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toms Vidurioir Vakarų Europosšalims,nuožmiausiupriešu tapojų užpuolikė nacistinė Vokietija.
Priešll pasaulinį karą kiekvienassusipratęs lietuvisturėjo kitokių argumentų dėl pagrindinio
potencialauspriešosąvokos. Tačiau kai Sovietų
Sąjunga, Lietuvaineturėdama teritorinių pretenzijų, 1941metaisją okupavo,kiekvienoTėvynę mylinčio lietuviosielojekilonesulaikomasnoraspasipriešintipavergėjui. Jis ryžosivisomisgaliomispriešintisokupanto užmačioms ir ieškojobūdų, kaipbentkuo norspadėti niekinamaiTėvynei. Žmonfų bū~en~ ypač vaiz~
nus_akytų tokia.kasdienybė: gausiojeneturtingų
tevų !ezmo1e
augęs, atlikęs kannę tarnybą irpramokęs mūryti krosnis,jaunuolispas mustą nelemtą 1940m. vasarą irankstyvą rudenį mūrijo krosnis.
Žinoma,nustebinti atėjūno plečiamo smurto kartkartėmis ''politikavome"
.
Ir taskrosnininkas,darbuodamasisšeim os klegesy,sau vienastai su šypsena, tai susimąstęs vis kartojo- "nu bolševika
i gaus, nu ir gaus, nu už tas
niekšybes
gaus..."Ir taiparbapanašiaibalsu, "nieko nebijodami'~tadaatviraširdiškai
mąstė žmonės. Tzkžmoneliainežinojo,ką ir kaip reikia daryti
.
Tadįtva!gaus sociologoir skvarbiosmintiesžurnalistoA . Graži,ūno
knygospradžiojeir aptariamaįvairių Lietuvosvisuomenės sluoksnių laikysenapirmosiossovietų okupacijosmetais.Būtent tuomet ir kilo gaivališkasbeipadrikaspriešinimasisatėjūnui iš Rytų. Tze veiksmaidažnai
būdavo neatsargūs, pavojingi,tik jaunatviškaimotyvuoti.Patriotaismerkė vietiniusparsidavėlius, kurie uoliai tarnavosovietiniamokupantui ir
priešinosiįsibrovėlio pastangomsįsiskverbti į valstybės struktūras.
Nušviesdamasšiuos reiškinius, knygosautoriuspateikia daug užmirštų arba visuomeneivisiškaineži,nomų faktų.
Sielvartavimus
ir chaotiškus protestusdėl Tėvynėspavergimonetrukuspakeitė sąmoninga pogrindinė veikla.Naujamreiškiniui knygojeskirta
daugvietos.Areštų ir kankinimų siautulyjepabėgimas per sovietų grieitai
saugomą sieną į Vokietiją buvo vienintelisbūdas išsigelbėti. Berlyneir be
bėglių telkėsi nemažagrupė lietuvių. Vienasišjų - Lietuvoskariuomenės
kūrėjas ir savanoris,
Lietuvosįgaliotasis ministrasVokietijaipulkininkas
KazysŠkirpa.Lietuvosdiplomatinėms tarnybomsgavusnurodymus imtis
Lietuvos gelbėjimo akciĮų, šiai veiklaivisasjėgas skyrė ir geleži,nės valios
žmoguspulkininkasK. Skirpa.Norssąlygosjam veiktiBerlyne buvolabai
nepalankios (padėtis pasidarė dar keblesnė karo su Maskvaišvakarėse),
tačiau šisžmogusrankų nenuleido.Jau 1940m. liepos2 d., kaip nurodo
savoknygojeA. Gražiūnas K.Škirpaėmėsi žygių sudarytiLietuvostautinį
komitetą. Be to, pik. K.'lkirposiniciatyvair jam vadovaujant 1940 m.
lapkričio 17 d. Berlyneįkuriamas Lietuvių aktyvistų frontas (LAF): rezistencinės kovossambūris, savoveiklą perkėlęs į sovietų okupuotą Lietuvą.
LAF'as, Vokietijosarmijoms pajudėjus per sovietų apgultą Lietuvossieną, pradėjo ir sėkmingai įvykdė 1941metų Birželio sukilimą ir darprieš
vokiečiams įžengiant į Kauną suformavoLaikinąją Lietuvos vyriausybę
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bei visoješalyjepaėmė valdžią į savo rankas.Apie tuos įvykius ir tą laiksovietinisokupantas45 metus skleidė tik šmeižtą, naikino ir persekiojo sukilimodalyvius.Maskvapasauliuitvirtino,kad esą sukilimodalyviaibuvę vokiečių parankiniai.Taipsovietaidarė dar ir todė4 kad Birželio
sukilimasMaskvaibuvotarsikaulasgerklėje ir neigė kalbasapiejos atliekamą tautų "išlaisvinimo"
misiją Europoje
.
Šis stambusA. Gražiūno veikalasyra svarbusnušviečiant pasiruošimą
Birželiosukilimuiir tasdidingaslietuvių kovosuž savolaisvę dienas.
Karoišvakarėse (Vokietijos
laikysenaLietuvosatžvilgiutuometdarbuvo neaiški),kaipbebūtų keista,lietuviailaukė rusų ir nacių susikirtimo,nes
taibuvovienintelė galimybė išsigelbėti iš sovietų priespaudos,sustabdytiterorą, žudynes,išvengti
įkalinimo irtremtiesiš Tėvynės. Tokioskone visų lietuvių
nuotaikosyra suprantamos
: Vokietijaužpuolė ir pasiglemžė ne Lietuvą, o
kitookupantoužvaldytą grobį. Taiesminisskirtumas,norspagal,slaptussuokalbius aukščiausiu lygmeniuvienasokupantasbuvovertaskito.
Knygosautoriussavodarbeplačiai nušviečia vokiečių okupaciją. Tai
nuoseklisociologinė studijaapiedaugialypę padėtį to meto Lietuvojeir bene
pirmasislietuviškai parašytasdarbas,kuriametaip nuosekliaiir remiantis
dokumentaisapibūdintas vokiečių okupacijoslaikotarpisLietuvoje.Šiandien tiek daugmedžiagospateiktipagal,karo meto vokiečių šaltiniusbūtų
ganasudėtinga ir brangu.A.Gražiūnas sėkmingai pasinaudojovokietmečio
lietuvių pogrindine
ir viešąja spauda,kuriojeskelbtiiš vokiečių kalbosgana
neblogaiišverstiį lietuvių kal,bą svarbūs vokiečių civilinės okupacinės valdžiosdokumentai.Sovietmetistuosšaltiniuslaikė niekiniais,nors tie dokumentaiyraneįkainojami laikmečio liudininkai.Ir dar:sovietaituosšal,tinius
stropiaislėpė, kad studentai
, mokslininkaiiršiaiptuo laikotarpiubesidomintysnegautų žinių apielietuvių siekiustuometatkurtivalstybinę Lietuvosnepriklausomybę bei apie buvusią galimybę okupacijossąlygomis rašytiapie
tuostroškimus.
Vokiečiai, sukilusią Lietuvą užėmę per keliasdienas,suprato,kad sovietinisrežimasnuverstas,
valdžią Lietuvoje
paėmė nepriklausomybės siekiantyspiliečiai, Laikinojivyriausybė sudarytairji einasavopareigas
. Kai kurie
vermachto vadaitokią padėtį vertinopalankiai.Kiti laikė, kad valdiiosklausimasne jų reikalas,ir vokiečių armijosdaliniai,vengdamiveltisį nacių suplanuotasžydų egzekucijas,
žygiavopirmyn.Paskuivermachtą į Lietuvą įžy
giavusiostam tikrosvokiečių dalystuojauėmėsi žudytižydus.Tačiau masinisšių Lietuvospiliečių naikinimasprasidėjo tik atvykusypatingospaskirties
žudikų daliniams(Einsatzgruppen)
. Šie šiurpūs nusikal,timai
Lietuvosžmometį

nėms sukėlė siaubą.

