potvarkio dėl vzetzmų viešosios tarnybos ir ūkio darbininfa.f § 4, 5 6 ir 7 
(Verk. Bl., psl. 75.). Tas pats taikoma ir atitinkamiems įsakymams, iš/eįsfiern; 
Estijos generalinėje srityje. 
Ryga, 1942 m. balandiio 25 d. 

IN VERTRETU NG BURMEISTER 
Der Reichskommissar fiir das Ostland 

([L, 1942-117/278) 

Profesinės sąjungos ir jų veikla 

Cituotais potvarkiais bei kitais nuostatais įvestai darbo srities tvar
k~i pala~i ir įgyvendinti vokiečiams reikėjo atitinka mo aparato. Iš 
~~nos pu_ses, to aparato funkcijas atliko įstaigų bei įmonių administra
C!Jos, kunoms vadovavo vokiečių civilinės valdžios paskirti patikėtiniai 
- .treuhaenderiai. Šito nepakako, nes buvo uždavinių, kurie toms vadovy
bėms nerūpėjo ir juos primesti joms būtų netikslinga. Šiuos uždavinius 
vokiečiai ir paskyrė profesinėms sąjungoms. 

~e~a pri~?,jog tuometinės Lietuvos profesinės sąjungos visiškai 
nep~ešėJo Į l8:15V~Jo_ demokratinio pasaulio profesines sąjungas. Okupa• 
~ę Lletuv_ą soVIetai VISUS dirbančiuosius suvarė į sovietines profesines są· 
J~g~ . Šios organizacijos nebuvo laisva valia atsiradęs dirbančiųjų susi
VIeruJ!-°1as ~avo e~onominiams bei socialiniams reikalams ginti. Tai buv? 
valdžios pnemone savo darbo politikai įgyvendinti ir drausmei palaikyti. 
Ne dir~antieji per šias sąjungas pasisakė, ko reikalauja, bet vienintelis 
k?mun~~ėje santvarkoje darbdavys - valstybė per jas skelbė, ko ji iš 
dt~bančiŲJų reikalauja ir ką jiems įsako. Okupavę Lietuvą, vokiečiai tas 
sąiungas ir rado. Šis radinys vokiečių tikslams visai tiko nes ir tuometinės 
~o~etijos profesinės sąjungos iš esmės buvo tokios pat, kaip ir komuni~
ti?es v:iidž1os s~~osios ~etuvoje, nes kiekvienoje diktatūroje profes1• 
nes_ ~ąJ~gos - }et J.~ egztS~oja - tėra tik valdžios įrankis josios ~ar~ 
po~tikai.vy~~t. Taigi rastąsias sovietines Lietuvos profsąjungas vokiečiai 
~OJ ~re~e l ~av? rankas, šiek tiek pritaikė savo sistemai ir numatė, kad 
JOS pnvales atlikti gana rimtus uždavinius. 

LIETUVA DVIEJŲ OKUPACIJŲ REPLĖSE. 1940-1944 337 

~s profesinėms sąjungoms vadovauti buvo suorganizuotas Pro-
'nių sąjungų centro biuras, kurio organizacinė struktūra ryškiai pa:0 kaip vyko tiek jo, tiek biuro vadovaujamų profesinių sąjungų dar

bas, Ji buvo tokia: l) Prezidi~mo pi~rn!n!nkas, 2) Reikalų vedėjas, 3) 

5 audos ir propagandos skynus : a) v1ršm1nkas, b) referentas, e) spaus
Jvė (Laisvės .?l. 50), ~) Soc!al!n_is skyrius: a) ~ršininka~, b) refe.re?t~s, 
~ 0rganizac13os skynus: v1rš1mnkas, 6) Kultūros skynus: a) Vlršmm
kas b) vokiečių kalbos kursų referentas, e) meno reikalų referentas, d) 
spa~to refen~ntas, e~ neakivaizdinio mo~slo refere~!as, 7) _F~nansų ir 
administraci3os skynus: a) vyr. buhaltens, buhaltenJa, kastmnkas, 8) 
Ūkio skyrius: a) viršininkas, b) ūkio vedėjas, 9) Viešojo maitinimo ir 
spec. drabužiais aprūpinimo skyrius: viršininkas, 10) Socialinio dra~~i
mo skyrius: a) viršininkas, b) buhalterija, e) statistika, 11) Profesm10 
paruošimo skyrius: a) viršininkas, b) referentas, 1_2)_ Ce~trinis suaugu
sių institutas: a) direktorius, b) raštinė, 13) ~rofesm1ų SąJunąų re_fe~en
tai: a) Geležies ir metalo pramonės prof. sąjungos, b) Meno rr ŠV1et1mo 
prof. sąjungos, e) Komunalinio ir namų ūkio ~.rof. sąj~g_os, d) Preky
bos ir paslaugų sferos prof.sąjungos, e) ChemtJOS, poptenaus tr spaus
dinimo prof. sąjungos, f) Valdžios įstai~ pro~. sąj~ngos, g~ Odos, te~ 
tilės ir rūbų pramonės prof. sąjungos, 1) M~kų _ir me~žt~ pran:iones 
prof. sąjungos, j) Amatų prof. sąjungos, k) MatS~o rr k~1eruruų r.eikrne
nų gamybos prof. sąjungos, l) Statybos, ~ens rr ž~mes pram~nes prof. 
sąjungos ir m. Susiekimo ir ryšių prof. sąjungos. Iš VISO centro biure buvo 
susijungusios 14 profesinių sąjun~. . . . . . 

Profesinių sąjungų centro bmro pr~ztdmmo ptrmm~~u bu~o ~~
skirtas plk. O. Urbonas, o reikalų _ve?ėJU ?r. J. ~t~p~ma1~. !ačtau JI~ 
nebuvo nepriklausomi ir savarankiši? to bm~o ~r~1~inka1 ~1 vadova~. 
Centro biurą ir pačias profesine~ sąJu~g~s ~1es1ogi_a1_ tvar~~ Gene~ah
nio komisariato darbo politikos 1r socialines admmtstractJOS skynaus 
viršininkas Dammeris, kuris kartu dar buvo ir patikėtinis Lietuvos pro
fesinėms sąjungoms. Be t~, ~o~ečiai darbav~i ir p~či~e centro biure -
spaudos ir propagandos vrršminku buvo paskrrtas hetuV1ška pavarde, bet 
vokiškos dvasios F. Stiglorus (Stigliorius), profesinio paruošimo skyriaus 
viršininku Koesteris ir kiti. 

Apygardų komisarams pakluso profesinių sąjungų įgaliotiniai, ku
rie vykdė komisarų valią, kurie kontroliavo savo apygardų profesinių są
jungų veiklą. Jos galėjo pateikti komisarams informacijos apie realią krašto 
darbininkų padėtį, jų reikalus bei pageidavimus. Kiekvienoje apskrityje, o 
vėliau ir valsčiuje, centro biuro taip pat buvo paskirti profesinių sąjungų 
įgaliotiniai, kurie _atsto~avo joms_ ~i o~~a~a~o jų ve!klą viet~j~. V~uo
menei ir savo nanams mformuotl Ateities d1enrašlYJe profesmes sąiun
gos turėjo savo nuolatinį skyrių "Čia kalba profesinė sąjunga". 
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Informacija ir propaganda ~ 
K . lI'. visos diktatūrinių režimų institucijos (yPač kar 

atp . . . . . . . o metu) 
L. tuvos profesmes sąiungos vare gana intensyvų mformaciJ·os. , 
w -~~ pagandos darbą. . .. . 

Profesinių sąjungų informactJ_os b_e1 prop~g~~-d~_darbu siekta k 
t agnn. dinių tikslų. Vienas svarbiausių buvo 1deJme tndoktrinact" ešl~ 
o p . . . . Ll d. b . . Ja. IO 
darbo vadovai ir vyk~Jat ~tenges! e~v~ _ir_ ~nties1ems įdiegti kito. 
kią ideologiją, nei ką tik iš Lietuvos _išvyt:I sovte~ia1 okupantai. Nauj . 
ideologijos šaltinis, ž~oma, buvo Lletuv~ ID:? laiku ~k~paVUsių Voki:j: 
nacių idėjos bei pag~Įas _tvar~om:35 Vol~ie~tJos darbi~ gyvenirn~. Be 
kitų uoliai tą id~logiJą ŲetuVIų d~?anttesiems sten~~s1 diegti Profesin~ 
sąjungų centro biuro reikalų vedeJas dr. J.Steponrutis. Apie aptariam 
indoktrinacijągalime susidaryti gana neblogą vaizdą iš vienos dr. J.Ste~ 
naičio straipsnio ištraukos. Apsilankęs Reiche, straipsnio autorius apie 
tos kelionės įspūdžius rašė: "Karys - ginklo fronte, darbininkas- karys dar
bo ir gamybos fronte". Tolygių šūkių §iandien dažna girdėti ir matyti iški/mi. 
niuose vokiečių darbininkų pasirodymuose, įmonių sieniniuose Plakatuose 
ir pan. Stebėtojas, akyliau pasidairęs ir patyrinėjęs, turės konstatuoti, kad tai 
nėra tuščios frazės: už tų šūkių ~ jų prasmėje gludi epochinės reikfmės 
mintis. Ir tai - įkūnyta bei kūnijama mintis. Kapitalistinė tvarka be kitų pa
darė vieną mirtiną nuodėmę (ne vien socialiniu, bet ir tautiniu atžvilgiu) iJ. 
jungdama darbininką iJ tautinės bendruomenės ir jį stumte nustumdama i 
intemaciona/izm4 Niekinamas "aukštesniųjų sluoksnių" laikymasis darbo 
ir darbininkų atžvilgiu pagimdė atšalimą ir atitolimą vieni nuo kitų, gi kai 
darbininkas pasijuto neturįs net teisės į tas institucijas, kuriomis naudoja9. 
aukščiau jo stovt tarp jų iJaugo svetimumo ir neapykantos siena. Darbimn· 
':2t klasė nebematė, kad jo tautinė bendruomenė galėtų turėti visiems bendrų 
ir br~~ų tikslų ir nuėjo į ta,ptautinę bendruomenę, keliančią~ ~bo 
~ ll~l~. Užt~ juo ryškiau krenta į akis minimajame šūkyje pabrė!.ia: 
m~jl idėja, ĮSakmzai nurodanti ypačiai. garbingą darbo žmogaus vietą_ t~
~je bendruomenėje: darbininkas prilyginamas kariui, jo veiksmo ~priJy• 
ginama karių Žjgiams. Darbininkas nacionalsociaiistinėje Vokietijoje~ 
~ ( ~drų ~tinfų tikslų kelią." (ĮL, 1942-67/228). C:ituoti ~~ f 
r~iškia mdoktrinuoJamos ideologijos esmę, kuriai skelbti_ n~udotasi kie . 
~ena ~r.oga. Bet kuris asmuo, kieno žodis galėjo klausanttestems pa~~ 
dides°:! ĮSp~dį ypač tokiomis progomis, kaip gegužės 1 dienos šve:: •n
vo ~asite~-~o.s šiems tikslams. Tenka priminti, jog naciai buvo d. 11llar· 
~ rr SOCtaltstine partiia- "Nationalsozialistische Deutsche Afl,eitcrpdota te1" lcu · · · ~ . anau . - . n_ tr gegures l d. laikė darbo švente. Ši proga rr buvo P„ ideO-
~~estems plačiau pateikti šios socialistinės darbininkų partlĮ~SJJl&S 
i~f J! J~os patra~ti į savo pusę, kad jie geriau perpras tų j~ s~t Įje

J · OS šventės proga 1942 m. nacių Generalinis komisar 
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~ ~i~ kal~jo: "Kai.~ ši~~ r~~ ir proto darbininka~ 
;es(iečiai ir ūldnm~? ~~ojai zr ama_nnmka_i, ųnonių nariai ir ųnonių 

:tfoVaį visi gy_vento~ai. ir !staigo~, f:e~ai šv~č~~ ge8:4f,ės l dieną kaip 
darbo š-ventę, čia pasi:.e~kia nau~a idėja, V'jT'aujf»!lt j~JOįe Europoje, kuri 
sukilo prieš plutokratiją zr bolševizmą, o kartu prieš žydišką)Į pasaulinį impe
,ializm4 Ši naujoji idėja yra ta, kad f.,,wgus yra vertas tiek, kiek jis padirba, 
ir turi tiek teisių, kiek jis aJŪeka pareigų, kad žmogus yra tuo garbingesnis, 
juo (iaugiau jis savo darbu duoda naudos kitiems žmonėms, ir tuo gerbtines
nis, juo mažiau jis galvoja tik apie save, o daugiau apie bendruomenę. Ši 
revoliucinė bundančios Europos idėja sudaužo plutokratinių valstybės siste
mų prietarų retežius, tų sistemų, kuriose rankų darbui skiriama mažiau reikš
mės, kaip proto darbui, beturtis mažiau gerbiamas, negu turtingasis, ir im~ 
gaus vertė nustatoma pag_al kilmę, pinigų kapšq, baigtų mokyldos arba uni
versiteto klasių skaičių. Si nauja idėja yra, kad mes turime dėkoti ir rodyti 
pagarbą visiems sąžiningai dirbantiems žmonėms, nes tik jų darbo dėka gali
me visi drauge gyventi ir gyvuoti, nes paskiras imogus negalėtų egzistuoti, jei 
nebūtų visų dirbančiųjų bendruomenės, gaminančios dalykus, kurie reika
lingi mums visiems gyventi. Nesvarbu, kokią vietą užima dirbantysis žmogus, 
svarbu tik, ar jis savo darbą atlieka gerai, ar blogai." (ĮL, 1942 - 102(263). 
Šios idėjos, anot nacių pareigūno, ne naujos. Jos tik buvo šiek tiek pakeis
tos, kad atitiktų nacių ideologiją, į kurią tos idėjos turėjo būti inkorporuo
tos. Taigi nauji buvo tik tokie specifiški naciniai aiškinimai, kad, pavyz
džiui, "žmogus yra tiek vertas, kiek jis padirba", kurie buvo panašūs į ka
daise garsius materialistų teigimus, jog "žmogus yra tai, ką jis valgo". Ta
čiau naciai šiuos teiginius Lietuvos darbininkams bandė įpiršti tarsi nau
jausią ir nepaprastą žmogaus minties laimėjimą. Naciai, norėdami darbi
ninkus įtikinti, kad jie iš tiesų yra tikri darbo žmonių draugai, griebdavosi 
ir konkretesnių priemonių - gegužės 1-osios bei kitų švenčių (Kalėdų ir 
Velykų) proga jiems įteikdavo po pusbutelį degtinės ar kartais duodavo ir 
kitų dovanų -pavyzdžiui, po S markes už kiekvieną jaunesnį nei 14 metų 
amžiaus vaiką. 

. Antras svarbus profesinių sąjungų propagandos uždavinys - įti-
kinti, jog uoliai dirbdami Lietuvos darbininkai padės nugalėti Sovietų 
sąjungą. Kartu darbininkai skatinti pernelyg nesiskųsti įvairiais trūku
n:iais ir sunkumais, nes esąs karo metas ir tų negandų niekaip neišveng
si, nes juos patirią ir patys Reicho vokiečiai. Pasirėmus šiais teiginiais 
a~tuota ri~~ metalo laužą, šiltus drabužius, senas verpiamąsias me
~1ag~ be~ k~tus d~iktus, organizuoti kuro paruošas, Lietuvos darbi
~mka_1 raginti vyk?. i Vokietiją ir įsidarbinti josios karo pramonėje, 
µnonese arba stoti l pagalbinius transporto dalinius bei kitiems dar
bams fr';>nto užnugaryje. 

T~p pat ~a s_tipri propaganda varyta ir dėl profesinio pasiruoši
mo. Iš vienos puses, µ-odinėta, kad ūkinio gyvenimo sąlygos pakitusios ir 
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būtina p~e jų prisi~ .. "[vy~ ir vdar tebesitęsiąs_ekonomin~ 
mas ūkiniame gyvenime dirbančius zmones stato pneš svarbius u1r1~· 
Jie turi savo senus įpratimus atnaujinti šių dienų dvasia ir susipaži,u'7"''111¾. 
jais įstatym~bos bei pr~~ faktais. Tik tokiu būdi:_ gali būti :ie"44. 
na!umo pakėlimas. Ne pimg(ll ir ne auksas, o darbo ;ega ir darb' ktas 
žmogaus, vis vien kur pastatyto, yra ir amžinai liks didžiausi ir~~ 
aktyvai naujojoj ekonomikoj. Yra labai svarbu kiekvi.eną darbo jė ~
da~bą ~atyti, kad ji ~bqtų _ei~j~ ir taip_ ją tvar~ti, kad ji pa.Jekų ~! 
~szo ~~- Šie ~ ~eikalau{a praktfkų,. ~ tik žinovų. o PTaktika 
~l~ J~l meko nepr_aleidlimru: ne~, J~l plečiamos profesinės fi. 
mos ir turtmamas specialus patyrimas. Noras dirbti ir specialus pasiruoJi,n 
yra dicJ:iausio atst_atomojo darh:' _Lie~voje ir visame Rytų krašte pasise~ 
sąlyga , -buvo dėstoma profesinių są,ungų propagandiniuose straipsniuose 
([L. !942-133/294). ~aip P!t. te!gta, jog įgydami specialybę- ypač išmok: 
danu a~ato - ~on:s ~•~~ ~a~ geresn~ ateitį. O sąlygos mokytis 
e/asąldo~bat palankiosky: . 'Lzetuvzams iki šiol dar niekuomet nebuvo tokios pa-

n . s progos m_o . tls ~- mokslas lengvai įgyjamas, amatininkųparei
~/avimas kuo didžiausias, dar_bo ciai:& kon~rentų nėra. Tokią progą suda
r~ karas, su~aržydamas žydus ir neleisdamas E mūsų kraštą plūsti svetimtau
čiams. To~! dabar tokios ~tuvi.ams itin palanldos progos nereikėtųpralei.sti. 
Kas nepasiryš dabar pagennt savo gyvenimo sąlygų, tam vėliau gali būti per 
vėlu ". ([L, 1942--03/224). 