Laikinojivyriausybė greitsumetė, kad HitlerisneketinaLietuvai suteikti valstybinės nepriklausomybės. Vokiečių civilinė okupacinė valdžia,
atvykusi lieposmėn. pradiioje,po pakartotinių derybų 1941m. rugpjūčio
5 d. Lietuvoslaikinąją vyriausybę privertė atsistatydinti
. A. Gražiūnas savo
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knygoje
išsamiai
nušviečia tolesnius įvykius. Lietuvi~ vi~o"!:nė_ir dabar
miglotai
nutuokiaapietuosdalykus. M~kv os veą?o~m~i p~lzn_kai t~rnau.
jantysideolog
ai nuo lietuvių visuomenes, mokslo szef:iančio ;a_umm
o 45
metusslėpė faktą, kad Birželi
o sukilimosu~ary!aLietu~os laikinoji vy.
riausybė irjosministrai
vokiečiams buvotarsikržslasaky;~.130 qoo
suki..
lėlių, teisingiaugyventojų daugum?s ~~du sudaryto~ vyna~5?1b
es, vokiečiai areštu
oti nesiryžo, nes, kaip liudi;adokumentai, naciai valstybin
io
suverenumo
siekiusbandė "nustumtiį šalį akių nebadančiu būdu ". Todėl
vokiečiai iš Laikin
osiosryriau.sybės ministrų sudarė generalinių tarėjų tary.
bą, kurios
pirmininku
paskyrė okupantuipal.ankų generolą P.Kubiliūną ir
kitus.Tačiau minėti vokiečių paskirtilietuviaiaklainevykdė visų nacių įsaky
mų, kaipkadMas
kvosinstrukcijų beatodairiškai
laikėsi A. Sniečkus su savo
sėbrais. Beto,kaikurieLaikin
osios vyriausybės ministrainesutikobūti tarėjais,
pai,yzdžiu~
profB. Vitkusatsisakė būti generaliniu
žemės ūkio tarėju.
Vokiečių civilinės valdžios
pareigūnai, sudarę Lietuvos generalinių
tarėjų tarybą, josveiklą slopino.Jungtinių pasėdžių, pirmininkaujanttarė
jų vadovui
gen. Kubiliūnu~ beveiknebūdavo. Tarėjų įstaigos veikė autonomiškai, tačiau lygiagreta darbavosiir lietuvių administracijos valdybos.Atsirado
dvivaldystė, kuribuvo būdinga tik Lietuvai, nes šito dalyko
neaptiksime
neiLatvijoje,neiEstijoje
. Vokiečiai vengė pabrėžti kokį nors
Lietuvos savarankiškumą ir daugiauremdavosiKauno bei kitų Lietuvos
miestų kariniais
komendantais,
apskričių viršininkais
, valsčių viršaičiais.
Vokiečių šaltiniuose
yranuorodų, kadLietuvoje,Latvijojeir Estijojedaug
ryškiau
neguSovietų Sąjungos srityse"buvonumatytavokiška okupacinė
civilinė vadovybė tiktaipriežiūrai, kaipati administra
cija buvopaliktavietinių sluoksnių rankose"
. O tieMaskvosprakeiktieji,pavyzdžiui,net generalinistarėjas gen.P.Kubiliūnas, tikėjęs vokiečių galybe,žiaurauskarometo sąlygomis sprendžiant
principinius
reikalusanaiptolnebuvo aklasvokiečių parankinis.
ŠiojeA.Gražiūno knygojepateikiamiypatingosreikšmės faktailiudija,
kad vokiečių okupacijosmetaisnet generalinių tarėjų
įstaiga~ (vaupibos
), ~idusios vokiečių interesusatitinkančius potvarkius,
~a1 _nepaisydav
o/!~ s~lbiamų reikalavimų. Šiaprogadarprisimi~kimevisą 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 apiešią slėp
tuvę žin~JO
~-1r_kadano:skaroirpokariometaisšitaipelgėsi A.Sniečkus?
Galtodėl vzetzmų pakalikų skatinamasovietų žvalgybataip įnirtingai ieš·
kojogen.P.Kubiliūno irjį Vokietijoje
suradusisunaikino.
lJ_oifau~darbojėgos teikėjas vokiečiams darboir socialinių reikalų
generalinis
t~Jas_dr.JPaukštys,
naciamsįnirtingai gaudantLietuvosžmones~ l Re,chq,bu~ netišleidęs aplinkraštį nutrauktimokslą Lietu·
vos.~kštoszo~
.'!'°kyk!°_se
zrstudentus
išsiųsti i Vokietiją. Tačiau generalinis
tare1as
P.KubillUllas
ŠEvzenvaldiškai
dr.J.Paukščio paruoštą dokumentąpa·
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skelbė niekiniu irPaukščio veiklą suspendavo
. Deja,vokiečių generalinisko-

misarasPaukščio iš pareigų neatleido.Šituosfaktus naudingažinoti tyrinėjantiems visokių kolaborantų veiklą.
.
Vokiečiai, net karinė jų valdžia,vykdydamadar 1939 m. gegužes 23
d. konferencij os,kuriaipirmininkavoAdolfasHitleris, nutarimą, jau 1941
08 15 ėmėsi žygių Lietuvosdarbojėgą išnaudoti Reicho reikalams. Pagal
tą nutarimą, kilus karui Rytuose, nevokiškų sričių gyventojaiturėjo būti
panaudotikaip darbo jėga. Konferencijojedalyvavoaštuoni ginklo rūšių
ir armijų vadaibei 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 kitataučius "sava
norius" telktiį įvairios paskirtieskariniusdalinius. Vokiečiai
pakeitė ir Lietuvosapsaugos dalinių tikslusbei, tas karinesdalispavadinę
įvairios paskirtiesbatalionais, išsiuntė juos už Lietuvos ribų kovoti su sovietų kariniais diversantais,
partizanaisar net į frontą. Tik keli tokie daliniai veikė Rytų Lietuvoje.
Nu ostabą kelia vokiečių civilin ės valdžios pedantiškumas ir
nuoimios nuostatos užimtų kraštų gyventojams.Tačiau nacių kietaširdiškumą tramdė net keturių lygmenų valdžia - vokiečių civilinė, generalinių tarėjų
institucija,Lietuvossavivaldairpogrindžiospaudosopinija. Kaip liudi.jaį
JAV nacionalinį archyvą patekęs Reicho užimtųjų Rytų kraštų ministerijos
72puslapių memorandumas-projektas,tuome~vokiečiams iš Lietuvostraukiantis,naciaibuvosuplanavę darsykį užimsimų sričių gyventojamspasibaisėtinus dalykus
: planuota persekiotiir naikintinepriklausomybės siekusius
sluoksnius,ką irpadarė sovietai,antrą kartą okupavę Lietuvą.
Į akis krenta ir kiti sovietų-nacių elgsenospanašumai, išsamiai pateikiamiA. Gražiūno knygoje.Naciai,panašiaikaip ir sovietiniai marksistai,trukdė rastislietuvių prekybininkų luomui, nes verslininko jau nepaversidarbo gyvuliu. Vokiečiai, suėmę ir išžudę žydus,sunaikino kone visus
Lietuvosprekybininkusir amatininkus. Susidariustokiaipadėčiai, vokiečių civilinė valdžialietuviams leidoruošti įvairių specialybių amatininkus,
tačiau nieku gyvu nesutiko, kad būtų rengiamiprekybininkai. Panašiai
elgėsi ir sovietai,nesjieprekybosmonopolį suteikė valstybei,o kooperaciją griežtaiapribojo.Anot sovietiniomarksizmo, nieko negaminantis prekybininkas- visuomenės parazitas.Todėl sovietmečio prekybininkas buvo
visolabo tik valstybės tarnautojas.
Būdinga, kad ir naciai,ir sovietiniai marksistaiakordinio darbo apimtis, arbasovietinio plano lygmenl visdidino ir didino, o atlyginimasuž
atliktą darbą iš esmės nekito, todėl žmogus tapdavodarboveą?U. Ir vieni,
ir kiti vasaros darbamsnesivaržydaminaudojo moksleivius ir studentus.
Pažymėtina, kad darbo tarnybaVokietijoje idėjiškai buvopatrauklesnė negu sovietinės darboakcijos bei talkosar stachanovietiškasjudėjimas.
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Vokiečių karinės valdžios veiksmai armijoms sparčiai veržiantispirmyn žymių pėdsakų nepaliko. Vermachtas net stengėsi neįsivelti į žydų
žudynes;tačiau irjis nebuvo visagalis. Vokiečiai traukdamiesinaikino Lietuvos turtą. Buvo sudeginta daug miestų ir miestelių centrų. Nuo karo
veiksmų labainukentėjo Vilnius, kiti miestai, buvo sugriauti Lietuvosgeležinkeliai,daug tiltų. Pavyzdžiui, prie Panevėžio (Berčiūnuose ir Nauja-

miestyje)buvosusprogdinti didžiuliai karinių medžiagų sandėliai. Žm onėms slegiantį įspūdį paliko Panevėžyje susprogdinti septyninašūs ir modernūs malūna~ sudeginti ūkininkų pasiata~kariuomenei be kautynių traukiantisiš Panevėžio.
Lietuvosžmonių prisiminimai apie karinę vaklžią per trejus vokiečių
okupacijos metus liko daugšviesesni nei iš 1914-1918 metų karo. 1941m.
Birželiosukilimoir karometu vokiečių pirmuoju karo lauko komendantu
Kauneir 821komendantūros plote (Marijampolėje, Vilkaviškyje, Jonavoje,
Ukmergėje, Utenoje
ir Panevėžyje) buvopalankuslietuviamsaustrasgen. mjr.
von Pohlis.Deja,birželio25d. (trečiadienį)jisLaikinosiosLietuvosvyriausybės
delega
cijaipasakė, kadnegalįs kalbėtis sujais, kaipvyriausybės atstovais, nes
karineivaldži.ai
yrapavestitik karoir sujuo susiję dalykai.Vilniujebuvo 749
karolaukokomendantūra, kuriaivadovavovon Ostmanir kuridarkontroliavo
Alytų, Švenčionis, Gardiną, Lydą ir kitasPietryčių vietoves.Bet sustambinus
komendantūras, vyriausiuoju
vokiečių karo komendantu Lietuvoje (19421944) buvogenerolasmaj.EmilisJustas,kuris,norslietuviškainebemokėjo,
taciaubuvokilęs iš Rytprūsių lietuvių irsavolietuviškoskilmės neslėpė. Generolasgeraisupratotikrąsias lietuvių {ljpiracijas
ir kiek sugebėjo žiauriomis
karo sqlygomisjas rėmė, brangino teatromeną, buvo Operos ir baletoteatro
operetės tmpės globėjas, kuo galėdamas jai padėjo. 1942 m. birželio27 d.
laidojant
muu.sivisusmetus ligoninėje išgulėjusįpartizaną K Savicką vokiečių
karo komendantasgen. Justassavo kalbojeviešaipripažino, jog lietuviai
partizanaibuvopirmieji vokiečių ginklo talkininkaikovojeprieš sovietinį
bolsevi
zmq.Vokiečių okupacijos
pabaigojegenerolaspateko nacių nemalonėn, buvo atleistasir išsiųstas į Kuršofrontą. Prie Bauskės pateko sovietų
nelaisvėn. Niumbergo
proceseir Rygos susidorojimekaip liudytojaspalankiai liudijoLietuvai.Pagaliau,pagalne visiškaipatikrintą versiją, sovietų
~karinio tribunolo
~buvonuteistasir Rygoje šalia Operos ir baletoteatro už
kanaloesanciameskverepakartas.Lietuvos dalinių karia~ buvę pavaldūs
karokomendantuigen.JUjtui,brangina
jo atminimą. Kovosesu sovietų diversantaisRytų Lietuvojejis branginokiekvienolietuviokario gyvy};ę, patekusiems į pasalasžaibiškai.atJiųsdavo šarvuočių paramą, net šarvuotą traukinb Taiįnašas lietuvių pastangoms apsaugot didžiąją dalį Lietuvos nuo
Maskvosdiversantų sverbimosi
.
HahiLdr.KAZYSĖRINGIS
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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

1

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, Marijampolėje - 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 nepasipriešintų 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 metų lapkričio 5-6 dienomis, prie š sovietinės revoliucijos Rusijoje šventę,
areštuota ir sukišta į kalėjimus daugi au 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 prikimštais 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 lietuviaijautė, laikraščio "[ laisvę " 1941 m. Nr.8 vaizdžiai pasakoja "Studentės " slapyvard
žiu pasirašiusi autorė straipsnelyje
"Paskutinispasimatymasprie užkaltų vagonų ". Ten rašoma: "Tai buvo
gražią saulėtą dieną, kai Lietuvos margaspalvėse pievose dūzgė bitės, o
lietuvioširdyjeslėpėsi didžiulisskausmas. Važiuojametraukiniuiš Vilniaus
į Naująją Vilnią. Žmonių veiduose neviltiesšešėliai. Girdėjau dūsaujant.
Akys neramiaižvilgčioja pro vagono langus. Pravažiuojam pirmą stotį Pavilnį; antroji buvo Naujoji Vilnia.Netenka ilgailaukti. Visi skuba į peroną. Dairomės. Tuoj prieš mūsų akis stoja visasmiškas gyvulinių vagonų.
Vos keletą žingsnių žengę, atsiduriameprie tų nelaimingųjų laisvės ir tėvy
nės netekusių lietuvių, kurie smurtu vežami į Kazachstaną, Sibirą, Kam-
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čiatką. Visivagonaiuždaryti,tik aukštaipro mažutį, aptvertą prekinio vagono langelį ir kai kur pro pravirasduris matytigalvos.Nė vieno veide
nesimato "buržujo",bet visuoselabailengvaišskaitytiliūdesį dėlpamintos