Visuomenė apie profesinių sąjungų darbą buvo pastoviai ir gana 
smulkmeniškai informuojama. 

Vokiečių kalbos kursai 

. l~ prof~sinių s~ungų biuro skyrių ypač plačiai veikė kultūros sky-
nus. ~ ienas JO uždavtnys- organizuoti vokiečių ka lbo s kursus. Kaip tas 
už~avmys spr~~tas, ga~a m~tyti iš šios informaci jos tuometinėje spau• 
d?Je: "J:os ~JUS bo~evzkus iš Lietuvos ir gyvenimui įėjus į normalesnes 
v~s, 'fidesr_ii~se Lietuvos miestuose bei miesteliuose buvo pradėti orga
~izuoh vokiečių_ kalbos kursai. Organizacinio darbo ėmėsi Profesinių Sq
J~ngų Centro Biuras bei profesinių sąjungų įgaliotiniai apskrityse. Vokit· 
č~ų- Jcall:os kursai paskirstyti i tris grupes. Pirmąją kursantų grupę sudaro 
visiškai nemo':4_ voki~čių ':,albos, antrąją - truputį moką ir trečiąją to~ 
kur~ ':mkyto;~ (<une tunmas vokiečių kalbos žinias nori pagilinti, SUSI· 
pa!i~tz ~ ~o':žečių_ kalbos sintakse, sakinių daryba ir t. t. Kursai organi_· 
ZU?J~mi dvie1~ rūšių: uždari imonių bei įstaigų tarnautojams ir vieši - Vl· 
SQl ~ ~me?ei. ~ vokiečių kalbos kursus lanko tik tos įstaigos tar· 
nau_to1ai, P_ne f:u_nos ti~ kursai suorganizuoti. Taip, pavyzdžiui, Kaune~ 
dari ~r sai_ veikia Tie_kirno ir Gaminių Paskirstymo Valdyboje, LietūkyJt: 
Geležinkeli~ Va':'>'fx:Je, Telefono ir Telegrafo Stotyje ir kitose įstaigose. [staJ· 
gose organ1zuo1a,mems kursams lektorius parūpina Profesinių Sąjungų 
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;;;iu ras. Čia kursai dirba tris kartus savaitėje po dvi valandas. [stai-
e: vokiečių kalba kursantams dėstoma tarnybos metu arba tuoj po dar
f; o dažniausiai uždaruose kursuose vokiečių kalbos pamokų kursantai 
kkJusosi valandą prieš baigiant įstaigos darbą ir valandą po darbo. Taigi 
n11mokų laikas jų lankytojams gana patogus. Tie, kurie dėl kurių nors prie
';stių neturi galimybės lankyti uždarus įmonėse rykstančius vokiečių kal
bos kursus, gali lankyti bendruosius, kurie veikia visose Kauno miesto da
~se: Šančiuose, Žaliakalnyje, Vilijampolėje, Panemunėje ir t.t. Čia pamo
kos vyksta nuo 19 iki 21 val. Taigi laikas taip pal lankytojams patogus. 
Bent daliai išlaidų susidariusių su vokiečių kalbos kursų rengimu, padengti 
jų lankytojai į mėnesį moka 2 RM mokestį. Nuo birželio 15 iki rugsėjo 15 
d. veikia 3 mėn. sutrumpinti vasaros vokiečių kalbos kursai. Nuo rugpjū
čio l d. vėl pradės veikti normalūs 6 mėn. kursai. Jie taip pal bus organi
zuojami uždari - prie įstaigų ir vieši. Vokiečių kalbos kursai veikia visoje 
Lietuvoje. Ypačiai daug lankančių tuos kursus yra Kaune ir Vilniuje. Ta
čiau ir kituose didesniuose miestuose kursų lankytojų netrūksta. Juos lan
lw įvairiausių profesijų ir amžiaus žmonės. Iki wl apie 700 kursantų yra 
maikę vokiečių kalbos egzaminus ir gavę atitinkamus pažymėjimus. Di
džiausias lankytojų skaičius Kaune siekė 3.000, o visoje Lietuvoje 6.000. 
Vasaros metu kursantų skaičius šiek tiek sumažėjęs, tačiau rudeniop ir 
žiemą, be abejo, kursantų vėl padaugės. Vokiečių kalbos kursų rengėjai 
norėdami gauti lektorių ar kitais su kursų rengimu susijusiais reikalais 
kreipiasi į Profesinių Sąjungų Centro Biurą Kaune, o provincijoj - pas 
apskričių bei vietos profesinių sąjungų atstovus." (ĮL, 1942-169/330). 

Kultūrinis ugdymas Ir pramogos 

Vokiečių okupacijos laikais Lietuvos profesinių sąjungų veikla orga
nizuota nacinio "Deutsche Arbeitsfront" - ''Vokiečių Darbo Fronto" -
pavyzdžiu. Vienas to fronto skyrių buvo "Kraft durch Freude" - "Jėga per 
džiau~mą". Šis skyrius rūpinosi kelti darbininkų kultūrinį lygį, organi
zuodavo ivairias kultūrinio pobūdžio pramogas. Būdamos po vokiečių padu 
ir Lietuvos profesinės sąjungos suorganizavo kultūrinę-pramoginę veiklą 
- "Poilsio ir gyvenimo džiau~mas". 

Viena tos veiklos formų buvo vadinamieji šventvakariai, kurie ap
skritai nebuvo kažkoks naujas dalykas. Kultūrinės pramogos dirbantie
siems, kurias jiems surengdavo kas nors kitas ar ir patys darbininkai, 
visur yra žinomos . Tačiau "Poilsio ir gyvenimo džiau~mo" šventvaka
rių organizatoriai pramogas suruošdavo pamėgdžiodami vokiečius. Ano 
melo spauda rašė: "Reicho fabrikuose ir dirbtuvėse be paliovos dirbama 
ir darbininkai bei darbininkės, nefinodami nuovargio triūsia, kad W?,je 
milfiniJkoje laisvės kovoje paremtų fronte kovojančią kariuomenę. Cia 
iJmėginama įmonės bendruomenė, ir didelė dalis nuopelno, kad tos ben
druomenės ir jos pasi,y.timo niekas negali įveikti, tenka "Vokiečių darbo 
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frontui'' ir orgm1i: 1 ij 1i "Jė a per d..,augsmq". KlashĮ kova iš į;;;;;;:-
~1/i,it z, fi,IJ; ~ 1ni jvertiJ1~as ':1'!"..,t d~rbns, ~ ranktf .fr J?~oto darbini,:i:a
du mt tli'fJsinj ir fi.,"1111 po1lsb mpinamas1 atnaupnfl Jlf darbo jėgą kims 

r,ani:t ijos "J, ·_ JX'f dtim,gsmq" dėka Reiche įvairiausiose srityse-§ve as 
1 ~ .ui i, pnoni11 koncertai, vaidinimai, įmonii1 sportas, darbo pagraži n~-
1 ins, limuties švietilno darbas ir t.t. - jau tūkstanteriopai išmėginta ir / 1

• 

jl rtint da~ bus pritai/'-Y_ta ir. Lietuvos ~n;ra/~1~s. srities ųramonėj~~ 
iV„yje dirlxmnems. Profes11m1 SqJWlgt/ skynus ( Poilsis ir gyvenimo džiaugs
m ·~ summ'damas šventvakarius, kurie darbo žmones ištraukia iš kas
dienybės ir suteikia jiems keletą valandų džiaugsmo ir poilsio, jau yra pa. 
daręs daug t dantiq pradliq. Pritarimas, kurio susilaukė pirmieji du va. 
karai, rodo, kad minėtas skyrius, n°4pindamasis Lietuvos dirbančiaisiais 
eina teisingi, keliu". ([L, 1942 - 181/3-12). Net ir "Poilsio ir gyvenim~ 
džiau~mo" vedėju buvo paskirtas vokietis Josep has . 

Kas p r tuos šventvakarius dėdavosi, galima patirti iš aukščiau 
minėto Lietuvoje uruošto antrojo švcntvakario, kuris, dalyvaujant įvai
riems vokiečių ir lietuvių pareigūnams, įvyko Kaune, didžiojoje "Mais
to" susirinkimlĮ salėje, programos. Po įmonės vedėjo pasveikinimo ir 
profesiniq sąjungų prezidiumo pirmininko O. Urbo no kalbos, prasidė
jo koncertas, apie kurį cituotam dienrašty rašoma: "Po to plati progra
ma, lmrioje buvo muzikos ir dainų, linksmų ir rimtų deklamacijų, pustre
čios valandos džiugino susirinkusius, kurie nešykštėjo pritarimo. Per tuos 
§ventvakarius dirbantiesiems nėra duodamos kokios menkos programos; 
jiems tinka tik rinktiniai dalyka~ kad galėtų turėti tikrą malonumą ir pasi
semti naują gyvenimo džiaugsmą. Šiame parengime laisvu noru ir be atly
ginimo pasisiūlė dalyvauti žinomi Kauno Didžiojo Teatro ir Jaunimo Te
atro bei radiofono artista~ solistai ir artistės, kad pateiktų kultūros lobių 
sunkiai dirbantiems žmonėms. Pirmosios dalies muzikinę programą at/i· 
ko matas radiofono orkestras, kurį po pertraukos pavadavo policijos or• 
kestras, be to dalyvavo Kauno miesto valdybos ryrų oktetas, mi§rus choras 
ir "Maisto" liaudies Jokių grupė". (T. p.). 

Be šventvakarių "Poilsio ir gyvenimo džiaugsmo" vadovai išrū
pindavo gana daug tik profesinių sąjungų nariams skirtų teatro spek· 
taklių ir kino seansų: 1943 m. kovo 14 d. Kauno didžiojo teatro spek· 
taklis - Šilerio "Klasta ir meilė", 15 d. Leharo operetė "Grafas Liuk
semburgas", 17 d. koncertas Jaunimo teatre "1000 skambių gaidų", 21 d. 
Kauno didžiajame teatre L.Fodoro "Brandos atestatas" ir 22 d. tame 
pat teatre J.Štrauso operetė "Čigonų baronas", 24 d. Kariuomenės ka
zino salėje ( taip vokiečiai pavadino Karininkų ramovę) koncertas "Spar
nuotos melodijos", 28 d. Kauno didžiajame teatre C.Goldoni "Viešbu
čio šeimininkė" ir 31 d. koncertas Jaunimo teatre "Bendras darbas -
bcndr~s _džia?g.<imas". Tiek spektaklių per dvi savaites vien tik K~uno 
profesinių sąiungų nariams - iš tikro buvo daug. Be visiems ruošiamų 
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. ,nokių ar k_itoki~ kultūri~i~ pr~mogų jų d_ar surengdavo ir atskirų 
,~~ ·lovh\ bei ĮinOntŲ profcsm1ų sąiungų grupes. 
vers Pastebėtina, jog profesinių sąjungų dirbantiesiems organizuoja-

15 kultūrinius renginius lietuviai stengėsi panaudoti platesniems tau
~~ioms tiksla11:1s. _Gcr~s p~vyzd_y~ ~ali būti Alytaus_ p~o~e~i.nių ~ąjun~ 
kultilros būrehs, l kuq sus1telke 1r Jam vadovavo vtet1ma1 mtehgentat: 
mokytojų seminarijos direktorius J. Mičiulis, tardytojas P. Martišius ir 
mokesčių inspektorius V. Šimoliūnas. Mokslo sekcijai vadovavo gim
nazijos direktorius S. Barld ukas, meno - mokyt. V. Alekna ir sporto -
13. Gintautas. Be šio būrelio buvo suorganizuotas choras, mėgėjiško 
teatro trupė ir tautinių šokių grupė. 

Profesinių sąjungų kultūrinio ugdymo skyriai panašiai veikė vi
suose didesniuose miestuose bei apskričių centruose. Pavyzdžiui, net 
Šiauliuose, kur Lietuvių meno ir mokslo draugija buvo gavusi leidimą 
veikti, profesinės sąjungos įkūrė mėgėjišką teatrą, tautin_ių šoki~ gru~ 
ir chorą. Žinoma, ir mažesnėse vietovėse, kur darbavo_s1 ener~nges~e 
vadovybė, veikla buvo gana gerai vystoma. Mažame Vamuto miestelyje 
susibūręs mėgėjiškas aktorių būrelis vaidino ne tik saviems _gyvento
jams, bet taip pat Žygaičiuose, Žvingiuose i~ kitur. Be _t~, Va1~ute _dar 
aktyviai reiškėsi ir mokyt. Paulienės vadovau1am_as ta~t1mų šoktų bure
lis. Panašių būrelių įvairiose mažesnėse ~rašto _vieto_vese buvo nem~a_. 

1aigi profesinės sąjungos savo kultūnne veikla VISam~ k_rašte ~ukūre 
gana daug mėgėjiškų aktorių būrelių, c~o':ll, ork~trų! tau tiru~ ~~kių gru
pių, sporto klubų, mokslo mėgėjų būrelių tr pan~tų kitų ~~~o d~h? 
santalkų. Šie įvairūs būreliai užpildė tą ~ie~vos muo~erumo ~1 k:ultūn
nio gyvenimo spragą, kuri susidarė voki~či~~ uždanus ~el?rikla~~y
bės laikais veikusias organizacijas. ProvtnctJOJe, ~r vo~eč~ų p~re1gu~ų 
Gie visuomet bandė toje veikloje skirti pakankamai ~kią vt~tą _ir _v?kie
čių interesams) buvo mažiau, tie sambūriai b:iivo ~rdem patnotimat. Pa
vyzdžiui, apie minėto Alytaus kultūros b~elio veiklą_ koresp0ndentas_ ra
šė: ''Alytuje prie Profesinių Sąjungų ~'!1'f:lO _yra ~rgani:zavęs kultūros 
būrelis, kuris rodo gražią veiklą. N esem1J1 bure lis suruošė ~"5anų kovų pa
minėjimą su įdomia tautine programa. Surinktos per pam'?eJ1~ ~s ~~
vo paskirtos partizanų §eimoms, reikalingoms param~. Dž:lelio susi:'?meJ1-
mo vi:.uomenėje sukėlė ir barelio suruofta kur~auze Mau:onu_> v~lė. B~vo 
paslaJityta iJ Maironio kūrybos. Choras pa~i_navo !'l~om ~ ~Z1J?5 ~~
Buvo tautiniai fokiai. Į valandėlę atsilankė ir vokiečių laJnnes bei c1v1/ines 
valdiios atstovai". ([L, 1942 -103/264). 

Profesinis mokymas 

Profesinį mokymą vokiečiai laikė kone pagrindiniu profesinių są
jungų uždaviniu. Tokį požiūtj suformavo dvi aplinkybės . Pirmoji - ypač 
trūko techninių profesijų darbininkų. Profesinės sąjungos dėl šios padė-

l l 
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ties skelbė tokius duomenis: "Prieš_ karą ūkinžn!<ai ~ą vargo tu---;;;;;-
tininkai.s. Jų /Ju'>Q per maža, kad būtų buvę galima pnszprašyti, kada lab~ 
siai reikėdavo. Tuo pasinaudodam; šalia geresniųjų specialistų • . Ulu~ 

vertėsi visokie nemokšos fr savamoksliai, f:urie p~ i~s imdavo..,kaip VZ:J;ai 
0 darbą ~ p~asun. Y~ač ~g tokių am~znkų buV? z_ydų tarpe, 1į vieni turėjo apkėtę vzsus pelning~ ~ ~bus . !š širr:to a~atmmkų 90 būda. 
'tQ zydai. Jie nuolat_ dary~ ld~tis P~f!lS lie~vzams išmokti anuuų. Ne. 
priimdavo į s~ dirbtuves ~~v~ n:zo~ tyčia n.e~amdydavo amatų mo
kyklas baigusių asmenų, o zr šiazp lietuviams amattnznkams darė SUn/curn 
įsikurti. Todėl dabar, kai zydai turėjo pasitraukti lietuvių tautai iš kelio, pasi'. 
reiškė dar didesnis amatininkų trūlaunas. Esamieji amatininkai pasijuto Verste 
uiversti darbais. Apskritai skaičiuojan~ Lietuvai atstatyti tuojau reikėtų turė
ti: 23.000 statybos specialistų, 1.500 statybinės medžiagos gaminimo spec. 
2. 000 ūkio padargų gamintojų, 1.500 agrotechnikų, 7. 000 metalo apdirbi~ 
specialistų, 700 odų ir kailių apdirbimo spec., 3. 000 krosnininkų, 500 malū
nininkų, l. 700 chemijos pramonės specialistų, 3. 000 kitų įvairių specialistų". 
(!L, 1942- 63/224). Pasinaudojus proga nors ir pulti žydai, tačiau to raši
nio autoriai praktiškai pripažino, kad, išžudžius žydus, buvo išnaikintas 
kone visas Lietuvos amatininkų luomas, todėl iškilo reikalas skubiai ruoš
ti naujus amatininkus. 

Antrasis dalykas, skatinęs vokiečius profesinį mokymą sutelkti 
profesinių sąjungų rankose, buvo noras naujų techninių specialybių 
kadrų ruošimą laikyti savo rankose ir jį kreipti derinant prie savo šios 
dienos ir ateities planų. 1943 m. vokiečiai išleido potvarkį, kad abitu
rientai registruotųsi okupanto įsteigtose "Arbeitsamt" skyriuose. Spau
doje pasirodė paaiškinimas: "Pirmojo pasaulinio karo patyrimai paro
dė, kad ir karo metu negalima atsižadėti tolesnio jaunimo prof esinio lavi
nimo. Tačiau šitoks profesinis lavinimas turi vykti planingai, reikia atsi
žvelgti į krašto ūkinius būtinumus. Reikia pasirūpinti, kad visos profesijos 
gautų joms priklausančią dalį profesinio prieauglio. Per pastaruosius tre
jis metus Rytų krašte įvyko Ž'jmių pasikeitimų profesiniame ir darbo gyve
nime, ūkyje, o taip pat ir gyventojų tarpe. KUo naujos įmonės ir nauja 
pramonė, kitos įmonės nuėjo į antrą eilę, gyvenamasis momentas stat~ 
mums didelius uždavinius, dar didesnius uždavinius statys ateitis. Kadangi 
visa ta~ paskiras žmogus negali peržvelgti, tuo turi pasirūpinti centri~~ 
[!lanavz~as, kad būtų išlyginti įvairūs visokiausių ūkio šakų ir profesiJŲ 
interesai. Be to, planingas profesinio prieauglio vairavimas turi didelę 10-
cialinę reikšmę. Nepageidaujama, kad būtų pasirenkami klaidingi profe~ 
si~iai !',el~af, kurie n~eda į tiks_Ui; Kiekvienas pagal savo išsilav!nimą tun 
užimti atitinkamą vietą profesiniame gyvenime. Tačiau dažnai randam~ 
žmonių profesinėje veikloje, kurie toli gražu neatitinka jų išsilavinim~!· 
Tai y~a išei":'ota ta~tos jėga, prarastas laikas, neūkiškas jėgų pana~rf°J~
mas ir labai dažnai asmeninė nelaimė. Klaidingas prof esijos pasmnld· 
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--;;. ausiai yra lygus nepavykusiam gyvenimui. Šitokių nusivylimų 
,nas ·tų ~ūti. Tik tada per profesinį pasitenkinimą ir ūkinį pasisekimą 
netu; asmens pavyks kelti visumą. Todėl jaunimo paskyrimas profesijai 
pas_ b ~ti atliekamas pagal planus, kurie atsižvelgia į bendrą dabarti~ę Ry-_ 
turi Kr~to ūkio padėtį. Čia galima ir turima pagal galimumus atsižvelgti 
~ no profesijos kandidato norų, palinkimų ir tinkamumo". (At. 1943 -
63

)· žinoma be viską pagal savo tikslus ir planus tvarkančio ?kupan-
toje srityj; veikė ir kiti vadovaujantieji lietuviai, kurie tyliai, bet_ ga

lo, tkakliai siekė dalykų eigą panaudoti savo krašto ir tautos_ reik?-
na a . či š' iš kyti k k lams: jie stengėsi kuo daugiau savo taut1e ų ta proga mo o 10 

nors kvalifikuoto darbo. . . . . 
Apie šį profesinio mokymo darbą Jau mm~tose s~aud_os t~ or

macijose buvo pateikta tokių duom~nų: "'?rv:ntOJ~ negal!ma ilgesn.ia1:1 
laikui palikti be amatininkų, nes tokia padett1:1i ~ 01au pasinaudotų ĮV~i
rūs savamoksliai, lupikaudami už savo blogai ~tl~ekamą da~bą. Iš.to ~utų 
daug nuostolių ūkininkams. Todėl tikrų spe<:ialistų paru~ši_mu pmm.au
sia susirūpino Profesinių Sąjungų Centro Biu~as_- I: ofesi~,~ p~ ošimo 
bei tobulinimo skyrius tuojau ėmė Kaune, VilnzuJ'! ir apskričių miestu~se 
steigti kursus įvairių amatų specialistams paruošti. Ku~s~ms ~entro Biu
ras kas mėnesį išleidžia po l O. 000 RM .. Tzek J?a! yr~ .skinama ir !"4rsantų 
stipendijoms. Nemaža žmonių kursus Ja~ baige, !'ž~ da: _mokosi arb~ at
lieka praktiką. Specialistų paruošimu t~ip pa~ ~pinasi_ i~ C~ntro_ Biuro 
tvarkomi suaugusiųjų institutai Kaune ir ~lmu!e. !okie m5!1~t?i netru
kus numatomi atidaryti Panevėžyje, Šiauliuose ir .kitur. Įgaliotinio Profe
sinėms Sąjungoms pastangomis Lietuvoje bu~o ~ticfaryt~ ~g a"!atų mo
kyklų, be to, prie visų amatų mokyklų bu~o 1stei~ skynai ~arčiau a'!1a• 
tininkus paruošti, 0 taip pat papildomosios klases sua~~ szems, .kun~se 

ti. · k · 1· · ·n1,a po darbo paiJJildyti savo žinias. Tokiu budu ama nm ai ga i, susm ""i' , • k · 
sutelktomis jėgomis profesinės sąjungos skuba paru_ošti pakanka~ą ~ ai-
č. 'kal' · · amatt'ninkų, be kurių būtų ne1manomas sekmmgas ių rei mgzausių_ . . . . .. • ke · · kai, kai 
krašto atstatymas. Sit reikalingieji amatmm~i: ~u_ve1a1, .'P~nni~ -
liadirbiai, batsiuviai, odininkai, pakinktų dirbėJ_ai, s_t~ty~mi;kai,. ~a:J'a~s 
staliai, malkoms ir stogams dengti skiedrų_ g~~nt oJ~! s_ og ~ngzai, · 

. . . 'kl' t . . b Idų stali'ai· vežimų dirbėJCU, munmnkai, betonuoto-to1a1, ĮStl m 01a1, a , . . dži · 
. . ,_ . . k . lyti' . kai' kokliu čerpių ir drenažo vamz ų, o taip Jai, ,vosmnm ai, p nm , -v • . • kald'' · d · · 

x. .z· . ti' . • to,iai puodžiai, akmens zia1, urpmm-pat .>u m1ams ren mų gamm , , . . . 
1
- · · 1ca· 

ka · dr aži · ka · kai · · xaltkalviai skardmmkai, ma ummn i, ma-i, en mn i, viai, .>, ., • • • • ki · k 
Iūnų statytojai, daržininkai ir taip toliau_. 1:of~sme~ Sąjungos si~ a tie 
paruošti čia minėtų specialistų, ~ ~kinm~a1 ?.a!~tų be vargo JUOS pa-

. kti savo miesteh,ie arba artimiausio•e apylmkeJe . ([L, 1942 - 63/224 ). 
s1e 'h ' . ž 1· dž' . d Apie tolimesnę to ruošimo eigą 1942 m. btr e ~o pra t~J~ spau a _Pa-
skelbė tokių duomenų: "Iki šiol Kaune buvo šie Profesinio Paruošimo 
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skyriaus sėloningai pravesti kursai: buhalterijos kursai, plytininkams 
ruošti kurs~i, stenoPafijos! <furpi~ gamybo! speciafistų ~aru~š}mo {:,: 
sai, aludanų kursru, krosnininkų mstruktonų kursai, mehoracl)os ir tnij. 
kotvarkos kursai de§imtininkams, prekybi~inkų parda~ėjų kursai, fa/utj. 
nių skerdimo produktų apdirbimo kursai, patamauto1ų kursai, bealkc
holiniams_gėrimams ir s~rup~ gaminti p~ito~ulini "!o !'1-'rsai, kelių sta. 
tybos mašinas aptarnauJančiam personalui pasztobulmtz kursai ir t.t. Ša. 
lduose: mūrininkams ir krosnininkams paruošti kursai. "Pienocentro" grie. 
tinės nugriebimo punktų vedėjams paruošti kursai Vilniuje, Kalvarijoje 
Utenoje, Skaudvilėje, Grinkiškyje, Biržuose, Kupišky, Jonišky, Šakiuos~ 
Zarasuose, Raseiniuose ir Kiemeliuose. Panevėžyje: elektrotechnikams ir 
automechanikams kursai. Šiuo laiku Kaune pravedami §ie kursai: staty
bos personalui, specialios grupės de§imtininkams kursai, kursai matinin
kams, odos ir kailių apdirbimo kursai, poligrafijos kursai, bitininkams 
kursai, dešrų gamintojų kursai. Vilniuje - kepėjams kursai. Netrukus Kau. 
ne numatyti pravesti kursai aulininkams, malūnininkams ir malūnų ma
Jinistams, dantų technikams. Rokiškyje - kursai automechanikams". (/4 
1942-133/294). 

Iki 1942 m. vidurio to darbo rezultatai buvo šie: liepos 20 d., bai
gus dešrų ir konservų gamybos pasitobulinimo kursus, buvo išduotas 
tūkstantasis profesinių sąjungų kursų baigimo pažymėjimas. Ligi to lai
ko įvairi~ kursus baigė šitiek naujų specialistų: buhalterijos - 27, alu
dari11 (pasitobulinimo)-13, šalutinių skerdimo produktų apdirbimo-
21, durpių gamybos - 96, prekybininkų-pardavėjų ( dveji kursai) -144, 
bealkoholinių gėrimų ir sirupų gamybos - 26, plytininkų-21, mūrinin· 
kų ir krosnininkų-11, "Pienocentro" grietinės nugriebimo punktų ve
dėjų-472, krosnininkų instruktorių-13, melioracijos ir miškotvarkos 
-43, kelių statybos mašina~ aptarnaujančio personalo -18, kailių išdir· 
bimo - 20, s_tatybos darbų vykdytojų (pasitobulinimo) - 21, statybi~
kų- faltkalVIų -10, bitininkų - l 7, buhalterijos (pasitobulinimo)-1211' 
dešrų ir konscrvų {pasitobulinimo) - 16. 

Pan~ius kursus, kuriuos lankė maždaug tiek pat žmonių Profesi· 
nės sąjungos organizavo ir 1942 bei 1943 metais. Gana daug kursų 111· 
ruošta ne tik Kaune ar Vilniuje, bet ir kituose didesniuose ir mates
niuose Lietuvos miestuose. Vokiečiai vi~ labiau mojosi ir tuos lcursUI 
~an_audoti ne tik šiaip saviems reikalams, bet ir pačiam vokiškum_ui pl~· 
t1~t1._Jau 194_2 m. ~gpjūčio pradžioje Kulautuvoje buvo suru~u_maš•: 
n_1nk1ų ~ursa1'. ku_nuose mokyta tik vokiečių kalbos, stenografiJOS ir ma, 
šmr~~čio. Apie š!uos kursus Profesinių sąjungų centro biuras paskelbė 
ypatmgą pranešimą, kuris galėjo bet ką nustebinti kadangi tų kul'Sll 
~~nkytojoms buv? sudarytos tokios geros sąlygos. Ten buvo rašOma: 
. Darbo sąlygos Lietuvoje Jiuo metu reikalauja didelio skaitiaus tarnau~ 
JŲ bitaigoms, kurie sugebėtų vesti susira§inėjimą su vokietių jstaigomU, 
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:;;:mauto jų labai trūksta. Profesinės sąjungos, stengdamosios būtiną 
11 ia]avimą patenkinti, buvo suruofusios daug kursų vokiškai kalban
~~ ma§ininkėms. Kad Lietuvoje tuojau būtų galima turėti tam tikrą :ri vokiškai kalbančių gerų mašininldų, Įgaliotinis Profesinėms Sąjun
goms prie Generalinio Komisaro įpareigojo Profesinių Sąjungų Centro 
Biurą §alia esamųjų kursų mašininkėms tučtuojau suruošti naujus trijų 
mėnesių kursus. Profesinių Sąjungų Centro Biuras gražioj Kulautuv~s va
sarvietėj visą eilę vasarinių perdirbo į bendrabučius šių kursų lankytoJoms. 
Darbo ir gyvenimo sąlygos Kulautuvoje užtikrina, kad kursų tikslas : p~
ruofti būrį šaunių tarnautojų lietuvių ekonominėms bei s~valdo~ įst~
goms, o iš dalies ir vokiečių vietinė7:ns įst~ig?ms - b~ pasiektas: ~l! tnJŲ . 
mėnesių mokslinimas, numatytas tik vokiečių kalbai, stenografiJCll ir ma
IinraJčiui išmokti, kursantėms bus vienas iš gražiausių pergyvenimų, nes 
kursų metu bus rūpinamasi ir atga~a bei p~ilsiu. Šal!a Sf!Orto bi:,s ~~
mos iškylos, o taip pat malonūs lazsvalaikio vakar~ ~z draugiški fO?u
viai. Taip pat ir finansinė pusė bus sutvarkyta patogiu budu, kadangi kiek
vienai kursų dalyvei iki šiol gautoji alga, atskaičius tik mažyt~ su~ už 
išlaikymą, bus mokama ir toliau. Kaip į ypa?nąą do~aną_ u! pasižymeJ~mą 
Įgaliotinis Profesinėms Sąjungoms paskyre _tns genau~z -~~ baigu_
sioms mašininkėms 8 dienų nemokamą kelionę po Vokietiją. Šws maši
ninkės galės pačios pasirinkti tos kelionės maršrutą i: la~ką." (ĮL, !942 -
137/298). Tačiau mašininkių kursai taip buvo ru?št~Dll ne be :eikal~ -
rugpjūčio 2 d. iš Reicho atvyko gausus būrys vok1eč1ų stu~enči"4, ~nas 
apgyvendino kartu su apie šimtui tuos kursus sutelk~ li~tu~a1čių. At
vykėlių uždavinys buvo lietuvėms µcvėpti ne. tik ku~ d1dž1aus1os pag~r
bos viskam, kas vokiška, bet ir pačia~ vok~lcu~ut. 1?43 m: to p~ties 
dalyko kursai vokiečių kalba surengti ne tik_ Lie~voJ, ~t t~ R~tche. 
Profesinio ruošimo vedėjų kursai, i kuriuos 1mones !Ure~o siųsti savo 
šios rūšies tarnautojus, 1943 m. jau taip pat vrko vokiška! . . 

Profesinį pasirengimą galėjai įsigyti ~e tik tru~p~la~n~ose, kele
tą mėnesių trunkančiuose kursuose, bet tr suau~tŲJŲ ~~tutu?se -
politechninio pobūdžio mokyklose, kurias ~oboJ~ Prof~stn~ų ~ąiungų 
centro biuras, tačiau, kaip ir visos mokyklos, J~ ~~ause švtettmo v3:l
dybai. Kokios tai buvo mokyklos, galima ~a~1rt1 iš K_auno s1;1au~~ų 
institute egzistavusių skyrių: l) bendrojo lavt.~1mo skynus, k~~-pnvale: 
jai užbaigti per 5 metus ir gaudavai gimnaz!J~S atestatą bet ĮStgydava1 
siaurą specialybę, nes paskutiniuosiuose_ d:,'1eJu~_se kurs~ose m~kyda: 
vo mašinraščio arba buhalterijos, 2) adm10,1st~actJOS, kuna~e v~1ke_ d~ 
pakopos: 2 metų aukštesnioji, kuri sup~•~dmdavo su umvers1tet1~1u 
administracijos mokslo kursu, ir žemesmoJt,. kur ~r _l me~ supažin
dindavo su maždaug vidurinės mokyklos ~~gio adm1rustr~~JO!I moksl~; 
~'ltoti į abu ciklus galėjo tik baigę gimnaztJI\, 3) ~uhal~~Jos-ekonom1-
kos, kur aukštesniosios pakopos klausytojus su gimnaztJOs atestatu per 
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l ~etus paruo~davo kv~l~~otais buhalteriais, že ~ 
tOJUS su 4 klasių pažymeJunu per tą pat laik _ mesniosios _ raščio-stenografijos, kuri aukštesniosios pa~ buhalteriais 4) kla11sy. 
nazijos atestatais ruošė kvalifikuotomis š. opos klaUsytoias 

111
ašin. kl . . ma inmkėm• ž J su gi 

ausytoJas su 4 klasių pažymėjimais ruošė š. . _1s, ernesn· . rn. 
kur aukštesniosios pakopos klausytojus su~ m~?kemis, 5) tee~:' 
tų mo_ky~os pažymėjimu per 3 metus aru aztjos _4 klasių arba os, 
te~hnikais su teise stoti i technikos fablt ošdavo siauros speci ~111~
džios mokslo pažymėjimu klaus o. us ~tą_, o žemesniosios sa Ybės 
ninkais, 6) agrotechnikos, į kurį{l~us r;1~še s1~~ros specialybės : pr~
žemesnės žemės ūkio mokykla ažymy. ~ĮUS pmm davo su 4 kl . rna11-
išleisti agrotechnik • ( d' s P . e11ma1s, po 3 metų„ as_i~ arba 

K . ais_ ne tplomuota1s agronoma. ) Jte tureJo biiti 
. . . aune t~ks l~titutas µrurtas 1941 m __ is .. 