žmogausteisės laisvaigyventi,galvotiir veikti. Kiekvieno akysematytižodžiaisnenusakomasskausmas,o lūpose - išreikštasskundas. Pirmasis
ešelonas,galapie50 vagonų, negailestingai
prikimštasžemaičių. Klausiame, iš kur esą. Beveikvisipro virbusatsako: "Iš Tauragės, iš Tauragės".
Šitokioatsakymosusilaukėme iš visoseilės vagonų. Kiek toliaurainiškiai.
Vargšaižemaičiai... Mūsų akysepasirodoašaros,tačiau jie neverkia: ir
kentėdamas žemaitismoka tylėti dantissukandęs. Tik vienasgraudusvaizdasmusprislegiabesibaigiantešelonui:gyvenimonaštospalaužtasenutė,
žilakaipobelis, rankaslaužydamarauda. Didelės ašarosriedaper raukšlių iJvagotą veidą. Šitaipjos skausmasišsiliejopamačius stovintį prieš vagoną sūnų, kurisneturiteisės nei rankospaspaustiiJvežamaimotinai,nei
stiklovandenspaduoti.Einametoliau.Klausiame,iš kur. "IJ Marijampolės': - atsako. Klausiame, ar turi ko valgyti."Taip.Kol kas turime". Vis
mat suvalkiečiai su ambicija.Kiti net bandojuokauti: "DabariJvežami
mes laimingesniuž jus. Štai bent jūs atvykstatemūsų palydėti. O kai jus
veš,galnė tospaguodosneturėsite, nes nebuskam išlydėti." Daugiaukalbėti negalime, nes raudonarmietissu durtuvusurinkapasifalinti. Vėl einame.Vėl kalbiname,raminame savo sesesir brolius.Randame vagonus
iš Šiaulių. Kitijau iJvažiavę toliauį nežinią. Pamatę mus, išvežamiejisusigrūda prie langelių, prie truputį pravertų durų ir visu nuoširdumunori
mumspatarnauti,klausia, ko ieškome. Vienamevagone matomejauną
moteriškę su mažuvaikučiu ant rankų. Girdimejo prašymą: "Mama,duonos". Oji pro ašaraspažvelgiaį mus. Suprantamejos skausmą. Su savimi
mesturimepasiėmę barankučių, tik nežinome, kaipjas paduoti.Moteriškė nuleidžiavirvutę. Vos baigiamevertiant jos barankutes,girdime vėl
šaukiantį raudonarmietį. Nepaisome
. Moteriškė iš langelioprislėgtu balsu
klausia;•~ darneprasidėjo karas?" Iš kito vagonokaunietisklausiapaskutinių naujienų. Teiraujasi
apiedraugusirpažįstamus. Betjam rūpi svarbiausiasdalykas:''Argalimako tikėtis iš Vakarų?" Suraminame.O jie ir mažiausia viltimipatenkinti- širdimi irlūpom džiaugiasi.
MumsbeieškantiJvežtų ir
pažįstamų, pasigi
rsta du šūviai. Vienaslietuvisnorėjo pabėgti. Raudonarmietisiššovė, sugavo
, surišo rankasir nusivedė į dar "saugesnę" vietą. Prikimštivagonaidarlabiausaugomi.Neprikidžianė vienožmogaus.Iš tolo
pro langelių virbusdarmatome iJvargusius,
suprakaitavusiusveidus,dar
girdime mažųjų verksmus,tačiau nebegalimesu jais pasikeistivienu ldtu
žodeliu. Pavaikščioję ir apverkę jų nedalią, skaudančia širdimigrįžtame į
sostinę, savy
je klausdami,kadabusmūsų eilė. Dėkui Dievui,to mes nesulaukėme. Ratasėmė suktisį kitą pusę".
. . '-:7ytautas
Rimk~ssavo atsiminimų knygelėje "Lietuvių sukilimas
V1lnmJe1941 m." apte tuos tremtinių vagonus Naujojoje Vilnioje pa-
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sakoja labai panašiai. Jis rašo: "Nelaimingisuimtieji,iškartnesuspėti išvežti,dieną ldtą būdavo laikominetoli Vilniausesančioje didelėje geležinkelių susikirtimovietovėje NaujojojeVilnioje.Į ten daug dar nesugaudytų
važiuodavopasižiūrėti, įsitildnti savo aldmis ir nuvežti nelaimingiesiems
bent mažų dovanėlių. Ir aš susirinkausavo kuklių studentiškų sutaupų
daiktelius-maisto,vaistų, pieštukų, popieriaus.Įsidėjau maldaknygę, mažų
lietuviškų knygučių. Supilnuportfeliuir mažu ryšulėliu išskubėjau į Naująją Vilnią. Taip,tenaistovėjo šimtai vagonų su "išlaisvinto
jų", "išvaduotojų" (taipsavemėgino tituluotiokupantai- rusų bolševikai)sugaudytais,
nužmogintaisžmonėmis iš visosLietuvos.Vyrai,moterys,vaikai,seneliai,
kūdikiai, ligoniai- visi sugrūsti į dvokiančius, rusiškus,gyvuliams vežti
skirtusvagonus,visipakeliuiį pražūtb į baisųjį rusiškonaikinimo katilą
kažin kur Rusijostoliuose.Vagonaiužrakinti.Jų tarpduriuosepalikti tik
siauriplyšeliaiorui įeiti, pro juos blizgėjo baimingosnelaimingųjų akys,
girdėjosi tykūs prašymaivandens,maisto ar kitko, matėsi iškištos nosys,
pirštai,delnai, kai kur buvospraganet visairankaiiškišti. Tai mano broliaiirsesės lietuviai!
..Kaipsilkės statinėse sugrūsti. Bolševikiniaienkavėdis
tai ir rusų kariuomenės kariaisargybiniai
, su parengtaisšauti šautuvaisir
durtuvaisantjų, kai kuriesu automatais,piktai vijo atvykusiusatsisveikinti,aplankytiminią nelaimingųjų. Tiesargybiniai
stovėjo vienaar abiem
rankomįsikabinę į vagonų kampus, laiptus.Kiti vaikščiojo keikdami ir
šautuvų buožėmis grūmodami, ne vienamir šerdamikur pakliuvo. Kurį
laiką stovėjau kiek nuošaliauir išpasibaisėjimo vosbegalėjau alsuoti.Niekad savogyvenimenebuvaumatęs taipžiauriaibesielgiančių lietuvių ūki
ninkų, bernų, čigonų, žydų ar kurių ldtų net su skerdimui arpardavimui
skirtaisgyvulėliais. Net bekonus,sudėtus į vežimą, ir pakeliui į "Maisto"
pirkimo vietasar skerdyklasLietuvojegyvenantiejidar pakasydavo, net
pagailosžodį pasakydavo.Ir taipsu visų rūšių gyvuliais,paukščiais, skirtaisžmonėms maitintisar dirbti.O čia... taipelgiasisu nieku.onekaltais
žmonėmis! Vosbesuvaldžiau
ašaras.Nepaisydamas
l>olševikų ginkluotų sargybinių, pribėgau prievagonų ir dalijaunelaimingiesiems
atsivežtąsias smulkmenas. Po kelių vagonų, toliauesantiejirusaisargai,nušokę nuo vagonų,
užtvėrė rankomiskeliq,kad toliaunebegalėčiau bėgti, o jei taip,tai į jų rankas.Apsisukęs !dekatgal,įsimaišiau išlydinčiųjų minioje.Kiekpaėjęs, prišokaupriekitų vagonų ir baigiaudalytiatsivežtas
smulkmenas".(O.e.9-11p.).
Vėliau surinktomisžiniomistų dėportacijų metu iš Lietuvos buvo /
išvežta34260 asmenų. Tarp išvežtųjų buvo 1089 mokytojai ir profesoriai, 3389ūkininkai, 168 gydytojai,113 tėisininkų, 879 darbininkai, 1591
valdininkas,416 studentų, 6378 moksleiviai,1865 šeimininkės ir kt. 622
lietuviaikariai - pradedant generolais ir baigiant eiliniais bei civiliais,
kariuomenės tarnautojais - buvo išvežti į Rusiją, prisidengus tariam~
siuntimuį kursus.
,
Tos akcijosbuvo baisios dar ir tuo, kad buvo deportuojami ne t~
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suaugę

sveikiasmenys,bet ir vaikai,pradedant neseniai gimusiaiskūdi
kiais, bei nukaršę seneliai.Tarpdeportuotųjų buvo iki l metų amžiaus_
211vaikų, iki 4 metų -1415, iki 10 metų - 2165.Asmenų iki 70 metų_
609,iki 80 metų-313, iki 90 metų-104 ir 100metų sulaukusių -10.
Rusų-vokiečių

karo nuojauta

Kalbėdami apie karą, lietuviaiturėjo galvoje rusų-vokiečių karą.
Vokietijatuo metu buvo vienintelė Europos valstybė, pajėgi kariauti
su sovietineRusijair, anuometiniulietuvių įsitikinimu, į tokį karą sparčiai artėjanti, nors oficialūs sovietų ir nacių santykiai tokio karo greitai

nepranašavo.Iš paviršiausjų santykiai atrodė net geri. Jau 1939 m.
buvo pasirašytaVokietijosir Sovietų Sąjungos nepuolimo sutartis, o
1940m. vasario mėnesį - ir ekonominė, pagal kurią SSRS Vokietijai
dideliaiskiekiaistiekė karui reikalingų medžiagų. Pagaliau, tarsi atsisakydamipaskutinių savo interesų Lietuvoje, naciai repatrijavo ir Lietuvojegyvenusiusvokiečius. O dar mažiau bū tų buvę panašu į artimą
karą, jei lietuviaianuo metu būtų žinoję apie vokiečių ir sovietų kartu
su minėta nepuolimo sutartimi pasirašytus slaptus protokolus. 1939
m. rugsėjo 28 d. pasirašytuslaptu protokolu Vokietijasutiko, kad SSRS
okupuotų Lietuvą . Tik Sūduva turėjo atitekti Vokietijai. O kai 1940m.
okupuodamiLietuvą sovietai užėmė ir numatytą vokiečiams palikti
Sūduvą, naciaisutikoją sovietamsparduoti. Tuo reikalu buvo pasirašytasšis protokolas:
"Vokietijosambasadoriusgrafasvon Schulenburg, VokietijosReicho
vyriausybės įgaliotas, iš vienospusės ir SSRS Liaudies Komisarų Tarybos
PirmininkasV.M.Molotovas,
SSRS vyriausybės įgaliotas, iš antrospusės susitarė taip:
l . Vokietijos
Reichovyriausybė atsisakosavopretenzijosį Lietuvos teritorijosjuostą, minimą 1939m. rugsėjo 28 d. papildomameslaptameprotokole irpažymėtą žemėlapyje, pridėtame prieprotokolo;
2. SSRS vyriausybė yrapasirengusikompensuotiVokietijosReicho vyriausybeiui teritoriją, minimą šio protokolopirmame punkte, mokėdama
Vokietijai7 500 000aukso dolerių arba31 500 000reichsmarkių.
SSRS vyriausybė 31,5 milijonoreichsmarkių sumokės šiuo būdu: vieną aštuntąją dalį, t.y. 3 937 500 reichsmarkių, ne geležiesmetalo tiekimais
per trismėnesius nuo šioprotokolopasirašymodienos,o likusiasseptynias
aštuntąsias dalis
, arba27 562 500 reichsm:ukių, auksu, atsiskaitantiš vokiečių auksomokėjimų, kuriuosVokietijaturisumokėti 1941 m. vasario11
d. pagallaiškus, pasikeistustarp Vokietijosekonominės delegacijospinnininkoDr.Schu"e ir SSRS užs.prekybosliaudieskomisaropono A.J.Mikojano, ryšiumsu 1941m. sausio10 d. susitarimudėl tarpusaviotiekimų sutartiesantrojoperiodometu pagal ekonominį susitarimą, 1940 m. vasario
mėn.pasirašytą tarpVokietijos
Reichoir SSRS.
3. Šio protokolosurašytapo du originaliusegzemplioriusvokiečių ir
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rusų

kalbomis;protokolasįsigalioja jį pasirašius.
Maskva,1941m. sausio 10 d.
SSRS vyriausybės įgaliojimu
Už VokietijosReicho vyriausybę
SCHULENBURG
V.MOLOTOV