~!~~į~e~ Š~;{~s~t~oturmetų šios rūšieC::~~t~a!8u!ki vėliau~ 
Š' . . . Ola kurti 

. . ie mstitutai egzistavo ne kažin ki k . . 
v~ikti, ypač tie jų, kurių kursas trukd e ilgai, todėl nespėjo daug tikrą techniškųj .. avo bent kelet . nu
institu . ų profestJŲ specialistų kiekį _ą metų. Tačiau tam 

tą per pmnuosius moksi . l:'aruoše. Kaune suaugus· 
6, buhalterijos ekonomikos f metus ?atge: administracijos skyri ių 
rmesnįjį technikos ciklą-13. i!!· mašmr_aščio-,te~o~afijos - ls~k 
anke 200 klausytojų. ptrmalSlaIS metais ŠĮ mstitutą iš viso 

Tenka priminti • V kristi · akis • ,Jog ilniaus suau i · • . l , kai vokiečiai užd . v·1n· gus ų mstttuto reikšmė ypač ėmė 
are 1 taus universitetą. 
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Vokiečiai jau pirmomis okupacijos dienomis lietuvius ėmė verbuoti 
darbams Reiche. Juo toliau, tuo labiau okupantas stengėsi Lietuvoje su
rinkti kuo daugiau darbininkų savo žemės ūkiui ir pramonei, o netrukus ir 
pagalbinei tarnY?ai ~o~tėįe. Iš p~adžių atsirado šiek tiek sav3:11?rių, ~au
~ausia iš buvusio pas1emo, iš kur Jau nuo seno tam tikras skaičius Lietu
vos darbininkų vykdavo - daugiausia į Rytprūsius - vasaros darbams, ku
rie bene neraginti susiruošė i Vokietiją darbams. Be to, į tą kvietimą atsi
liepė nemažai tų, kuriuos sovietinės okupacijos metu rusai buvo paskyrę 
vienokiais ar kitokiais savo pareigūnais arba kurie buvo įstoję į komunis
tines organizacijas (komjaunimą ar kurią kitą) ir aktyviai dalyvavo jų veik
loje. Kadangi. šie žmonės buvo sunerimę dėl savo likimo, tai jie troško iš 
Lietuvos, kurioje ta savo veikla pasireiškė, bent laikinai pasišalinti. Tuo 
laikotarpiu priimtiniausias būdas vokiečiams dingti iš akių ir buvo išvyki
mas darbams i Vokietiją, tačiau tokių nuo pavojaus bėgančių žmonių ne
buvo tiek, kiek darbo jėgos vokiečiai norėjo ir tikėjosi iš Lietuvos gauti. 
Tuomet okupantai ėmė iš lietuvių administracijos jau reikalauti, kad ji 
pasirūpintų sutelkti pakankamą kiekį Reicho ūkiui reikalin~ dar~
Pastaroji vokiečių įsakymus privalėjo vykdyti. Kontingentai buvo paskirs
tomi apskritims bei valsčiams, o vietos administracija parinkdavo, kas iš 
vietos gyventojų privalo vykti darbams į Vokietiją. Tokia vyksiančiųjų į 
darbus skyrimo tvarka vietos administraciją įgalino siųsti į Vokietiją bent 
~ ažiausiai vietoje pageidaujamuosius - dar ~ius ~e~o ~aikotai:· 
p10 aktyvistus, triukšmadarius bei kitus pan~1us. Tačiau vokiečiams rei-
kėjo vis daugiau darbininkų, Toks net tik tariamas savanorių verbavimas 
Įiems pasirodė nepriimtinas ir buvo imtasi Lietuvos darbininkus į Vokieti-
Ją gabenti prievarta. 

Okupantas agituoja ")'kti Į Vokietijų 
Matydami, jog lietuviai nesiruošia vykti darbams į Reichą, vokie

čiai suorganizavo plačią propagandinę akciją, bandydami reikalą išju
dinti. Pirmiausia lietuviai žurnalistai Vokietijoje buvo vežiojami po kr~ 
~ ir ji_e~ rodytos pramonės įmonės, kuriose turėjo dirbti verbuojami 
lietuviai ~arbi~nkai. Be to, žurnalistai galėjo įsitikinti, kaip gyvena ga
myklose Jau ~irban~eji svetimšaliai darbininkai. 1942 m. pradžioje Lie
~vos ~paud~Je p~irodė keliolika straipsnių apie tas vokiečių įmones ir 
JOSC d_1rbančių ~1eniečių darbo bei gyvenimo sąlygas. Ypač daug rašy
~ apie -~aksomJą, ~e~ lietuvius darbininkus buvo numatyta gabenti į 

ak.soruJos pramones 1mones. J . Būtėnas savo reportažuose dienraštv-
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je ''.l Laisvę" aprašinėjo Drezdeno ir Lci . 
tonus gana smulkiai nurodė kokie darb ~ctgo ~ramo~ 
mai, kur ir kaip užsieniečiai darbin1'nka' a1 ten ~•rbami kolk~ones. Au. 

b
. ·n1cų ku · · · 1 F;:ĮVena ' 1e au . 101 n imone nori gauti. Pavyzdžiui "S 

1
~ ~et kiek lie _Yginį. 

Jau buvo numatyta priimti 350 lietu . .' aechis1ches Gu tuviųdar. 
apcrvv d' · v • . . vtų ir net p k' sstah]w 

OJ • • _en l~ti· .. ynaus10Jo redaktoriaus "Į La. as„ irtos patai .~rk~ 
~kti l Vokietiją korespondentu todėl ~vę J.Būtėn ~ J1ellls 
JO v_adovaujamame laikraštyje k lb' • ka? vokiečiai buvo o, Pnversto 
pasitenkino tik patraukles . ds e 1~ma1s straips niais nepatenkinti · 1· ruų arbo Ir ovv . ' repor•~~ . 
ve tau spausdinti Profesini s . OJ • emmo pusių š . ~a1 dar Steponaičio straipsniai ·auųb~un~ ~ntro biuro reika7 ~lnt?_1u. Bet 
gandos spaudoje KauneJ Vil . ? ptm politinės agitacrd edeJo drJ. 
tuose imta šaukti darbin'1·nkųruuJ~,. iauliuose ir kituose JL_s. Be propa. 
tu · • . susmnkim k . 1etuvos • 

~Ja~i vykti darbams į Vokieti' ~' -~muose žmonės m1~-
pneš.~ios akcijos pradžią. V k~ą .. !(ad ŠI agitacija būtų sėk b~voa~
legactJa. Jai parod~s vot J tetIJą dar buvo nugabe nt r m10~esnc, 
gyvenimo sąly • e JOS pramonės 1· • .• a ietuvių de-

. . gos. lOS delegaciios . . mones bet JOS darbininln, 
nems paliudyti • 

0 
Vi . .. • ~ nanai tuose susirinkim ....... " sąlygos yra g~aJ geg okipetiJOJe užsieniečių darbinink' d uose _turėjožmo. 
ros. avyzdži · Ka Ų arbo 1r • 

se,sušauktamesusirink' u1, une, kino teatro "lli u.mf~erumo 
kad barakai, ku . une tos delegacijos dalyv' D . . . patalpomį .§varū ~se gyvena užsieniečiai . .e ~vydenaite "pareiJki, 
.. s, erdvūs ir t.t. Be to · • . darbmmkai, yra šiltai „n1,,-;,_11.. 
Jzmams salės ku • , pne 1momųyra ial' "'Ų"'"'"'...-rašč' ir ' nose galima pasikla . ~e zos poilsiui ir pasiktllbė-
Iš ~ pan. p~ darbo galima i~A•kti usytt radiJ? pranešimų, p~l,.,,/ tuti /aik· 

miesto nntrvn • . "'>YJ mzestan čuiuže' · · • ,,..,...J„ 
rie kursu r.-:--~·ausza l namus grįžti . ~ ztt l kiną, kavinę ar pan. 
Go . OJa ~ 23-24 val..,, (ĮL 194i;skunnzu autobusu ar tramvajumį /cu-

J
• eflDgo, lietuviams darb1·ninka' -~6/217). Šią propagandą bem-..x""' 
os vadovo s ms Į Vi ki .. ' ~ dr J. Paukš asso, dar varė ir soc. r o_ etiJ' verbuoti atsiųsto konmi-
rius L 'I1 tys,. tos pat valdybos d : mių reikalų generalinis tarėjas 
kurie ki~1flys, ~ pro!esinių sąjun: - . tvar~o .departamento direkto-

Paste~~os1os administra „ Jau ~etasIS drJ.Steponaitis ir kai 
darb . tina, jog darb; ... ; ... ~._ClJos pareigūnai. 

ams l Vokieti' .. UllU.ft..ws ne tik ste gtas' 'tikin · · geras darbo be. Ją, Jie pasitarnaus d'd li n 1 Į t:I, kad vykdami Vokietiją, ali igyvenimosąlygas m· 1 e am_re_ilrnlui, kad ten jie~ 
viena g netrukus likti· be, egmta užsumnt1 kadJ'ie ne"·kdallJll 

me savo a . . Ir darbo . be ' , YJ... . . 
Biurasvžsiškai .8I~am.e strai . , 1~ duonos. DrJ.SteponaiUI 
sustot~ .aifkiai.numato JcadsnyJe rašė: "Profesinių Sąjungų CenJIO 
bu,~ baigiasi .turimų~~~ daug darbų mūsų į,nonėse tutfJ 
išimtina; f;;::,tiutz iki pai .zyg;. . Rylikučiaz, o n:aujų i,aliavų iš Vokietijos ne-_ ~ il ~ lranJporta 10 ~ ~ fJ:lhazgos, nes visi keliai yra u.i,nlJ 
gerai ~ laikui liktų be prams. ~cwlistai ir visi ld.ti dirbantieji neiJvtl" 
v.a4ai ger/r n~ darbas Vo&~imo ~altinio, jei mums nebutų~ 

· ""i ~kų būtų visai ~oJe: ~p nors cia pal. be darbo vars-
neitmmtmga, nes niekas told.ų dykiflėtojų ~ 
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-;;;;;;:;,gas pasiūlymas t1oronws vieną !autą, ir juo pasi,umdoli r<iku> 
~.;rdti nedefsiant." ( [4 1942-56/217) . r"'"1pastebėtina, jog žmonės, kurie Lietuvoje buvo priversti tenkintis 
tik už korteles gaunamu maistu, Vokietijoje pasijuto geriau, nes valgė 
1yn1iai sočiau. Lietuvoje ne_ tik mažai mai!to už_ korteles s:iuda';', bet 
jo apskritai dažnai buvo ne1manoma gauti. Vokiečiams paemus JŲ nu
statytą mais~o kiekį, vietiniams ro:v~ntojams dauge~o pro~uktų neix:
!ikdavo. Matsto trūkumą dar pad1dmdavo produktais prekiavę nesąži-
ningi žmonės, kurie dar daij maisto produktų paleisdavo į juodąją rinką. 
Vokietijoje ligi pat karo pabaigos, ir net po kapituliacijos, šioje srityje bu
vo išlaikyta tvarka, ir kiekvienas pagal savo turimas korteles gaudavo visą 
jam priklausanti maisto kiekį. Išvykusiųjų į Vokietijos pramonės įmones pragyvenimo išlaidos 
buvo nedidelės - bendrabutyje per savaitę už butą reikėjo mokėti apie 

3,5 markės, už maistą - 7 markes. Darbo diena dažniausiai trukdavo 10 val. - nuo 6 val. ryto iki 5 
val. 15 min. vakaro, nes l val. 15 minučių buvo skiriama pusryčiams ir 
pietums. Kai kuriose µnonėse darbas prasidėdavo 7 val. ryto ir baigda
vosi vėliau vakare. Kai kuriems darbams atvežtieji darbininkai pirmiau 
turėjo būti apmokyti. Pavyzdžiui, dirbusieji Leipcigo mašinų fabrike 
"C.H.M.Manfeld" prieš pradėdami dirbti, dvi savaites lankė specialią 
mokyklą. Darbininkas, nuvykęs į tą Leipcigo fabriką, kuris Uetuvoje dir
bo dažytoju, turėjo 6 savaites padirbėti paprastu darbininku, kol gerai su
sipažino su dažų sudėtimi ir išmoko naudotis įvairiais dažymo aparatais. 
Po to atvykėlis buvo pripažintas kvalifikuotu darbininku, Jo savaitinis at-

lyginimas buvo apie 50 markių. 
Vokietijoje siūlomos darbo sąlygos 

Vokiečiai, ragindami lietuvius darbininkus vykti į Reicbą, skelbė, ko
kias sąlygas vykstantiems jie siūlo. Jas išdėstė lietuvių spaudoje: 

Ką turi vnoti Vokietijoj dirbdamDs lietuvis 
l. Jis turi lygias teises bei pareigas, kaip ir vokietis darbininkas; taigi jis atlygina

mas visai taip pal, kaip irvoldetis, ir, be to, dar turi galimumą savo u.ždmbįpadidinli 
darl,o na§umu. 2. Jei vedęs vyras palieka savo .§eimą, tai kasdien gauna po l RM 
p~do_; po l ~ jis taip pat _gaunn.. net ir ne~as v~ jei palieka išwikymo 
reikaLingUS tevus ar brolius ir sesens. 3. Butas 1am duodamas nemokmnai, jei jis 
bendruomeniJkai sugyvena su savo darbo draugais; jei jis gyvena skyrium, tai prie 
atlyginimo k,asdiengauna po RM - .50 priedo. 4. Kelionės Waidas apmoka dar/xla
i.ys, t_aip pat_ ir kel_io_~ grįžfanJ ~ ~o~et90~ sienos. G,j~~nJ namo, darbdavys apmo
ka vis~ kelw~ ! Jet lieti:'~ non pižti tfėl ~1~os. 5. Už dėvimus drabužius pagal parei
kalavtmil atlyginama iki 40 % JŲ vertes; Jei darbo drabužių nepakanka, tai .. ¼ ki 
tijoje g~na dr_abu_fius _arba l~~ą naujiems drabužiams pirkti. 6. Kaip /:ki~:: 
nas svet;,_nJalis, ~tuvrs dar1?irun~ po §e.šių mėnesių darbo Vokietijoje turi 1 · 
aplankyti savo reuną; tuo tikslu iJ savo darbdavio jis gauna biliet ai ' ~ sugrįiJi. 7. Lietuvis darbininkas, kaip ir kiekvienas vokietis .,_..1..· ~~~ ~

00

. IT uwvlfUrU<U.>, tun tei~ 
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gauti_ apmokamas atostogas, tai yra jis gauna savo al . . 
per~ atost_ogas. 8. 'Irumpiausias atostogų laikas ~ą ir toliau, ta,yturn _ 
6 di~os;_ t~zm: daugu'!"!' ~pi~ tarifinės taisy~isoms profesinėms batų_~ 
P~~ieJz š~~os_ ~naz ~ menesius šdpiami ji ~at<? iląesnes :"PėtnsYra 
Idos bėdos. V~1auSUJl Po ~JŲ mėnesių darbininkas nansž!~i !aip, kad o~°81lt. 9. 
savo algos gali savo šetmališsiųsti reikalingą dal' . ~ki.etiJOJe tiek įsi lleja!JStų jo. 
yr_a garbės JJ!l'!ig~ -. ntI?alikfi savųjų va,ge tarytuį bū uten~ ti~ ki.ek /tena.~ i.f 
nmkas, lygiai kaip zr kiekvienas vokietis darb. 'nkas nant na~me. l O L . JlS 110ri. 'I'ai 
draudimu, kuris, f:aiP visame pasaulyje žinommi , ~lUU?jasi voki,~'!f"vis_~i
apdraustas nuo ligos, nelaimingo atsitikim a, ~a g~usias; taigi dar: 8?daJllliu 
domas tokiam darbui, kurį atitinka . 0

. ?!' invalidumo. 11 Dar; . ~1Unkas es~ 
šaunus ~r ~bštus, tai gali, kaip ir vok:::J:fa:u:n~ ir profe~inis pas;;'~IU<JJs sarn. 
- .pagennh savo uidarbį. Vokietijoje įgyt ži z_nutf:as, pasiekti, aukšte': im~. Jei jis 
nen, nes jie mokės daugiau u1 v· os ~os Jam išeis į nau,,,,, nę ~zet~ taigi 
svetimą krašt ir 'ame . zs~ tuos, kune nepasinaudo. ""t> SUgrįžus r,· 
pat ma~tq, ldn i/ kied:e~~į~· Lie~~ darbinin~

0J:/Z?~atyti~ 
savo normalių davinių dar :u_ · sun1:zai arba ilgai dirbdam Y

0
!,! gauna tokį 

su lietuviais, nes lietuv· . papuuų"!o maisto prie<l4. 13 J.is· . as, JIS gauna prie 
lietu · - . lOl samdomi grup · · n. . · VZSUomet ""''° ~ aprupma lietuviška~ laikraši . . ':7'1S, nofesinių Sąju o;•<-11a kartu 
~111inkas, taip ir lietuvis daro. . ciais zr knygomis. 14. Kai '18:f c_entro Biuras 
mazs. Sportas, žaidima • . ki . mm~ naudojasi Voldeč" b kiekvienas vokietis 
yra prieinamos i zr tokios laisvalaikio pramooos, kaių. arbo Fronto įrengi-

. o p~- irki~• 
. Be šių bendro pobūdži ([L, 1942-l(J()/32l) J(lln 

apie darbo ir gyvenimo s o nuostatų, skelbta ir konkre . 
~niJos p~amonės įmonesąl/tasu_tyokietij~je. Savo reportažu: ~pufemSeaknų 
nes Įlllones) tituI . . . ·. enas rašė, kad "M . ,, · 
neapmokyti ą tureJusioJ gamykloj "ERI.A" us~~beh:eb (pavyroi
nigio 21 23 ems 19-21 metų amžiaus d b' ink mokett tokie atlyginimai: 
valai:dų ~er ::~ą-U54ž,5 pfeni~o, virš ;- _U:,1 p~~ vDal:111bdą-41,5 pfe
ritz M ll · pietus Įino · · o--· ir ama buvo 10 

ue erio lentpjūv · . neJe reikėjo mokėti 25 fi . . EM 
~ savaitę mokėta 60 eJe ~eapmokytam darbininkui už ~rugius. . o
tiems _ 7

4 
k. marlcių, apmokyti valandų dar

darbo laik mar es. Neapmokytoms d ~~- - ~5--o7 markės ir kvalifikuo
kaip 48 va] as buvo prailginamas li . ;f ininkems - 42 markės. Pava.wi 

Pietūsanš~ų. darbo savaitę moiti . .všvalandų per savaitę. Už daugiau 

d 
10,e im · • VIr alandžiai· os per d. J t<~oneJe bran e . . Anksči ie~ą ~ ne daugiau 1 5 g sm -:-35 pfenigiai. Pragyvenimo išlai-

buvo ~~;uneta. trijų mėnesių ~arkes, t_.y. 45-55 markės per mėnesį. 
markių per mėnesį. arama išvykusiųjų į darbus šeimoms 

Prievarti l 
. 1942 m p . n 8 vykimas Į Vokietiją 

kietiją nedav6 i::_asaą varyta smark' numatytą d b~'!uesnių vaisių t d.: propaganda vykti darbams į V<>: 
&~neralinis ~r ~~ kiekį su~I~tt ~kupantai užsimojo tam reikalut 
ŠĮ potvarkį· ar ir socialinių ik prievarta . Vokiečiams spaudžiant, 

· re alų tarėjas dr. J. Paukštys paskelbė 
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----- POTVARKIS 
dėl privalomo talkininkavimo Reidw karo pramonėj, 

Didieji darbai, Lemią mūsų tėvynės ir visos Europos ateitį, šiandien vyksta ul 
• krašto ribų. Mūsų pareiga ir mūsų garbė reikalauja, kiU1 mes, nelaukdami 

,;;
0 
paraginimo, savarankWcai juose dalyvautumėm. Tūkstančiai savo parei-

suprato ir dirba Reicho /caro pramonėje svarbiausius darbus lygiomis sąlygo
~is su darbo draugais vokiečiais. Jų aprūpinimas visais atlvilgiais ubikrintas. 
Betgi didesnė dalis tų, kurie šitoj garbės tarnyboj galėtų dalyvauti, dar lūkuriuoja, 
veltui tikėdamiesi naudotis pergalės vaisiais neprisidėję savo darbu prie pergalės 
iškovojimo. Tikslu nereilcalingas arba sutaupomas darbo jėgas nukreipti įpačius svarbiau-
sius darbus ir tuo būdu ubikrinti tų jėgų tolesnf egzistenciją, Generalinio Komi
saro pritariamas ir pasirėmęs Reicho Komisaro Rytų Kraštui potvarkiu 1941. VIII. 
15, dėl darbo jėgų panaudojimo, §2 įsakau: 

l . Visi Lietuvos Generalinės Srities gyventojai, vyrai nuo 17-45 m. ir netekė-
jusios moterys nuo 17-40 m. amžiaus, privalo užsiregistruoti apygardų darbo įstai
gose arba jų skyriuose apskrityse, darbui Reicho pramonėje, žemiau nustatyta tvarka 
ir laiku, pagal pirmąsias pavardžių raides, būtent: 

nuo A iki D laike nuo 5-8 V. 1942, 
" E " l " 9-13. V. 1942 
nuo K iki P laike nuo 14-16 V.1942 
" R " Ž " 18-20 V. 1942 
2. Nuo registravimosi prievolės atleidžiami: a: visi, ku~ įm~nių ar įstaigų 

vadovų išduotais pažymėjimais gali įrodyti, jog dirba nemažiau, kaip 48 valandas 
savaitėje; b. asmenys, kurie nuolatos dirba žemės ūkyje. 

. 3. Asmenys be pilietybės arba nenustatytos pilietybės_ privafo vis_i _be ~imties 
registruotis, net jei jie ir nuolatos dirbtų iemės ūkyje arba ųnonese bei įstaigose 48 
val. per savaitę. . . . 

4. Privalą užsiregistruoti, lygiai kaip ir jmonių vadovm, kurie ~ngtų_ ~w 
potvarkio nuostatus, kiek jie liečia registravimosi prievolę, arba suteiktų ~ezsm
~s davinius, bus baudžiami pasiremiant Reicho Komisaro Rytų Kraštui potv_ar
kiu 1941. Vlil. 15 d., dėl darbo jėgos panaudojimo, §6, arba Apygardų Komisa-
rams suteiktų baudimo teisių ribose. 

5. Šis potvarkis veikia nuo 1942 metų gegu1ės mėn. 2 d. 
Kaunas, 1942. V.2. Dr. J.PAlJKS'IYS, 

Darbo ir Soc. reikalų Generalinis 
Tarėjas ([L, 1942-102/263). 

J .Paulcštys kartu paskelbė dar ir su aukščiau minėtu įsaku susiju
si kitą - "vykdymo potvarki" - kuriuo buvo atšaukti visi li~ tol išduoti 
dar~ _Pažymėjimai. Jie turėjo būti pakeisti laikinaisiais. Šiais veiks
m.~is siekta atimti darbo pažymėjimus iš visų tų, kurie, \>?tvarkio lei
deJ? nuomone, neturėjo nuolatinio darbo arba visai nedubo, nes tada 
tok1~ žmo1_1es galima būtų panaudoti darbams Vokietijoje. Tasai po
tvark15, kunu~ ~~r buvo ~rasinta jo pažeidėjams, o namų savininkams 
užkrautos pohctJos pareigos, buvo toks: 
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Vykdymo potvarkis ~ 
. . _d~I privalomo talkininkavimo Reicho ka 

Lzečza:· la!kinų darbo pažymėjimų išdavimą. ro pramonėje 
l . Visi Lietuvos Generalinės Srities gyvento . . . 

':ėjusios moterys nuo 17-40 metų amžiaus, nu~~dt?r~z nu'! 17-45 me . 
zki ,{91~ m~tų ~eguiės 7 dienos gauti iš savo įmoniųnaz '!ed!rbą žemės ~ky_1

~ nete. 
pro,esz~~.s zr di:ką namų ūkiuose iš savo rofi . . ar ~lazgų - asm 7e, luri 
pažyme;zmus, tki bus išduoti nuolatiniai p:žyme~!(les .s<uungos - lai~nys laisvos 

2-,Parb~ pažymėjimai turi būti · · · eJzm~z. . nus darbo 
sutarčiai pasibaigus darbo pažymė 'i~ų savz~ur_zkų rupesnngai sau . 
raginimo, darbo palymėiimą o,:ąžinųn· 1·0 sav!mnka_s privalo fuoiaugob~ami. Darbo 

3 D bo . .. ~ o· · mones vedeiu · 1 , e atsiei 
.• · W'. ,Paiyrr_ze;1mas privalo būti išrašy ~. 1•. . ro pa. 

ture_ti s~f:anč~ žinias: vardas ir pavardė: imf as vokiečių·" lietuvių kai . . 
tybė, pilietybė, darbo vieta; kaip ilgai dirb g. f:: .data, š~zmos padėfis, :_mzs ir hlri 
d 1· Darbo pažymėjimai turi būti atžya l~ . Idas P_are1gas atlieka , esas, tau. 
uon pažymėjim_ai_ neg~lioja. metz gegužės 4 dienos dat~. Anks . . 

5. Namų savzmnkalir valdyt . . . . . čzau zJ. 
patikrin_ti visus savo namuose 

0į: lP°:etgo;am4_P~adedant 1942 m . 
nų, Iame yra įvardinti šio vy/J!: ~zus asmenis zr pavardes bei dr.gegu}is 21 d., 
pranešti artimiausiamArbeitsam"/uo!o ;:n:arkio. ~l,. bet neturi daįo esus tų ~me-
. . 6. Remiantis Reicho Komisaro~ a a JO skJ'!uz apskrityje. Paiyme;imo, 

;egos panaudojimo, §6 arba A 'ytų Kraš_tuz potvarkiu 1942 n . 
bus baudiiami: l. asme {1'gardų Komisarams suteikt · _ll.15,_~ldarbo 
~ suklastotais darbo p:J/ ~n e~ 1942 m. gegužės mėn. 'J/tf zmo t~zszų ribose 
;o; 3. asmenys, kurie me;zmms; 2. asmenys, kurie darbo us_~llkti be arba 
arba namuose beda,,fa,;942 m. _geųutės mėn. 21 d. bus lei P~eJzmą ~uklasto-
mą 116? [staigo;~. Be ši: :::~;'I:,e;tP~ėjimo api~ pri~art;r:1sn::/:s::~ 

r,, • zs potvarkis galioja nuo 1942 a~am os zr maisto kortelės 
n.aunas, 1942. v, 2. m. gegužės mėn. 2 d. · 

Darbo ir S . /Pas.Į Dr.J. PAUKšIYS, 
oc. reikalų Generalinis tearėjas 

Šie dr.J Paukšči (ĮL, 1942-102/263) 
dintu ge PKi. . . . 0 potvarkiai spaud · • . . 

n. · bihūno atsišaukimu: OJe pas1rode su VIrš jų atspaus-

Visos Europos tautos š' ndi Į Da~bininkus 
mą. Karas re'/ca'--. za enyraĮtemnu · .. 
reikati . 1 

_ <UUJa nema.tų ištekJ' . -r- sz'?s s~vo Jegas kovoje prieš bolševiz-
čia Vo'/!Jausus_darbo jėgos kadrai 'i zr /P?fln?at spartaus darbo. Tam tikslui 
dien gru ~a, f:un kovai prie§ bo/ševiz,/a dide![ <!'1:bo jėgos pareikalavimą jau· 
darbo j. mzasz front~. Jiems pakeisti t'adovau1a zr kurios milijonai karių šia~
dirba ke1~ P~~ryžu!zos paremti pri 'Š;e1 a,P~g_albos tų tautų, kurios ir ginklu_ zr 

Kai. 
1 '!11li;ona1 svetimšalių daeb. 0fševkųzldn1 frontą. Todėl Vokietijoje šiandien 

P visos E " zmn 
pramon . uroP_~s tautos, tai ir L . . . - . . . 
čiai darĮ/°:' yra ats1l1epusi Nese~· .. ~tu~a l šukį paremti darbo jėga vokiečių 
taip pat zmnkų. Jie tinkam~i a rū 1~

1 l, . okietiją išvyko iš Lietuvos keli tūkstan· 
nį d.arb!?~na S[!ecialias paša/l ;n~ zr darbo sąlygomis patenkinti. Jų šeimos 
šioje sri J~gos kiekį. Mūsų iemt·- ?čiau yra reikalo Vokietijai suteikti dardi~_
žemės a%t ®: turi būti stipri,,:::ikis t; darb~ jėgos negali duoti. Atvirkščia4 JIS 

'}e, Jau paraginti vykti /J· . zestų zr miestelių gyventojai, kurie dirfJ:l 
mnkams padėti. Bus padaryta dar tolesnių 
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i';gl1ek kitokia padėtis pramonėje. Pramonė, kuri naudoja užsienio žaliavas, yra 

•versta dėl karo savo produkciją mažinti. Metalo, tekstilės, chemijos ir kitos pra
f:o„ės šakos iymiai susi~urino_s~vo g~myb~. Ji ir atef'lje pl~s~is ~ega~ės, kol_vyks
ta karas. Todėl pramones darbmznkaz, kunų darbo Jega /a1kinaz ga/etų būti pro
duktingiau sunaudota Vokietijoje, kviečiami padėtį suprasti ir savanoriškai papil
dyti svetimšalių darbininkų gretas Vokietijoje. 

Fronte Jiandien vyksta sunki ir atkakli kova. Fronto auka yra daug didesnė ui 
auką darbo fronte. Darbininkai, neklausykite patamsio gaivalų, kurie jus pakui
domis atkalbinėja važiuoti į Vokietiją. Tai bolševikų propaganda, kuria siekiama 
sutrukdyti ginklų gamybą ir tuo susilpninti mūsų bendrą frontą prieš bolševizmą. 
Visi, kurie tik galite, stokite po darbo vėliava darbininkijos išnaudotojui raudona
jam slibinui sutriuškinti. Tik bendromis pastangomis ir darbu palengvinsime per
galę, kuri patikrins ir mūsų tautai pastovesnę ateitį ir gerovę. 

P.KUBIL/ŪNAS, 
Pirmasis Generalinis Tarėjas 

Šio atsišaukimo ir aukščiau cituotų potvarkių autoriai nė nenutuo
kė, kad šie jų kreipimaisi sukels paniką visame krašte. Žmonėms susidarė 
~pūdis, jog prasideda masinis ir beatodairiškas lietuvių vežimas į Vokieti
ją. Įsakas buvo labai aktualus, nes daug 17-45 metų vyrų ir 17-40 metų 
moterų 48 valandų per savaitę nedirbo. Tą įspūdį dar sustiprino tai, kad 
tas pats generalinis tarėjas tuojau pat - gegužės 6 dieną - išleido dar ir 
kitą potvarkį, kuriuo įsakė 1919-1922 m. gimusiems vyrams registruotis 
transporto tarnybos talkininkais jau ne į Vokietiją, bet i Rytus - transpor
to darbams fronto užnugaryje. Pagaliau ir patys administracijos pareigū
nai nežinojo, ką į siunčiamųjų darbams i Reichą sąrašus įrašyti, o ką ne, 
nes paaiškėjo,jogpagal potvarkį į Vokietiją reikia siųsti ir daugelį tų, ku
rie ir Lietuvoje būtinai reikalingi. Įmonių ir įstaigų administracija nežino
jo, ką daryti, nes pagal įsaką ji privalėjo daugiau nebeišduoti darbo pažy
mėjimų ir daugeliui jai reikalingų darbininkų bei tarnautojų. Sąmyšis bu
vo toks, jog tarėjas dr J. Paukštys buvo priverstas visiems apskričių virši
ninkams ir miestų burmistrams išsiųsti telefonogramas su paaiškinimais, 
kas pakliūna į siųstinųjų sąrašus, o kas ne. Spaudoje paskelbtas paaiškini
mas "Darbo prievolei teikiamos tik laisvosios ir sutaupytos krašto darbo jė
gos': kuriame buvo sakoma: "Kiekvienas potvarkis visuomet yra bendro po
būdžio ir iš pirmo pažvelgimo aJrodo, kad jis yra taikomas visiems be jokios 
išimties. Bet kai tiktai potvarkiui yra nustatomos vykdyti taisyklės, tuoj paaiš
kėja, jog potvarkis toli gražu ne visus liečia, jog potvarkio ribose galimos gau
sio~ išimty_s. Tas f'!8akyti~a ir dėl e,askutinių poti:arkių, paskelbtų gegužės 2 ir 
6 dienomis, kunms tam tikro amziaus asmenys wareigojami registruotis dar
bo pri~lei ':,aro pramonėje ar talkininkais transporto tarnyboje. Visų pirma 
apslai~ių mze~ ose buvo ~da~t ~s ~om~sijos iš savivaldos organų atstovų_ 
df:'bo ms~kJ_o~ ap~krifle~ viršinmko zr burmistro atstovų, kurios turi kiek
Vieno užsiregistruo1ančzo padėtį per.žiūrėti individualiai ir visus, kurie turi bent 
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kokį rimtą pagrindą, į darbo prievolei atlikti asmenų sąrašą netraukti. D 
ir Socialinių reikalų Generalinis Tarėjas Dr.Paukštys išsiuntinėjo Aps~~ 
(Vzišininkams) ir Miestų Burmistrams telefonogramas, kuriose aiškiai 

1
~ 

būdinti tie atvejai, kada nuo registracijos darbo prievolei galima atleisti.11
• 

kie asm~n~s yra: benrbųfų mo~~ įsta.i~ mokiniaf ~r ~tu~ nt~~ geležinkeu°" 
sauskelių ir vandens kelių darbininkai ir tamauto1az, ĮStaigų ir įmonių ne ų, 
keičiami specialistai, žemės ūkyje nuolat dirbantieji asmenys (išskyrus :oa
kurie arba neturi pilietybės arba jų pilietybės negalima nustatyti), pasižym . ~ 
ir labai reikalingi amatininkai ir verslininka~ o taip pat asmenys, kurie reit! 
lingi slaugyti mažamečiams arba seniems šeimos nariams arba, apskrit • 
šeimos palaikymuL Šie nuostatai komisijoms, kurios paruošia darbo priev a; 
lės registr~ij?s ~ ~ąr~q, _suteikia platius g~un:zus į sąrašus neįtrau: 
tuo~ ~ tikrai_ yra reikalz:igi kraš:o pramo?:i, žemes ~kiui arba negali iš
vykti E R~zchą del ~~ YP_atmgos šeima~ padetzes: P_atf~us teisingą atranką, 
darbo pnevo!,ę atliks tik tie asmens, Iame krašto ukiuz ir pramonei nėra būti
nai reikalingi ir kurie gali vykti darbams į Reichą be joldos žalos savo artimie
siems". (ĮL, 1942-122/283). 