Jei lietuviaiir būtų žinoję apie tokio protokolo buvimą,jų nuomonė,
jog karas tarp bolševikų ir nacių neišvengiamas,greičiau nebūtų pakitusi,
norsokupantaiir stengėsi ją pakeisti.Per savo agentus surinkę žinias,kad
lietuviailaukiavokiečių ir sovietų karo, okupantai spaudoje kaltino anglus,kurie,esą, provokaciniaistikslaisskleidžią gandus apie galimą karą.
Tačiau tai nė vieno lietuvioneįtikino. Lietuviaimanė, jog tokios dvi sistemos, kaip bolševikų ir nacių, negali ilgai viena kitos pakęsti, nes tai iš
esmės nesutaikomipriešai,siekią nesuderinamų tikslų - bolševikaisukomunistintine tik Europą, bet ir pasaulį, o naciai- įsigalėti Rytų Europos
erdvėje, ką galėjo padaryti tik sunaikinę sovietus. Jų sutartis ir viešas kalbas apie gerussantykiuslietuviailaikė - 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 lietuviamsprasitardavo,jog visokie susitarimaisu vokiečiais esą tik taktikosdalykas-kapitalistai, tarp savęs kovodami,nusilptų ir susidarytų sąlygos pasaulio proletariato pergalei. Ne
vienasjų net girdavosi,jognetrukusbūsiąs Berlyne.Karininkų ir politinių
vadovų susirinkimuose,kur turėjo dalyvautiir lietuviaikarininkai, ilgainiuikomisaraipradėjo atviraikartoti, kad artėjąs karas, kad jis esąs neišvengiamas,kad teksią kariautisu pikčiausiu SSRSpriešu - nacių Vokietija. Repatrijuojantvokiečiams, kartu repatrijavo ir nemažai norinčių iš
sovietų rankų ištrūkti vokiečiais apsimetusių lietuvių. Iš tų repatrijantų
pagal susitarimą gauti laiškaitaip pat teigė, jog karas nebetoli. Lietuviai
manė, jog vokiečiai savo tautiečius iš Lietuvos iškėlė tik tam, kad karo
atvejusovietaijų neišžudytų. Užsienio radijas,kurio uoliai tuomet klausėsi kiekvienas,kas tik galėjo, taip pat skelbė laukiamą karą pranašaujančias žinias.O kai okupantaspradėjo statytiaerodromus bei įtvirtinimus ir
kasti apkasus,niekam netiko abejonių, kad karas nebetoli. Jau vien 88
naujų aerodromų statyba,be 8 buvusių Lietuvoje,pakankamai iškalbingai bylojo,kas artėja.

Kuriasi antisovietinispogrindis
Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, kiekvieno susipratusio lietuvio sieloje kilo pasipriešinimo jausmas. Kiekvienas jautė, kad reikia
kur galima ir kiek galima nuo okupanto užmačių gintis, nors ir sunku
buvo nuspręsti, ko griebtis. Vykoslapti pasitarimai, kuriuose buvo ieškoma pasipriešinimo būdų. Buvo net bandoma to siekti dirbant okupanto sudarytame valdžios aparate . Apie tos rūšies bandymą 1953 m.
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"Varpe"Nr. l M. Mackevičius taip rašo: "Prisimenupirmas bolševikų
okupacijosdienas,kada lietuvių visuomenėje dar nebuvo visai išblėsusi
viltisbentkaiką išgelbėti irpalenktiįvykius sau naudingesnelinkme. Buvusiospozicijosžmonėsprašėjų anksčiau persekiotusopozicionieriusgelbėti kasgalima,užimtiįstaigose atitinkamuspostusir t.t. Visusprispaudusi nelaimė suvedė visų patriotinių grupių atstovusbendrampasitarimui,
kurisįvyko "Lietuvosžinių" patalpose.Tenbuvo vienbalsiainutartamė
gintisteigtivieną bendrą Lietuvių organizaciją, kuri turėjo sujungtimiesto
ir kaimolietuviškąjį elementą benttautiniaisir kultūriniais reikalais.Ten
patbuvonutartapasiųsti žmogų pas "liaudiesvyriausybės" vidausreikalų
ministerjM Gedvilą pasiteirauti,ar bus duotasleidimastokiai organizacijai.Šių eilučių autoriuiteko būti tuo pasiuntiniu ir išdėstyti Gedvilui
desperacinį sumanymą. Jis tai padarė ir pilną atsakymą gavo, deja, ne
logikosargumentais,
Kaunosunkiųjų darbų kalėjime iš rusoenkavėdisto.
Minėtame susirinkime
jaunesniejižmonės buvoraginamieitiį įstaigas dirbti, galvojant,
kad lietuviai,būdami administracijos
aparate,galės daugiau
pagelbėti lietuviškajam
reikalui.Prisimenujaunus asmenis,kuriebuvopastūmėti eitituokeliu.Jų beveikjau nėra tarpgyvųjų. Juospražudė slaptas
norasirpasiryžimas
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 . Kersteno 1 komitetuiliudijęs J. Bildušas,paklaustas, kodėl jis priėmė jam sovietinių
okupantų pasiūlytas Tauragės apskrities viršininko pareigas, taip paaiškino:"KaikomunistaiokupavoLietuvą, Lietuvospolitinių partijų vadai,laikydamikomunistų viešpatavimą tik laikinakaro metopadėtimi ir
stengdamiesi
išsaugotilietuvių tautaitai, ką galimaišsaugoti,raginovaldžios tarnautojus
liktisavodarbeir 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 žiaurumų ir dar dėl to, kad okupantaikiekvieną lietuvį laikė savo priešu (Baltic States Investigation.Part I, 437-447 p.).1
Patyrę, kad viešaiir legaliainuo okupanto kėslų gintis nėra jokios
galimybės, lietuviaibuvopriverstijungtis prie pogrindinės veiklos. Neorganizuotasantisovietinislietuvių pogrindispradėjo reikštisbeveik nuo
pat pirmųjų sovietinės okupacijosdienų. Karti okupacijos patirtis greitai visuslietuvių patriotus nuvedė į pogrindį.
.
· Pirmą kartą antisovietinispogrindis Lietuvoje stipriau pasireiške
paskelbustariamusvadinamojoLiaudies seimo rinkimus. Ta proga su
JAVAtstovų Rūmų 1953 07 27 jsteigtas Pa,balt_ijo valstybių okupacijai tirti
komitetas- SelectCommitteeto Investigatetlle Incorporation of the Baltic States
into tbe USSR.
1
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savoatsišaukimais,raginančiais lietuviustuos rinkimus boikotuoti,
pasirodė ~em~žaipogrindži~ gil!'pių:_ Li~tuvos neprik_lau_somybt:s
ly~a
1940rugpjūtyje Kaune, Kupiškyje,Siaulmose, Panevežyje, Rokiškyje,

Lietuvosgynimo rinktinė, Lietuvos atstatymo frontas, Salantų kovos
būrys (iš tikro taip pasivadinęs tik okupantui klaidinti) ir kitos. Vieną
pirmųjų atsišaukimų 1940m. liepos 8 d. paskelbė Lietuvos gynimo rinktinė.