Dr.J.Paukštys gegužės 11 d . dėl savo potvarkio pasakė kalbą per 
Kauno radiją. Ta proga J.Paukštys įrodinėjo, jog "dar nemaža Lietuvos 
gyv:n~ojų da!is kaim_e,_ o ypati?gai m~esn:,ose dykinėja, sau pragyvenimą 
užsidirbdami nešvanais darbais arba iš vzso badgalščioja - skursta. Be to 
n~ kiekvienas dirbamas darbas yra pirmojo reikalingumo šį prieš bolše~ 
vzzmą karą vykdant. Vienus darbus ar įmones, kaip žemės ūki, reikia su
in~e~.syvi~ti, ka~o. tikslams d(rb~či~s įmones praplėsti, o nuo kitų darbų 
re!Jc!a at~saky_tt, 1m~~es susiaunn_tt arba laikinai darbą jose sustabdyti". 
Visi toki~ atlieka~ rr "sutaupyti" asmenys ir turėsią atlikti paskelbtą 
darbo pnevolę, tačiau kartu jis stengėsi mažinti kraš te kilusią paniką, 
nurodydamas, jog "bus atidžiai žiūrima, kad nereikalingai nenukentėtų 
mūsų krašto reikalai ir kiekvieno asmens socialiniai santyki.ai jo ar jo 
šeimos gerbūvis" (ĮL, 1942-111/272). ' 

Kie~enas pirmiausiai bandė gauti potvarkio reikalaujamą dar
bo p~eJ~ą: O kas negalėjo tokio gauti, ėjo regis truotis, bet nema
ža dahs ~~lse, išV)'.ko ~ nors pas gimines ar pažįstamus į kaimus ir 
t~~ prade~o esą dirbti žemės ūkyje ar tiesiog slapstėsi ir registruotis 
neJo. Tad J~u b~elio m_ėnesį išleistas potvarkis , kuriuo buvo paskelb
t~s baus~es ~usikaltusiems anksčiau išleistiems registracijos potvar
ki~ms. Ties~, ~r tu~~e įsakuose jų nevykdantiems buvo numatytos baus
~ es. Jas ~kirti tureJo apygardų komisa ra i, tačiau nustatyti, kas nesire
gistravo, ir tuos asmenis nubausti buvo keblus dalykas . Todėl buvo už
s~ota lie~vi škaJai administracijai įsakyti, kad ji baustų tiems potvar
~ams_ n1;1S~al~ius. Kadangi apskričių viršininkai priklausė ne dar?° 
ir _sOCial~~ reikalų valdybai, bet vidaus reikalų, tai ir įsakas buvo iš
leistas abiejų valdybų vardu . Jame buvo skelbiama: 

l 
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Mano potvarkiais, 1942. V. 2 d. dėl privalomo talkininkavimo Reicho karo 
amonėje ir 1942 V. 6. dėl transporto talkininkų tarnybos, nustatyta, kad asme

pr s kurie nevykdo registravimosi prievolės arba ją vykdydami suteikia apie save 
!,~isingas žinias, taip pat įmonių vedėjai, namų savininkai bei valdytoja~ kuri~ 
nusižengia šiems potvarkiams, baudžiami pagal Reicho Komisaro Rytų Kr~tut 
1941. VIII. 15 d. potvarkio dėl darbo jėgos paTltludojimo §6, arba Sriti_es Kom!~a
rams (Gebietskommissar) suteikta baudimo galia. Kad nesuprantančius padėties 
rimtumo ir išvengusius registracijos prievolės asmenis perspėti dėl potvarkio ne
vykdymo, nustatau, kas seka: . . 

l. Apskrities viriininko nutarimu baudžiamas priverčiamojo darbo stovykla iki 
trijų mėnesių arba pinigine bauda iki l 000 RM arba abiejomis bausmėmf s ~ : ~ 
kas neužsiregistravo potvarkyje nustatytu laiku ir vietoje, b._kas neatvy~ l registr_av1-
mosi vietą, šaukimą gavęs, e. kas nustatytu laiku neatvyko Į darbo paskirstymo Vl~ą,
d. kas apleido darbovietę be Darbo Įstaigos (Arbeitsamt'o) sutikimo, e. kas sutet~ 
neteisingas žinias, liečiančias registravimosi prievol{, f. kas, būdamas namų Slnl!· 
ninku ar namų valdytoju, po 1942. V. 21 d. nepati/aino savo namuose gyvena~ių_ 
asmenų ir nepranešė apie neturinčius darbo pažymėjimų atitink;amai D~bo Įs~,gai 
(Arbeitsamt'ui) arba jos skyriu~ g. kas po 1942. Y.21 d. buvo leidęs aps~~ sav? 
Mme ar bute bedarbiams, neturintiems pažymėjimų aJ!ie privalomą uisiregzstravi-
mą Darbo Įstaigoje, h. kas darbo pažymėjimą suklasto~o. . . .. . 
• 2. Jei nubaustasis asmuo piniginės baudos negalt sumokėti, JIS ahduodamas 
iki 3 mėnesių' į priverčiamojo darbo stovyklq. . 

3. Baudimo teisė pagal Reicho Komisaro Rytų Kr~tui 1941. Vll!, 15 potv~r
kio "Dėl darbo jėgos panaudojimo" §6 ir Sri~ių Ko"!~arams (Geb1etskomm1s
sar'ams) suteikta baudimo galia liuo potv~ki~ ne~1č1ama. 

4. Šis potvarkis galioja nuo 1942 m. birželio men. 16 d. 
Kaunas, 1942 m. birželio mėn. 15 d. 

DrJ. PAUKŠTYS, 
Darbo ir Socialinių Reikalų Generalinis Tarėjas 

ST.MOCKUS, 
Už Vidaus Reikalų Generalinį tarėją 

([L, 1942-140/301). 

Šia vokiečių akcija sutelkti kiek im~noma d3:ugiau darbo jėg<;>s 
didžiausio uolumo rodė dr. J.Paukštys. Del to perdeto uolumo tarp JO 
ir pirmojo generalinio tarėjo gen.P.~ub_iliūno _n~t ivykęs konfliktas. Dr. 
J .Paukštys pradėjo be Kubiliūno pntanm? leisti ~ndrus ?okumentus, 
kuriems pastarasis nepritardavęs. Pa~al vieną t<;>kl 1saką Li~tuv~~ a~š~ 
tosios mokyklos turėjusios nutraukti mokslą, J~ s~de~ta1 ture19 but!. 
išsiųsti darbams i Reichą. Apie Kub~liūno reakciJ~ l tok1 J ?a~č10 -~
tvarki buvęs P.Kubiliūno vidaus reikalų valdyboje kancehan1os virši
ninku P. Dirkis 1969.X .ll laiške rašo: "tas labai nepatiko Kubiliūnu~ 
kuris suspendavo Paukštį ir jo vietoje paskyrė Kupcikevičių, o man įsakė 
atfaukti tą bendraraJtį bei pareildti universitetams, akademijoms, kad tik 
Paukščio bendraraJtis ar įsakymas negalioja ir kad aukštosios mokyklos 
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pasilieka veikti. Aš tą padariau telegramomis. Tačiau generalinis komisa
ras Dr. Paukščio po to įvykio neatleidęs. 

Pravartu pastebėti, jog tokia gen.P.Kubiliūno reakcija, kai jo paties 
vadovaujama valdyba buvo pasirašiusi aukščiau cituotą įspėjamąjį ir bau
džiamąjį potvarkį nebuvo koks keistas ir netikėtas dalykas. Lietuvių įstai
gos dažnai leido okupanto naudai toli siekiančius potvarkius, ir sykiu jo.5 
pa.čios bei jų pareigūnai tų i,sakų nepaisė. Aukščiau cituotame laiške P.D ir
kis apie dalykų eigą vidaus reikalų valdyboje rašo: "kadangi vid. reikalų 
tarėjo įstaigoje buvo keli departamentai ir jų etatai platūs, tai mes turėjome 
galimybių priimti virš normos tarnautojų. Daugumoje priglaudėm jaunų vy
rų, kurie išvengė Reidu) darbų. Net laikėme savivaldybių departamente porą 
ry711, kurie Gestapo buvo paieškomi, ir būdavo tokių atsitikimų, kad ne vie
nam tarnautojui prisieidavo atJyginimą-algą išmokėti susitikus gatvėje arba 
kokiame restorane. O kai prasidėjo išvežimas ir gaudymas žmonių, tai tuo
met vid. reik. tarėjo patalpos virto nakvynės vieta. Buvo ir tokių naktų, kad 
ištisos šeimos nakvodavo. Tuo reikalu labai jautrus ir u.7aučiantis buvo Ku
biliū:nas". Čia atpasakoti dalykai nebuvo koks išskirtinis atvejis. Daug lie
tuvių įstaigų ir jų pareigūnų šitaip gelbėjo turėjusius dėl vienos ar kitos 
priežasties slapstytis savo tautiečius. 

Paskelbus, jog gana daug dr J .Paukščio potvarkiu įpareigotų re
gistruotis darbams Reiche gali būti nuo tos pareigos atleisti, iš tikro ne 
tiek daug beliko turinčių tą prievolę atlikti, nes lietuviai pareigūnai su
rado vienokį ar kitokį pagrindą atleisti nuo registravimosi daugelį šauk
tųjų. Tačiau visi tos prievolės išvengti negalėjo. Vykti darb?ms_į Re!chą 
mažai kas norėjo, tačiau bent dalis geriau sutiko ten važmoti, nei gj· 

venti kaip persekiojamas žvėrelis. Patekęs Gestapui į nagus, dam!au
siai atsidurdavo koncentracijos stovykloje. Tad ligi 1943 m. kovo mene
sio prievarta į Reichą buvo išvežta apie 22 000 darbininkų. 

Vokiečiai pradeda beatodairišką darbininkų medžioklę 

Iš Lietuvos darbininkų į Reichą išvažiavo mažai, todėl naciai_ įnir: 
šo. Generalinis komisaras von Rentelnas jau 1942 m. rugpjū6:o m_enesĮ 
buvo pareikalavęs, kad Lietuva vokiečių pramonei duotų,~ J~u_išvež
tųjų, dar 30 000 d8:b~ . ':7 ėlia~ !-litle~o -~a1:15iasis įgalio~ ~ar: 
bo jėgai paskirstyti Saukelis ŠĮ skaičių pad1dlilo iki 100 000. Taigi r~ika 
lauta daug, o gauta mažai darbininkų. Kokios nuotaikos ?uvo _a~m~
sios aukštuosius vokiečių pareigūnus, kai paaiškėjo, jog betuviat neSl
veržia dirbti į Vokietiją, paliudijo buvęs Lietuvos karo koI?end~~~ 
gen. mjr. EJustas jau po karo Rygoj, teisiant vyriausią SS. ir l?°lictJ: 
Ostlande vadą Jeckelną. Tada Justas papasakojo apie pasitarimą P 
Reicho komisarą Lohsę. Šiame pasitarime taip pat dalY"'.av~ ~ecke~ , 
Lietuvos SS ir policijos vadas brigadenfuehreris ~as ir ~tt SS, S ~~ 
policijos vadai. Pasitarime, kaip liudijo Justas, Re1cho konusaras Lo 
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e pranešė: 1:fitleris ir Hi_ml~ris <:8ą labai nepatenkinti, nes Lietuva per
nelyg m_aža1 savo žmo~ų smnči~_d8;I"~ams į_Y~kietiją; taip pat jie esą 
u15irūstmę, kad prastai ĮVYkdoIIll 1va11US vokiečių kariuomenės užsaky-
1J1ai. Būdamas Rygoj Himleris pareiškęs savo dideij nepasitenkinimą 
dėl tokios padėties. Daug vyrų įvairiomis dingstimis išsisuko ir nevyko 
darbams į Vokietiją. Tada Jeckelnas atsistojo ir pareiškė, kad šis Hitle
rio ir Himlerio nepasitenkinimas yra visiškai pamatuotas, nes Lietuvos 
ss, SD ir policijos vadų įvykdytos represijos yra nepakankamos. Jus
tas: Jeckelnas įsakmiai pareiškė: "Aš jums pasiųsiu SS brigadą, kuri pa
dės išvyti iš miškų ten pasislėpusius lietuvius. Vieną ar du šimtus lietuvių 
mes pastatysime prie sienos, ir jūs pamatysite, kaip greit jie patys išljs iš 
savo slėptuvių". (Cit. Žb, 1946-13/25). 

Po viskam, 1943 m. vasarą, pats Saukelis atvyko į Kauną, norėda
mas susipažinti su padėtimi ir garantuoti, kad iš Lietuvos Reicho ūkiui 
būtų gauta daugiau darbininkų. Gauleitetj ir Reicho statthalterį Saukeij 
po karo, kartu su kitais nacistiniais karo nusikaltėliais, teisė tarptautinis 
Niurnbergo tnbunolas. Saukelis laikytas tokia pat pabaisa, kaip garsieji 
žudikai - Himleris, čekų pogrindžio nudėtasis Heydrichas ir kiti į juos 
panašūs. Saukelio pareiga buvo bet kokiomis priemonėmis vokiečių karo 
ūkiui parūpinti pakankamai darbo jėgos - ką jis ir buvo pasi.ryžęs įvykdyti. 
Dar 1942 m. vasarą vienam pasikalbėjime šis nacių pareigūnas pareiškė: 
wGinklavimosi pramonei kiekvienu metu ir bet kokiomis aplinkybėmis rei
kalingos darbo jėgos bus suteiktos. žemės ūkio derliaus darbams dar iki šiol 
nebuvusiu mastu padės hit1eriškasis jaunimas ir vokiečių mergaičių sąjunga 
kartu su mokyklomis ir mokytojais. Svarbų vaidmenį suvaidins ir vokietės 
moterys, kurių jau ištisi milijonai, nežiūrint namų ūkio darbų, savo noru dir
ba vokiečių ginklavimosi įmonėse arba žemės ūkyje. Svetimų darbo jėgų sri
tyje turima reikalo su karo belaisviais ir civiliais darbininkais iš dauge.io kraštų. 
Nuo Europos maitinimo užtikrinimo priklauso likimas ir tų tautų, kurioms 
priklauso karo belaisviai. Todėl karo belaisviai dirba ne tik Vokietijai, bet 
visai Europai, visai Vakarų kultūrai, o tuo pačiu ir savo tautai. Didėjantis 
da:fxJ pajėgų įtraukimas į darbą Vokietijoje rodo, kad Europos solidarumas 
~ tuščia sąvoka, bet faktas, kuris pasirodys tvirtesnis, negu visos britų im
JienJos prieš žemyną nukreiptos pastangos. Vokiečių kariuomenė yra gerai 
0/;TŪpinta ginklais ir municija. Tačiau mes jokiu būdu netoleruosime apsilei
~ nuodėmės. Geriau pasibaigus karui mes turėsime dar didelių atsargų 
Klt}klų ir municijos, negu bet vienoje fronto vietoje kareivis turėtų nusiskųsti 
dėl nepakankamo apginklavimo" (Cit. [L, 1942-101/262). Saukelį, kuris 
buvo pasiryžęs ganėtinai svetimšalių darbo jėgos sutelkti, toks lietuvių ne
no~ _vykti į Reichą vedė iš kantrybės. Šitai darbo jėgai sutelkti Saukelis 
:~deJ_o_alcciją, kuri net jo garbei buvo pavadi~~ "Saukel-:-Aktion:'. ir tu-
~ buti vykdoma pagal specialius nuostatus - nurodymai darbo Jegoms 

Rekban Surinkti". Tie nurodymai tikslui pasiekti leido visų prievartos prie-
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menių - neatvykusius šaukiamuosius i darbus pristatyti jėga, pasis\. 
siųjų šeimos narius l~ ~te, ~o~ pas~lėpę įp~eigo.tieji p~istatys :~ 
į darbus, vieną ar kelis pasislepusiŲJų šeunų nanus kaip pakaitalus išvež . 
į Reichą darb~ vie~j n~prisistačiusiojo ~ašauktoj?. ir t t. Vykti i darb~ 
Vokietijo~.buvo µ,a~igoti 15-55 m~~ amžiaus vyr~ ir ~~5 metų mote
rys. ~eik~Jo s~~ 100 ~ darbm~ . ~~buv? išs~ amas jau net ir 
žemes ūkis, apie kurį anksčiau patys vokiečiai sake, kad Jame darbo rankų 
dar per maža. Anot "Saukel-Aktion" plano, 15 ha žemės ūkio ploto turė. 
jo būti palikta tik po vieną darbingą vyrą, o kiti privalėjo vykti į Vokietiją 
Okupantų reikalavimai buvo tokie, jog net ypač vokiečiams prielanki~ 
laikytas dr J. Paukštys atsisakė pasirašyti potvarkį dėl 100 000 darbinihkų 
Vokietijos ūkiui . Pareigūnas aiškino, kad nenorįs kompromituotis, nes ži
nąs, jog tokį kiekį darbo jėgos pasiųsti i Vokietiją yra neįmanoma. 

Vokiečiai dabar jau ėmėsi kitaip darbininkus rankioti. Okupantai 
jau buvo patyrę, kad išleidus kokį nors potvarkį darbam s registruotis ar į 
darbus vykti Lletuvoje rezultatų maža teduoda, todėl darbingus krašto 
gyventojus buvo imta gaudyti. Tai daryti vertė ir lietuviškąją administraci
ją. Pastarajai ši akcija buvo mažareikšmė, nes vietinė administracija viską 
darė daugiausia dėl akių. Kone visada žmonės iš anksto žinojo, kad bus 
gaudoma, ir pasislėpdavo. Paprastai žinią apie rengiamas gaudynes per 
patikimus asmenis paskleisdavo pati lietuvių policija, kuriai būdavo įsa
koma tam tikrus asmenis sugauti. Ne kažin kiek laimėdavo ir tuomet, jei
gu prie lietuvių policiįos tam reikalui priskirdavo ir vokiečių. Vokiečiai 
gaudė ir vieni patys. Zmones stverdavo visur dieną ir naktį - namuose, 
darbovietėse, mokyklose, gatvėse, traukiniuose ir autobusuose, stotyse, 
kinuose bei teatruose ir net bažnyčiose. Naciai nebepaisė jokių darbo pa
žymėjimų. Net tarnybiniais reikalais išvykę asmenys pakeliui dingdavo ir 
tik po kurio laiko atsiliepdavo jau iš Reicho ar pafrontės Rytuose. Galima 
paminėti Prienų gimnazijos mokytojo Radzevičiaus nuotykį. Jis direkto
riaus tarnybiniais reikalais buvo pasiųstas į Kauną ir pakeliui dingo. Tik 
vėliau, praėjus kelioms savaitėms, atsiliepė iš Rytų, kur jau buvo pakliu
vęs i darbo kuopą. Paaiškėjo, jog netoli Garliavos vokiečiai sulaikė au~o
busą, kuriuo Radzevičius vyko į Kauną, išsivedė visus jame rastus darbin
go amžiaus asmenis, kuriuos ir išsiuntė į darbus. 

Tačiau vokiečiai gaudė ne tik atskirus asmenis. Kai Saukelis lan
kėsi Lietuvoje, buvęs SS ir policijos vadas Lietuvoje, policijos gen.yvy
sockis, kadangi prastai ėjo savo pareigas, buvo pakeistas l!kr_amos 
Dniepropetrovske savo griežtumu ir beatodairišk umu pagarsėjusiu Po· 
lic. gen. Harmu. Šis naujasis SS ir policijos vadas Lietuvoje, susitar~s su 
Vilniaus apygardos ir miesto komisarais, užsimojo įvykdyti tai, ~pie ką 
anksčiau minėtame posėdyje kalbėjo Jeckelnas. Išsirūpinę, kad iš yn· 
k_ij~s būtų atsiųsta 5000 esesininkų, latvių ir estų batalionai, ėmė ~,au';>
tl VISą Rytų Lietuvą. Pradėję Šven~ionių apskritimi, kur sugaude apie 
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::;;;enų jie, taip medžiodami vietos gyventojus, perėjo Svyrių ap
~ - Pabradę, Nemenči~ę, Rie~ę, ~ntvarį,.Tr_ak~, Va~ininkus, Y_a
s~nŲ, Perloją, Eišiškes, Ž1ežmanus rr daugeli kitų šios Lietuvos dahes 
r~n!vių pasiekdami net Kaišiadoris. Vokiečiams į kurią nors vietovę 
Vle kuS' lietuvių policija buvo nuginkluojama ir laikoma arešte. Kol 
; dav~ suplanuota akcija, visus telefonus išjungdavo - tuomet mies
teliuose bei kaimuose ir prasidėdavo darbi?go a~iaus vyrų_ir. ~o~erų 
medžioklė. Tačiau rez~ltatai nebū?~vo tokie_, ~0~1~ ~aud):OJa! tik~da
vosi. Gyventojai buvo 1pratę skubiai perdavmetl ~~as ap.ie ~e~~ną 
itartiną okupantų judėjimą, todėl atvykę gaud>'.to1ai ~ažmau_siai mies
telius ir kaimus rasdavo tuščius ar bent pustuščiu_s- ;1en sem~s, mo~e~ 
ris su vaikais. Kiti būdavo išsislapstę miškuose ir kitur. Į miškus IĮStl 
gaudytojai ne kažin kiek norėjo, nes iš ~e~ kar:tais juos s~~ikdavo ir k~l
kosvaidžių serija. Taip nacius, pavyzdžiui, sutiko pagarseJę savo kovm
gumu Perlojos dzūkai, kai vokiečiai atvyko i ši~ ~etovę. .. . 

Vokiečiai Uetuvoje darbininkus medžiojo hgi pat okupactJOS pabai
gos. Dar 1944 m. pavasarį vokiečiai planavo išvežti IX;> .5CJ?O ~me_~ų per 
savaitę. Tačiau tuo laiku Rytuose ~on~ nes~aiko~ai iš leto ntos1 l vaka
rus, o pačiame Reiche Vakarų sąiungininkai be p~liov~ ~mbard~v? ne 
tik karines gamyklas, bet ir miestus, todėl suorgamzuotl ~okią darbininkų 
vežimo i Vokietiją akciją buvo tuščios pastangos. Juo labiau, ~ad ?ku~an
tui žvėriškai likvidavus Vietinę Rinktinę, visa tauta ~uv_o p~,~~t~usi v~ 
kiečių elgesiu. Maždaug nuo birželio mėnesio ~durto li~tuVI:U ~~e vykti l 
Vokietiją. Tuomet jau kasdien aiškėjo, k~? arteJa antro Ji s~VIet:me ~~pa
cija. Daugelis apsisprendė geriau išvyko l Vakarus ne~ _vel patek?_ l ra~
donajų rankas. Tačiau žmonės, tiesą s~a~t , tr~ukesi ~uo a~teJ_ančio 
fronto, o ne vyko i darbus, nors daugeli~ ir pasi~au.~o}o v~k1eč1ų p~
stangomis prisikviesti darbininkų i fabriku~ Vo~1etlJOJe. ~l~ žmoruų 
jau negalime laikyti išvežtaisiais darbams l Re1chą, nes Jie Jau buvo 
karo pabėgėliai. . • iš ž · d 

Nežinome, kiek vokiečiai iš viso Lietuv~s gyve_nt0JŲ ve e ~r-
bams į Reichą ar kur nors kitur. Yra _sk~l?ta, J_og apte 100 ~. tači_~u 
galbūt tikslesnis buvusio darbo ir soc_1ahntų reikalų generaltmo tareJ.o 
dr .J .Paukščio nurodytas skaičius - apie 75 00? :15i:nenų. Tenka _p~t~~-
ti. · d 1· 'š žh••ų pabėoo tačiau pabėgusiŲJŲ tš darbų Vokiet1101e iš JOS a 1S t ve "t J o ' . . O 000 bė . 'š 
tikro nebuvo tiek, kiek kai kur skelbiama:--hgt 3 , - nes pa _gti 1 

l. · , , kiett'J'os sn'čių buvo bemaž ne1manoma arba bent labai sun-to imesmų vo · · al · · · 
ku . Vokiečiai apie bet kokius nežinom~ ~i:n~rus pnv e1o tu~J~u_pat pr~-
nešti valdžios organams. Be to, ĮX>licija ir k1t1 saugumo padahnuu žmonių 
judėjimą labai kruopščiai sekė. 

l 

l 
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Lietuviai darbininkai Vokietijoje ----
Lietuvos darbininkai į Vokietiją vyko įvairiai. Kai kurie-daugia . 

L~ pradžių - išvyko ir pavieniui arba nedidelėmis grupelėmis, tačiau :a 
niausiai vokiečiai surinkdavo didesnes grupes, kurias šiaip jau suvcžda · 
į Kauną arba Vilnių. Thda gabendavo i paskyrimo vietas Rciche. vo 

Pirmoji u}sirašiusiųjų partijai Saksonijos fabrikus buvo išvežta •a 
1942 m. kovo 10 d. Točiau išvykusių skaičius rodo, jog verbuoti žmo~~ 
tiems darbams sekėsi prastai. Pirmojoje grupėje buvo tik 130 asmen (~ 
kurių tik viena moteris). Tačiau vokiečiai stengėsi įteigti, kad išvyksta\~ 
lietuvių būrys - tik didelio žygio pradžia. Spaudoje randame tokį šių dar
bininkų i~iuntimo i Vokietiją aprašymą: "Vakar vidudienį iš Kauno ijryko 
pirmoji lietuvių darbininkų grupė, užsirašiusių savanoriais dirbti Vokietijos 
ginklavimosi pramonėje. Jų iJlydėti į Kauno geležinkelio stotį atvyko Darbo ir 
Socialinių reikalų Generalinis Tarėjas DrJ. Paukštys, darbininkų verbavimo 
V~Jd_etijon komisijos vadov~ P-~~e, Profesinių Sąjungų Centro Biuro pir
mm111kas pik. Urbonas, Savitarpines Pagalbos atstovas M.flgūnas, i§vykstan
čiųjų !eimų nariai bei artimieji ir kt. Atsisveikinant su išvykstančiaisiais dar
bininkais, pirmą žodį tarė Darbo ir Socialinių reikalų Gen. Tarėjas DrJ.PaukJ. 
tys. Jis pabrėžė, kad visi išvykstantiems darbininkams rūpimi kl.ausimai, lie
čią jų !eimų narius ar juos pačius, bus sutvarkyti darbininkams palankia 
prasme. !'§vykstančiuosius Dr. J.Paukštys ragino visur jaustis tikrais lietuviais 
ir būti gerais darbininkais. Taip pat pabrėžė, kad apie visas nuoskaudas-jei 
tokių pasitaikys - lietuviai darbininkai turi. parašyti Darbo ir Socialinių Rei
kalų Valdybai ar net pačiam tarėjui DrJ.Paukščiui. Po jo kalbėjo Profesinių 
Sqįungų Centro Biuro pirmininkas pik. Urbonas. Jis pabrėžė, kad profesinės 
są,ungos, būdama darbininkų organizacija, visuomet ateis pagalbon, kai tik 
lietu_vius darbin~ dirbančius Vokietijos ginklavimosi pramonėje, palies 
kokia nors nelaime. Paprašė visus išvykstančius visais reikalais kreiptis raJtu 
i Profesinių Sąjungų Centro biurą, o Jis ar tai lietuviškos spaudos bei knygų, 
ar kurių nors kitų trukumų atveju pasistengs darbininkams padėti. 

. ;--Jums, kuri.e išvykstate užsienin, - kreipėsi pik Urbonas į išvyksUu:· 
čiuosius, - pavesta apginti Lietuvos ir lietuvio garbę. Jūs tai galite ir tunte 
padaryti! 

Baigdamas pik Urbonas palinkėjo visiems iJvykstantiems lietuviam3 
sveikiems sulaukti to momento, kada galės grįžti į savo senąją tėvynę. 
. . Paskutiniuoju kalbėjo lietuvių darbo jėgos verbavimo Voldetijon ~l

SlfOS vad?vasp. S~e. Jis Pflkrėžė, kad esąs laimingas, galėdam_as_ pasveildn~ 
P.'":1.uosiu~ lietuvius darbmmkus iš tų tūkstančių, kuri.e VokietiJOn. vyks, ;r 
tikisi, ka:' išry_kstan_tieji darbininkai bus patenkinti Vokietijos įmonių~ 
są~?m~, o ll!Wr:es ~ ~jais darbininkais. Baigdamas p. SfJ!se JXl!~r 
laim111gai pasiekti keliones galą, kur lietuvių darbininkų laukia vo/delllD ir 
kitų kraštų dar_b~inkai." (ĮL, 1942-59/220). .. . . 

_P? savaites? kov~ 17 d., į Salcsoniją buvo išvežta antroji betu~ 
darbmmkų grupe, bet ir šią sudarė tik 120 asmenų, iš kurių 51 moteJU. 
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~rbuotojams kartais pavykdavo sutelkti ir didesnę grupę. Bara;~~o mėnesio vidu~j~ iš ~ilni_au~ buvo išv~~tas_900 ~ar~ininkų bū
Ia . Ligi to laiko iš V1lmaus 1r V1ln~aus apsk~~cs_ Į Vok1et1Ją darbams 
Tvežta jau apie~ 200 ~m~nų, k~ne kon~ v1S1_d1rbo Hessen:-Nassau 
rovincijos įmonese_. B1ržeho 5 ~-_iš K~uno .•~keha~o ?OO žmomų_ b~rys. 

p Kaip minėta, Lietuvos darbininkai plušėjo Vokietijos pramones ~O-

nėse ir žemės ukyje._ Dirbusieji .~e~ė~ ~~ b1;1vo pas.ki~~ pas ~!~os 
ir Rcino krašto ūkininkus. PrūstJOJe lietuvta1 drrbo I')'W_l:CJe šios ~o~etiJOS 
srities dalyje ir kai kurie buvo čia atvykę dar okupactJOS pradžtoJe savo 
noru. Vakaių Prūsijoj dirbo daugiau lenkai ir įvairių tautybių belaisviai. 
Reino krašte daugiausiai telkėsi Lietuvos darbi~~a~ iš ~)'U;l ~e°:1v?~• 
ypač iš Vilnijos. Jie čia laikyti lietuviais, juos lank~ rr lietuvtų įgahot1rua1. 
Tačiau iš tokių pavardžių, pavyzdžiui, Jozefa Karruonka, Jonas D~lž_enk<;>, 
Nanina Kopac ir panašiai, galime spręsti, jog čia su Lletuv~ darbiru?1'~~ 
pakliūdavo ir gana daug ne lietuvių tautybės asmenų, kunuos vok1ečiat 
pirmiausia veždavo darbams į Reichą. Dirbusiųjų že~ės ūkp~ ~enimo 
sąlygos labai įvairavo, nes jos kone visada prikl~use nu? ~o,_ pas 
kurį pakliūdavo atvežtieji. Visų pirm~ ~emė~ ūkio darb1m~ matlln? 
ūkininkai, pas kuriuos jie dirbo. Atvykelių n:ia~to ko~les a~ll!,"davo ~1-
mininkai, kurie kortelėse pažymėtą maisto kiekį_atskru.ty~avo iš Jie~~ 
duoklių. Vokiečių ūkininkų iš tikro buvo v_is?~I':}. Thd_ Vl~~us dar?t~ 
maitino visai patenkinamai. Kitur, pa~?žiw,J~tgu~e~o šeunat p1~
tums virdavo žuvį, tai darbininkai tureJO p~itenkmu_ tų žuvų galvonu~. 
Pastebėta, jog svetimšalių darbininkų nes~xhnd_av~ pne bendr? s~~- Jie 
turėjo - tik su retomis išimtimis - valgyti atskirru. kur nors virtuveJe ar 
jiems gyventi skirtose patalpose. . . . . . . . 