Jame rašoma:
"Pavergtos
Tėvynės sūnau! Šiądien Tauišmušė valandapasirodyti,kad
esiLietuvis.TikrasLietuvissutiksgeriaumirti, negu tiesranką balsuotiuž
Lietuvosišdavikus.Neik į rinkimų salę, nes tenprievartaturėsi išduotisavo
brolių laisvę ir tikybą. Šalin,Lietuvosišdavikai!
Jumstėvynė- Maskva".(Lietuvatironų pančiuose, 105p.)
Po pirmųjų pogrindžiopasireiškimų netrukus tokių slaptų antisovietinių sambūrių pridygovisamekrašte. Jie niekada nebuvo tiksliaisuregistruoti,kiti net ir vardo neturėjo ar nebuvoįgiję pastoviosorganizacijos
formų. Tačiau ir žinomieji,veikę įvairiose krašto vietovėse, gerai parodo,
kad antisovietinispogrindiskrašte išplito labai greitai.
· Žemaičių krašte žinomos šios lietuvių pogrindžio organizacijos:
Geležinis vilkas ir Lietuvos apsaugos gvardija Tauragės mieste ir apskrity,Šilalės gimnazijosmoksleivių sambūris, veikęs apskrityje ir vadinęsis Lietuvos fašistų baudžiamuoju būriu, turbūt norint priešui sut._{\ kelti daugiaurūpesčio. Raseinių apskrityje veikė Lietuvai išlaisvinti są
l .( \ junga, Kelmės - Lietuvosišlaisvinimovanagai, Telšių - Laisvės žvalgai,
~ Džiugas,Telšių ir Luokės - Saigūnas, o toje pačioje apskrityje, Žarė
nuose ir Luokėje - Lietuvos patriotai.
,
Užnemunėj, Šakių mieste ir apskrity,veikė Geležinis vilkas ir KoT7m itetas Nr.27.Marijampolės apskrity- Gelbėti Lietuvai būrelis. Seinuose, Lazdijuose-Laisvės mylėtojai ir Lietuvosmylėtojų sąjunga, o Kapčia
miesty- Laisvės mylėtojai. Alytaus apskrityjeir pačiame Alytuje veikė
Kraštomylėtojai, gimnazijosmoksleiviaibuvosuorganizavę Mirties batalioną, vėliau- Lietuvosapsaugosgvardiją. Miroslaveveikė Tėvynės mylė
tojai,Simne,Meteliuoseir Krokialaukyje-Tėvynės mylėtojų sąjunga, o
tos pat apskritiestytinėje dalyje,Vilniauspusėje, Merkinėj ir Stakliškėse
- Lietuvosmylėtojų sąjunga.
Ypač aktyviai antisovietinispogrindis reiškėsi buvusioje laikinojoje sostinėje Kaune, kur buvo daug valdinių bei kitokių įstaigų, įmonių
ir mokyklų . Ten veikė LaisvosiosLietuvos s~unga, nuo 1940 rugpjūčio
-Lietuvos nepriklausomybės lyga(skyriai-Siauliuose, Panevėžyje, Rokiškyje),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.
v1m'.'.>s'
1
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emažai pogrindžiosambūrių veikė VidurioLietuvoje. Ukmergės mieste ir apskrityje- Lietuvospartizanai aktyvistai,gimnazijos moksleiviai
priklausė jau minėtos Lietuvosnepriklausomybės lygospadaliniui. Šiauliuose ir jų apylinkėse - Lietuvoslaisvės armija (padaliniai Panevėžio,
Birtų, Rokiškio, Zarasų, Utenos apskrityse), Partizanų lyga (Šimonyse, Panevėžyje), Žalgiriečiai (Kupiškyje,Panevėžyje), Utenio vyrai. Biržų apylinkėje - Žaliųjų partizanų štabas.
Vilniujesvarbiausialietuvių pogrindžio organizacija buvo Lietuvai išlaisvintikomitetas. Pažymėtina, jog Vilniuje ir Vilniaus krašte šalia lietuvių plačiai reiškėsi ir lenkų bei žydų antisovietinispogrindis. Iš
kitų Rytų Lietuvoje veikusių lietuvių pogrindžio organizacijų paminėti
nas Rokiškyjeveikę Laisvės kovotojai Lietuvai ginti komitetas, Rokiškio apskrityje, Kamajuose, - Laisvės sargai, Kriaunose - vanagai, Panemunio valsčiuje -Partizano sambūris, Utenos apskrityje, Tauragnuose, - Lietuvos partizanų aktyvistų s ąjunga, Molė tuose - Parazitų naikintojų vardu pasivadinęs sambūris; Zarasų apskrityje, Salake - Vilkas; Kaišiadorių apskrityje, D arsūniškyj e - Lietuvos gynimo ratelis, o
Aukštadvaryje ir Trakuose - Lietuvaiginti komitetas.
Ne visos ir čia paminėtos grupės buvo stiprios bei pastoviai veikusios. Kai kurios buvotik trumpalaikis lietuvių patriotų susibūrimas atskiramsumanymuiįvykdyti - paraginti tautiečius nedalyvauti sovietiniuose rinkimuose, nemokėti mokesčių ar nepilti pyli avų. Kai kur pavieniai asmenys leido atsišaukimus ar ėmėsi kokio kito pogrindinio žygio, kartais panaudodami tariamos organizacijos vardą, kad jų veiksmai 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 1941m. sukilimui. 1940 m. gruodžio 26 d. įsikūrusi Lietuvos laisvės kovotojų sąjun
ga ir veikė kaipvienas iš VLIK'o kovos sąjūdžių.
Lietuvių antisovietinispogrindispradėjo veikti kaip pasyvuspasipriešinimas - raginonedalyvautisovietų paskelbtuose tariamuose rinkimuose, neiti į okupantų organizuojamusmitingus, nemokė ti mokesčių, nepilti pyliavų ir t.t Buvo raginama likti ištikimiems savo tautai,
stengiamasipadrąsinti artėjančiu sovietų-vokiečių karu, taip pat keliamos Lietuvaiir lietuvių tautai sovietų daromos skriaudos ir sovietinės
santvarkosydos.]l m reikaluibuvonaudojamavienintelė įmanoma priemonė- pogrindžiospauda. Pogrindžiogrupės 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~ šapirografaisar rotatoriais ir platindavo. Neturmt1e11
da_ugm1m
_o pnemonių_ atsišaukimusperrašinėdavo ranka . Kad
o~upan_ta1
~e~al~tų rankraščio susekti,paprastai buvo rašoma spausdmtomISra1dem1s
.

..
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Pradžioje buvo gaminami tik atsišaukimai, o 1940 m. ~od _žio

mėnesį pasirodė ir pogrindinislaikraštis "Laisvoji Lietuva", kuą leido (

LaisvosiosLietuvos sąjunga. Vėliau pasirodė "Aktyvistas", o Kauno •
gimnazijose- "Dr~udži?IDos
_mintys". (Plungėje moksleivia~
išleido"La~- ·
vės varpą".) Buvoišplatmtasiš Berlynopargabentas Aktyvistų fronto leidinys"Iš lx>lševikinės vergijosį naują Lietuvą".
. . .:·
Pogrindyjepagaminti atsišaukimaiplito visame krašte . Tai ItudiJa
po raudonųjų išvijimo1941m. rasti du vietinių saugumo organų pranešimai Maskvaiapie pogrindinės spaudos Lietuvoje plitimą nuo okupacijospradžios iki 1941 m. gegužės mėnesio. Kadangi antrasis pranešimas 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 dalisįėjo į pasieniozoną, kur judėjimas buvo labai
suvaržytasir gyventojaisekami.Tačiau net pasieniozonoje Tauragėje buvo rasta ant tvorų iškabinėtų antisovietinių atsišaukimų.
Pogrindžiospaudos buvo rasta ir Laukuvoje, Kvėdarnoje, Kaltinėnuose. Raseinių apskrityje tokios spaudos buvo išplatinta pačiuose
Raseiniuose,Kražiuose,Pašvinčio kaime, Girkalnyje, Juodaičiuose, Viduklėje ir jos apylinkėje, Kelmėje ir jos apylinkėje, Raudonėje, Pamituvio kaime, Aliejų kaime, Betygaloje ir jos apylinkėje bei Jurbarke .
Telšių apskrityje- pačiuose Telšiuose,Žarėnuose ir Telšių-Žarėnų vieškelyje, Rietave,Luokės apylinkėje, Užėnų ir Beržuvėnų kaimuose, Varnių valsčiaus Pavandenio dvare ir Žemaičių Kalvarijoje, Mažeikių apskrityje - Mažeikiuoseir Tirkšliuose. Minima, kad pogrindžio atsišaukimų rasta Kretingoje.
Į pasienio zoną įėjo žymiUžnemunės dalis. Vakariniujos pakraščiu ėjo Lietuvos-Vokietijossiena ir buvusi demarkacijos linija su Lenkija, kuri, vokiečiams okupavus Lenkiją, buvo pasidariusi taip pat siena su Vokietija.Čia plačiai buvo skleidžiama pogrindžio spauda, neišskiriant nė pasienio ruožo. Pasienyje, buvusioje Šakių_ apskrityje, pogrindžiospaudos buvo rasta Šakiuose, Lukšiuose bei Sakių-Lukšių ir
kituosevieškeliuose,Paežerėliuose ir šio valsčiaus Kriukų kaime, Gelgaudiškio apylinkėje, Barzduose, Žvirgždaičiuose, Jankuose, Griškabūdyje ir Lekėčiuose. Vilkaviškioapskrityje - pačiame Vilkaviškyje,
Keturvalakiuoseir Keturvalakių-Gižų vieškelyje,Pilviškių apylinkėje,
Gižų apylinkėje, Kybartuose, Bartninkų valsčiaus Mažučių kaime ir Pajevonyje. Marijampolės apskrityjepogrindžio spauda sovietų saugumo
agentamsį rankas pateko jau 1940 m. ru~ėjo mėnesį . Iki minėto pranešimoMaskvaidienos pogrindžiospaudos rasta Marijampolėje ir Balsupių kaime, Sasnavoje, Krosnoje, Liudvinave, Suvalkų Kalvarijoje,
Prienuoseir Veiveriuose.Seinų apskrityjepogrindžiospaudos buvo rasta
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Veisiejų, Leipalingioapylinkėse,_ Š~e?teže~, š!avant~ose ir net~li jų
buvusiame Mikyčių kaime. Alytuje Ir JOapyhnkese soVIetų agentai bu.
vo labai budrūs ir akyli,nes čia buvo didel ė jų karinė bazė, tačiau pogrindžioliteratūros buvo rasta daugelyj~vi~tų -: ~ači~me Alytuj~ ir ši?
valsčiaus Kiaunių kaime, MiroslavoapylmkesZ12enų Ir D apkuškių kaimuose Simneir šiosapylinkės Varnagirių, Giluičių, Kavalčiukų bei Verebiejų kaimuose,Meteliuose, Santaikoj, ~okiala~Jcy, ~ei~ijų apy!!?·
kėje ir Liškiavoje,o rytinėje Alytaus apsknt1es dalyje, V1lmauspuseJe
- S takliškėse, Merkinės apylinkės Samūniškių, Ryliškių ir Vaismūnų
kaimuose, Druskininkuose bei Daugų valsčiuj e.
Kauneranka rašytiir dauginti atsiša~~im~inu?lat ~atvės~ ir~~kyklosebuvo platinami nuo 1940_
m. rugseJo mene~10. Cia pas1~ode~r
pirmasis pogrindžio laikraštis. Kitur Kauno apsknty pognnd ž10 atsišaukimų buvo rasta Vilkijoje,Veliuonoje,Seredžiuje, Petrašiūnuose ir
Pažaislyje,o šios apskritiesSūduvos dalyje - Garliavoje ir Pakruonyje.
Pogrindžiospauda buvo plačiai paskleista ir visoje Vidurio Lietuvoje.
Ukmergės apskrityjejos buvo rasta pačioje Ukmergėje, Že lvoje, Lyduokiuose,Vepriuose,Šateliuose, Šešuoliuose, Žemaitkiemy, Taujė
nų valsčiaus Užu lėnio kaime,Pagiriovalsčiaus Gaigalų kaime, Kavarsko valsčiaus Svirnų kaime ir šios apylinkės keliuose - Deltuvos-Šėtos,
Repšėnų-Kavarsko, Taujėnų-Kavarsko ir Ukmergės-Kavarsko. Kėdai
nių apskrityjepogrindžioatsišaukimaipasirodė jau 1940m. liepos mė
nesį. Jų buvo rasta Kėda iniuose, Krakėse, Ariogaloj ir jos apylinkės
Vabalių kaime,Pašušvyjeir Pernaravos apylinkėje. Šiaulių apskri!Jje pačiuose Šiauliuose, Lygumuose,Gruzdžiuose, Meškuičiuose, Žag~rėje ir Radviliškyje,Panevėžio apskrityje - Vidžiuose, Tirkšliuose, S1monyseir Ramygaloj.Biržų apskrityje nelegali spauda pasirodė jau
nuo pat okupacijospradžiosir buvopaskleista visoje apskrityje - valsčių miesteliuose,pieninėse ir keliuose. Iš atskirų vietovių, kur tos spaudos buvo rasta, buvopaminėta Papilė ir Pasvalys.
Rytų Lietuvojeypač daugpogrindinės spaudos buvo pasklidę Vilniuje,nes čia veikė ir savoatsišaukimusbei kitus pogrindinius leidinius
skleidė trijų tautų pogrindis- lietuvių, lenkų ir žydų. Rokiškio apskrityje pogrindžioatsišaukimų buvorasta Rokiškiogeležinkelio stotyje, gimnazijos patalposebei Rokiškio-Juozapavovieškelyje,Skapiškyje, Svė
dasų ir Obelių apylinkėse, Juodupės apylinkės Patilčių ir Didsodės kaimuose bei Panemunioapylinkės Paliepių kaime. Iš viso Rokiškio apskrityjeenkavėdistai buvoužregistravę keturiolika tokių vietų. Utenos
apskrityje- net dvidešimt,tarp jų: pačioje Utenoje, Debeikiuose ir šio
valsčiaus Trumbatiškiogeležinkeliostotyje; Anykščiuose, Tauragnuose, Skiemonyseir Molėtuose. Kai kuriose vietose tų atsišaukimų buvo
rasta du kartusdaugiau. Kaišiadorių apskrity- Darsūniškyje, Aukštadvaryje ir Onuškio valsčiaus Gryžninkų kaime. Trakų apskrityje - pa-
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Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad čia suminėtos
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tik tos vietoves,
kur pogrindinė spauda pateko į sovietų agentų rankas. _Bu"'.odar 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
tod ė l, kad okupantai tų atsišaukimų nesuna1kmtų _1rve
_hau daugiau gĮ_
ventojų gautų juos pasiskaityti. Kiti -kad nebūtų Įtarti paty~ t~os :3ts1šaukimusgaminę ar platinę ir nepakliūtų į kalėj~mą: ~~avedis_ta1 ~etikėdavo, jog atsišaukimą esi atsitiktinai radęs 1r apie JO gammtOjUS
bei platintojus nieko nežinai.
. . .
Į pogrindinę veiklą jungėsi daugiausiajaunimas, yp~č buvusių _1v~1rių patriotinių organizacijų nariai - šauliai, at~it~~~~1, pa:asanm~kai, jaunalietuviai,Jaunųjų ūkininkų ratelių nana1 1rk1t1.1:"ač1au n_etruko ir subrendusio amžiaus įvairių profesijų bei visuomenes grupių atstovų - atsargos ir net aktyviostarnybos karininkų, mokytoj~, val~ini~kų bei tarnautojų ir pagaliau ūkininkų bei darbininkų. Toje ve_
1k~o~~
dalyvavonet kai kurie į pačias aukščiausias vietas okupanto pask1rtlej1,
pavyzdžiui,miškų pramonės kom_isarasJ. G!~ša~k_as.
•.
. .. .
Pogrindžiospauda buvo plaunama labai Įvama1. Daugeliu ~tvejų jl)
buvo paskleidžiamatiesioggatvėse ar lipdoma ant tvorų, namų sienų ar
telegrafostulpų. Buvonaudojamiir kiti platinimobūdai, ypač norint , kad
ta spauda pasiektų numatytusasmenis- buvo įme~ma į įstai~ p~tall?as
ar tenpaliekama,siuntinėjama paštu, kartaisnaudojantnet valdžiosĮStatgų
vokus ar spaudus, dėliojama į pašto įstaigos, įvairių valdžios įstaigų bei
asmenų pašto dėžutes, kaišiojamaį įstaigų, teatrų bei kitų susibūrimo vietų drabužinėse pakabintų drabužių kišenesir net metama rinkimų metu į
balsavimournas. Kai po balsavimobuvo atidaromos balsavimo dėžutės~
pogrindžioatsišaukimų buvorandama nemaža.