Zemės ūkio darbininkams skinami butai, drabuž1a1, darbo inten-
syvumas taip pat iš esmės priklausė nuo šeimininko. Te~a priminti, 
jog užsieniečių darbininkų šeimininkų butuose paprastai neapgyven
dindavo. Didelėje Vokietijos dalyje samdiniams vyrams ūkininkai tu
rėjo įrengę kambarį tvarte, prie pat durų. Tokiam kambaryje apgyven
dintas darbininkas kartu buvo dar ir naktinis gyvulių sargas. Tie kam
bariai dažniausiai buvo gana gerai įrengti, tačiau juose tvyrojo tvarto 
kvapas. Anksčiau juose gyveno patys samdiniai vokiečiai. Jiems išėjusi 
frontą, tuose ka°:1ba~uose buvo apgyv~ndi~ti užsie~iečiai darbi~ir_ikai. 
Atvežtos darbininkes moterys buvo 1kurdmtos taip pat samd1mams 
irengtuose kambarėliuose ant aukšto gyvenamam name arba kuriam 
nors kitam ūkiniam pastate. Tie kambarėliai kartais buvo neblogi, bet 
pasitaikydavo ir visiškų landynių. Stambieji ūkininkai ir dvarai darbi
ninkams turėjo atskirus pastatus, kurie ne ką skyrėsi nuo Lietuvoje bu
wsių kumetynų, tačiau vokiškieji kumetynai buvo žymiai geresni nei 
lietuviškieji. Tokiose patalpose teko gyventi ir iš Lietuvos atvežtiems 
darbininkams. 
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Vokiečių ūkininkai u1si~niečius _dar_bininkus mygo Į?~e darbo, ta. 
čiau vokiečiai nuo seno buvo Įpratę laikytis nus!atrtos a~ š_iaip nusistovė. 
jusios tvarkos. Vokietijoj veikė gana smulkmeniški darbininkų samdos. 
darbo sąlygų nuostatai, ku~e nusakydayo net .ir ~mės ūkyje, kiek vata~~ 
dų kuri mėnesį ~r dien~ drrbama, koki~s ~~ bu_tl _dar~ perti:aukos va). 
giui bei poilsim ir t.t Šių nuostatų vokiečiai paISe net rr užsieniečia~ 
darbininkams atvykus. Tad nors darbo metu atvykėliai iš kai kurių šeimi
ninkų gana dažnai girdėjo paraginimą "arbeiten, arbeiten" - "dirbk, dirbk„ 
tie ūkininkai negalėjo versti darbininkų plušėti neribotą laiką, drausti p~
ilsėti ir t. t. 

Pramonėje darbininkų sąlygos ( čia administratorių būdas taip pat 
turėjo reikšmės) labiau nei žemės ūkyje priklausė nuo įvairiais val
džios arba pačių įmonių potvarkiais nustatytos tvarkos. Jau anksčiau 
minėta, kokios sąlygos žadėtos lietuviams darbininkams, kai juos kvies
davo vykti darbams į Vokietijos gamyklas. Daugiau ar mažiau tos sąly
gos nuvykusiemc; į darbus buvo ir taikomos. Dauguma nuvykusiųjų dirbti 
į Saksonijos ar kurios nors kitos Vokietijos dalies gamyklas buvo apgy
vendinti grupėmis po 40-80 asmenų darbininkų bendrabučiuose, daž
niausiai specialiai pastatytuose barakuose. Kai kurie , nenorėdami gy
venti bendrabučiuose, buvo susiradę kambarius ir gyveno privačiuose 
namuose, tačiau tokių atsirasdavo nedaug. Iš spaudoje skelbtų laiškų 
sužinome, jog apsigyvenusieji tuose bendrabučiuose kiekvienas gavo 
atskirą _lovą, čiužini, pagalvę ir po dvi antklodes. Apskritai tuose ben
drabučiuose buvo švaru ir tvarkinga, nes Lagerfuehreriai ir kiti vokie
čių pareigūnai kreipė didelį dėmesį į šiuos dalykus. 
. . CJ:Yvenantieji bendrabučiuose valgė bendroje valgykloje. Maisto dar

~1~ai ga_udavo ribotą kiekį, ne daugiau nei įmonė gaudavo jiems mai
~ti pa~al ~ korteles, tačiau badauti nereikėjo. Darbininkas J. Martino
rus rašė apie savo mitybą laiške iš Saksonijos: "Valgis geras. Pusryčiams 
kav_a,. duona_ ir sviestas. Pietums sriuba su mėsa ir p~iai. Sriubos gali vaJ. 
g;n kiek ~n . rie~u žodžiu, galima pavalgyti pusėtinai". (ĮL, 1942-112/273). 
Kad~ngi ~ai laiškas buvo cituojamas spaudoje, suprantama, kad tai bu· 
v~s Vienas iš geresnių atsiliepimų apie gyvenimą Vokietijoje. J. Martino
rus f:Csako, kad pavalgyti buvę galima pusėtinai. Kava užbalinta pienu bu· 
vo tik kartą per savaitę. 
. ~riva~ai ~enusieji maisto korteles gaudavo kiekvienas atski~ai 
rr ma_is~ pir~os1 patys. Kortelės buvo tokios pačios kaip ir vokiečių. 
Sunk)al arba ilgai dirbantieji gaudavo ir tiems atvejams numatytus mais
to pnedus. 
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m. iš tėvynės lietuvių savaitraštis! le1Stas y ok1ehJOJe (A~gsbuJ&)· V1~~?,8 
iš red. buvo šios kn . aut. A.Gražiūnas. lšėJUS 66 numen ams, Z1buna1 
1949.09 . 03 buvo sujung ti su išeivijos žum "Aidas" . ... 

Redaktoriaus pastaba; K.Ė.: 
W ir Vv santrumpomis pažymėtų šaltinių pavadinimas ir pobūdis 

A.Gražiūno knygos tekste neapčiuopti ir todėl lieka nežinomi. 

Santrumpos K.Š. atitikmuo - pik. Kazys Škirpa. 

Knygoje panaudoti Vokietijos jėgos_j~ngi~~ų .ir okupa~i~ės . 
valdžios įstaigų pavadinimų sutrump1mma1 ar JŲ paa1škimma1: 

Wm - Weh.rmacht- Ginkluotosios pajėgos (armija) . 
WSS - Wafen -SS - SS Ginkluotosios pajėgos. 
SS - Schuust affel-Apsaugos Korpusas (juoda uniforma). 
SA- Sturmabteilung- Smogiamasis junginys (ruda uniforma) - SS 

korpuso embrionas. 
SD - Sicherungsdienst - SS kontržvalgybos dalis. 
Gestapo _ Geheim Statspolizei - Slaptoji valstybės policija . 
Kripo - Kriminalpolizei - Kriminalinė policija. . 
Ordpo - Ordnungspolizei - Tvarkos policija. 

Bibliografinių šaltinių rodyklę sutikslin o Lietuvos mokslų akademi 
jos bibliotekos !Ji~l~ografiĮos sky~~us redaktorė L.Kanopkienė, už ką kny
gos leidėjai tana 1a1 nuoširdų ač,u. 
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OKUPUOTOJI LIETUVA 
NUOTRAUKOSE 

LIETUVA DVIEJŲ OKUPACIJŲ REPLĖSE.1940-1944 

Nepriklausomybės akto signataras, buvęs ministras pirmininkas kuo. 
Vladas Mironas NKVD kalėjime Nr. l Kaune . 1940 m. 

Zarasą miesto partizaną būrys 
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LIETUVA DVIEJŲ OKUPACIJŲ REPLĖSE. 1940-1944 --
- } -

!(a (, bQ I l'" :11<~:,tu. vl' l e!t Q i:1ol11101J a, llr1 lhl' o• 11 d, , !t"l bJ , 

pnt vi r t i nto n nl'e1•tuotl 1111 nor.enų Ohl'1tia,e, tur1 bilti nu:iu t :, t a, lco.: . e a ~

menya koki o j buc kanero J . 5k1r at y t1 t ~1p , k:.d ltul 1nu:. l t o , u:l o~ l, . 

lo j nevet" k tu Į vi en <1 lc1ll!le r •• 
Aru tu o tl oma au tlll 11n l 1 , ik i l l cpoa 11 d. Kauno ical !,ne ' J r l ~ -

t1 paltu o8uo h. rdk18Jlla o nko lHua kui•"! • eltnita.nt , kad ar dt• Jot n ~u• 
200 ~110nių , I ki t o pn t ln i ko nuda ry ti patikrlntų prl!iilrttoJų kivl~J~ . 

J:.aHjimo Yir iHni nl:oo lCu 0in.eka n t ur i nuo H • poa l t d . 3uet1 1,ri i: t i 

kal tjimo apo ou e ; , 
Reilci a Uakirti ape c illl.q tard i,tON grup ~, l<UJ'ini ;-,aveotl t u . tlQ 

jau po arei t o prad H i t o rdJll 'l 11pec ialilli nua:it yt1 1 u: erni , i G prl •t .,~:-
atybinių partijų vndOYaUjM l!i o s,i o t ll t o . Vykd'(tO :u ka zn u~1m· , 

Organizuo ti i 6or1 n \ eelclną ypo.tirų;a1 ovnrbių Ynl r t )'1,1n1·, r.u ,.~ ' -

tolių nuo liepo e ~ iki jų er e8 to dio noo . 'l'w:: • 11ce1u1 . ntro :,_1::.r ~--a 
Ti rllininlta a turi oudaryt1 e ili or1 n1o eeici t:o po,i tue . 

Lie poe 9 d . 16lcvi ee t1 Apygardų vi r • tnin:cue ffU pnrJ o41u orer oc. • 
aed!iaga , kad aud ari nt\4 nu.matyą are ft't.\U c..eaeną lcen<Hdutūrnc 1:- <:11 · ' 

inatruk oija ft del po61oe oper ac1 Joa pr eTt d1~o. 
Ątnajc:oaĮngBn CnicčkU~ . 

Udirbti apecialų eqlygirų li1tr ,1 tele r on1n 1cu n p11cik ul b~ ~\:,:..:,,· 

au ApJgardų vi r llninlcaio , o taip pat pnneUmų per<la•n r .ti •:, ;, :o q e, -

oijoe P&r\lOli.Jal\ ir re:ult otu a, 
Vy~dyt o juft ~nit ~kuc . 

AP7gt1~ Tirliininlcų poait nr ie e nw:iat y ti , k'I U arc 6tu o~ č 1,, ;" • , • 
opero.oijoa rei ki a 11o1ųet1 t lCaun.q ir Vililų , 

Vykdyt oj a, ~ntoč>uo 

Bar,lt BU tuo , kad )'l'& ,;ali114, kad aorien:,~ , kur i ..,. yra nwna~v• t 
arelituo u arba kurie dar neujo l eąrah,nor~o p~r.1 t1 'lale~ :,b,'• 
n, , •ueikall>tt i au puien.i o kariuoa•n• apie ap~augos suet ipr ini ~• r., 
liepoe 9 d. ir apie aieno uldaryta' nuo lie poe 11 ik i 16 di enoe. 

Vykdy toj e• Sniečlcuo , 

II lenką pal>6g•11ų tarpo &Nltuot1Rlj ""'menų 1:ol1oc1 jo c op c~~, l j 
Prad•t1 nuo li•poo 8 d . 

Vhua opera tyviniua darbininkue ir poUc1n1nkuo, kurie dal yvuuo 
opera oijoe Pr&Yed1••· apgiJllcluoU •• ...._,_ ,, ginklai■• 11..oll:antl eoo ou 
lai■ elgti■ , liepoe 8 ir 9 diena organ1 tuot1 epeci aliuo u.!oi t =i aue, 10 
2 all:adeaine■ valanda■ :tz eu 1aYykymu t polig onq . 

Vytdyt oJ ae Zdyavičiua. 

Esh Planaa turi '111t1 uaną,-1 TYkd- nenukrypot o.nt Ir ne
ateikalbtn•lant, nore atnliri j o punktai, ate11Yel,d.ant i aplink ybe e , 
clirektoriou■ arb,a j o J)eY1tduotoJo, gali bilti paltehti arba pap1l d:,,t1. 

1940 •• l ie po~ Mtn •••• • d. V~l' Vir iilninkea J:danavil!iua 

Fotokopija dokumento "Priešvalstybinių partijų taut~ · . 
voldemarininkų vadovaujančio sąstato likvidacijos paruošaam111ų 
darbą planas" 
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Kau~o valstybės saugumo garažo v . . - . 
kankinami ir žudomi politiniai kal~;:~as . Čia enkavėdistų buvo 

... 
, ................... ·-~ · 

•.--. . , .. 
•-~..:~ 

e • 

-~ . .· ~~, # J., .- . 

---LIETUVA DVIEJŲ OKUPACIJŲ REPLĖSE.1940-1944 

Geležinė krosnelė vandeniui virint~ 
okupantų naudota 1941 m. birželio 24 d. 
Rainių miškelyje kankinant Telšių 
politinius kalinius 

Rusų okupantų žiauriai nukankinto kuni go 
ranka. Nuotrauka d11ryta medicininio 
apžiūrėjimo metu 
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Pravieniškių pataisos darbtĮ kolonijos suimtieji nužudyti enkav"d• , .. 
1941 m. birielio 26 d. ' e ts."f 

~~ ~fj,.,.-... • 
..:.~ _.e.,.. .. ' . 

.• 

- LIETUVA DVIEJl} OKUPACIJl} REPLĖSE.1940-1944 

Partizanas 
Pranas Bulavas, 

žuvęs kovoje su sovietais 
1941 m. birželio 26 d. 

Bolševikų nužudytas 
Stirnių klebonas 

Jonas Daugela 
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ParHzanas studentas 
Antanas Blikaitis, žuvęs 
1941 m. bidelio 23 d. 
Biržuose 

J.Matu lioni s, 1941 m. 
bide lio 23 d. išgelbėjęs 
Vilijampolės tiltą nuo rusų 
armijos susprogdinimo 

(A.Gražiūno knygoje (59 psl.) 
didvyris, i.~gelbėjęs Vilijam
polės tiltq_, vadinamas 
1Savuli.oniu . Nuotrauka. 
paimta iš Lietuvos vaizdo ir 

; 

garso archyvo) 

; 

UETUV A DVIEJŲ OKUPACJJl} REPLĖSE. 1940-1944 ---

Partizanas inžinierius 
Viktoras Lapl s, 

žuvęs už Lietuvos laišvę 
1941 m. liepos l d. 

Parti1,auas 
Juozas Jurgelionis, 

fuvęs kovoje su bolševikais 
Juodupėje, Rokiškio 

apskrityje 
1941 m. birlclio mėn. 
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Nežinomo partizano 
žuvusio Kaune 1941, 
birželio mėn. fotogra~·os 

Bronius Tališauskas 
puskarininkis, kart: su 
karininku Juozu Babilium 
kūrę savisaugos būrius 
Eržvilko valsčiuje, 1944 m. _ 
partizaną būrj. Abu žuvę 
pokario kovose 

- LIETUVA DVIEJŲ OKUPACIJŲ REPLĖSE. 1940-1944 

Broliai Petras ir Antanas prie partizano Jono Škiudo, 
žuvusio Kaune 1941-ųjų sukilimo dienomis, kapo Kauno 
kapinėse. 1943 m. Po karo kapinės okupantų sunaikin tos 
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Rusų armijos palikta zenitinė patranka Kaune, Šančiuose Pirmosios karo dienos Lietuvoje 

Marijampolė po vokiečių įžengimo 
Okupacinės vokimų kariuomenės komendantūra Vilniuje 
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Viln · 
ld

~~us ~lharmonijos darbuotojai vokiečių okupacinės 
va z1os siunčiami 1· M· kū •š . . · malkų ic nų m1 kus (V1lmaus raj .) kirsti 

RL~~v~ škio geležinkeliečiai karo metai s. Iš fotožurnali sto 
• .-asmausko archyvo 

- LIETUVA DVIEJŲ OKUPACIJŲ REPLĖSE. 1940-1944 

Komendantūros kiemas, iš kurio lietuviai buvo vežami 
darbams į Vokietiją. Naujamiestis. 1941-44 m. 

Įkaitai, sušaudyti už vokiečių komendanto Beko nužudymą 
prie Švenčionių plento. 1942 gegužės 20 d. 
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Kauno getas. Dygliuotos vielos tvora, juo sianti teritoriją 
1941-1944 m. · 

Kontrolės punktas prie įėjimo į Kauno getą. Tikrinamos 
grįžtančios iš darbo brigados . 1941-1944 m. 

- LIETUVA DVIEJl} OKUPACIJl} REPLĖSE. 1940-1944 

Žydą vaikai rengėsi gyvenimui. 
Slapta mokykla Kauno gete 

Knygoje panaudotoJ nuotraukos iš Lietuvos vaizdo ir garso 
archyvo ir asmeninių albumų 
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