Tačiau vien pasyviupasipriešinimulietuvių antisovietinispogrindis
neapsiribojo. Netrukussovietinės okupacijossukurtos sąlygos ir pasaulio
įvykių raida iškėlė nemažaiaktualių klausimų bei reikalų . Tuos klausimus
spręsti bei tais reikalais rūpintis, nelikusjokios legalios ir viešos veiklos
galimybių, turėjo pogrindžioveikėjai.
SovietamsokupavusLietuvą, nemažamskaičiui lietuvių teko slapstytisir bėgti į užsienį. Pačioje pradžioje siena su Vokietija, į kurią lietuviai beveik išskirtinai bėgo, nebuvo labai stipriai saugoma, ir ją pereiti
nebuvoypatingaisunku. 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 gyventojusarba atgabeno savo agentų, kurie norinčius pabėg
ti turėjo susekti ir išduoti. Tie okupanto agentai norinčius patekti į Vokietiją pasižadėdavo pervesti per sieną, tačiau nuvesdavo pas pasienio
sargybinius.Tuo ypač pagarsėjo Kretinga. Kadangi ji buvo netoli sie-
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nos,daugelisbandė pro ją pasiektiVokietiją. Deja, dauge~iskaip _tikčia
ir įkliuvo enkavėdistams į rankas. Tokių agentų buvo ne tik ~etmgoje
irjos apylinkėse, bet visamepasienyje. Buvosunku n~s~ręsti, kuo galima pasitikėti ir kuo negalima,n~~ išduod_avo ?.et art1m~asmeny~.T~ip
kapit.A. švarplaitį išdavė pažadejęs per sieną JĮ pervestipusb~ohs_.
Šios
sąlygos skatinopogrindžioveikėjus teikti bes_is!apsta~t1~~s1f bėgan
tiemsper sieną visą įmanomą pagalbą . Pradžiojepavierna1asmenys,o
vėliau organizuoti
sambūriai bėgančiuosius slapstė, dažnia~iai ~iekvieną
naktį perkeldavonakvotiį kitą vietą, kol s~ida':Yd.?vo
g?h.mybė_P~1:esti
juosper sieną. Bėgimas nuo sovietų teroro Į Vokiet:Iją tęse~~ beve_ik
~ pat
karopradžios. Kaikuriebėgusieji per sieną buvopervest:IĮ Vokietiją net
1941m. birželio17d. -nebelikus nė savaitės iki karo pradžios.
Pervestiper sieną buvosunkus ir rizikingasdarbas, reikalavęs didelės drąsos ir ryžto.Taigerai gali pailiustruoti S. Jakubickoyasakojimas, kaipjam pereiti per sieną į Vokietiją pad ėjo kapit.O. Zadvydas,
ikisuėmimo vadovavęs Kretingosmieste ir apskrityje veikusiai Geležiniovilkopogrindžio grupei.Apie tai 1967m. "Kario" Nr.5 S.Jakubickas rašo: "1940m. rugsėjo pabaigojevokiečių pasienisjau buvo aptvertas
aukštaspygliuotų vielų tvorairpadalytasį dvizonas:draudžiamąją, į kurią buvogalimaeiti tiksu specialiais
okupantoišduotaisleidimais,irmirtieszoną, į kurią niekasnegalėjo įeiti. Aš, asmeniškaipersekiojamas rusiškųjų okupantų ir savųjų išdavikų, buvaupriverstas
pasitraukti į Vokietiją.
Kritiškumomentuneradauniekokito, tik savomielą bičiulį Osvaldą, jis,
sukeldamas
pavojų savopatiesgyvybei,ryžosi mano gyvybę gelbėti. Apsivilkęs karininko uniformą su rusiškaisženklais,dienos metu motociklu
privežė manepriemirtieszonos tiesJokubava.Tiesa,važiuojan
t pro Jokubavą, buvomeraudonarmiečių sargybinizt
sulaikytiir pareikalautaparodytidokumentus,
nestaijau buvodraudžiamojizona. Ciakapit. Žadvydo
apsulaumasirgerasrusų kalbosmokėjimas įtikino rusų sargybinius,kad
vykstamelabaisvarbiais
reikalaisir todėl nespėjome dokumentų pasiimti.
Vienintelis
dokumentasbuvo mano šaulio knygutė, kurią sargybiniaipavartę grąžino man irnumojoranka,kad galimevažiuoti.Privažiavę mirtieszoną, motociklą palikomepamiškėje, o patyspėsti nuėjome pas gerai
pažįstamą, pačiame pasienyje,
jau mirtieszonoje,gyvenusį vieno šaulių
daliniovadą Stasį Daknevičių. Sujuo trumpaipasitarę irjo padedamiper
krūmokšniais apaugusią vietovę priartėjome prie vokiečių pasieniomaždaug200metrų atstumu.Čia trumpam sustoję atsisveikinomeir skyrėmės
į priešingas
kryptis.Aš ryžausibėgti tuos krūmais apaugusius200 metrų ir
pasiektiVokietiją, o Žadvydassu Daknevičium grįžo atgal kur juos okupantasgalėjo kiekvienumomentunubaustikankinių mirtimi. Mus lydėjo
laimė irvisipasiekėme savotikslą sėkmingai, norstai buvo dienos metasir
labai rizikingas
žygis"(O.e.152p.). Bet čia reikia pridurti, kad šioje veikloje dalyvaudamiDaknevičius ir Žadvydasne visų pavojų išvengė-prieš
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1941m. karo pradžią buvo sovietų suimti, S. Daknevičius (kartu sukitaisTelšių kalėjimo kaliniaisRainių miškelyje)buvonukankintas, o Žadvydas tik laimės dėka išliko gyvas - per garsiąsias červenės žudynes
nenušautaspateko po kitų kalinių lavonais.
. .
Tu.ometu, kai vieni bėgo nuo sovietų teroro į užs_ienį, _tūkstančiai
kitų jau buvosovietiniuosekalėjimuose . Kaliniamsgahmyb1ų ku? no~s
padėti nebuvo. Galima buvo pasirūpinti_suimtųjų_šeimomis, ne VI~na_iš
jų atsidūrė sunkiosesąlyg~se. ~~ l~n~au b~vo ~r?kul:'anto_atle_1stųJų
iš darbo šeimoms,kadangi atleistieji,kaip tanam1liaudies pn~ša1, d~rbo sovietamsvaldant negalėjo tikėtis. Todėl jau 1940.!11·
rude~Į prade ta
slapta .rinktiaukas. Kai kur jas rinko asmenyš dažniausiai savo apyli°:.kės ar artimaipažįstamų suimtųjų arba atleistųjų iš darh? šeimoms_šelpt1.
Buvosusidariusių ir b?re!ių, kurių nari~i šiam_reikalu~nuolat s~1rdav?
tam tikrą sumą. SelptmŲJų problemą L1etuv~Je~vel~mota aĘ>l~nkybė,
kad šviesuomenė kuriosatstovusokupantas p1rm1ausiapersek10Jo,dažniausiaibuvokil~siiš kaimo. Tad į medžiaginiussunkumus patekusieji
dažniausiaiprisiglausdavopas savo ~rtimuosi~sk~imuo~~ar be?\b1:1v?
jų šelpiami.Tačiau ne visi paramos 1šsavo arhmŲJų galeJo gauti, 1rJais
kažkasturėjo pasirūpinti.
Kaip ir kituose kraštuose, taip ir Liet:uvoje,kraštą <;>k~p~~~svetimiesiems atsirado vietos gyventojų, kad 1f nedaug, kune 1vama1ssumetimaispradėjo pataikauti okupan~i ir uoliai jam tarn_a_uti.~ie ve~tė
ir kitustarnautiokupantui,net skundeJUOS už tanamą antiha_udmę ~eiklą šiuo metu ar prieš okupaciją. Iškilo re~alas ~okius
_~s~ems_nu? 1šd~vikiškosveiklossulaikyti,o ypač kenksmmgustr nes1hau1ančms 1šdaV1kiškai elgtis- nubausti.Tad okupantui nuėję tarnauti asmenys pradėjo
gauti pogrindžioįspėjimų bei grasinimų, ka_i k~rie b~vo kur ?or~ ~el~j~
ar naktį namuosenežinomų asme?ų s~ušti . V1~~ą _kitą_pogrt~dis e~~st
žygių ir sunaikinti. Kaip pavyzdĮ galima pammetl Pnenų gimnazijos
moksleivių bandymą likviduotijiems įkyrėjusį komjaunuolį Tamkevičių, kurį pasikėsintojams pavyko tik sužeisti. Buvo atvejų, kur tokie aktyvistaibuvo rasti negyviarba dingo be žinios.
Artėjančio rusų-vokiečių karo ir su juo siejamos Lietuvos nepri- \
klausomybės perspektyvabemaž nuo okupacijos pradžios skatino Jie- f
tuviustam atvejui ruoštis. Kaip tasai išsilaisvinimasbus pasiektas, pla- l
no nebuvo.Dauguma linko manyti, kad laisvė bus atgauta kaip 19181919metais,ir iš anksto pradėjo rūpintis ginklais. Sovietams tik okupa- 1
vus Lietuvą, 1940m. birželio mėnesio pabaigoje, pik. K. Škirpa iš Ber- !
lynoatvykęs į Kauną paragino tėvynainius pradėti rūpintis ginklais.Apie l
tai jis pats rašo: "... 1940m. birželio gale,prisidengdamastarnybosreika- l)
Jais,buvausurizikavęs nuvyktiį Kauną asmeniškaiaptartipadėtį su man
geriaupažįstamais visuomenės veikėjais beikokiu norsbūdu patirti sovie- Į
tinių įsibrovėllų tolesnius
planusLietuvosatžvilgiu.Taprogakreipėsi i mane )
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kai kurie karininkai(kovosdraugai iš 1918-1920 m. kovų už Lietuvos
nepriklausomybę), šaulių irjaunuomenės atstovai,kad nurodyčiau, ką tu-

rėtų darytiirkaipjiemslaikytisakivaizdoje
įvykdytos sovietų agresijos
prieš
Lietuvą. Patariau
, kad vengtų okupantą erzinančių veiksmų irper ankstyvų aukų, o vietontopasistengtų suslėpti galimaidaugiauginklų, kol darbuvo
praktiškaiįmanoma taipadaryti,ir kad imtųsi tylių pastangų palengvanu-

tiestipogrindžioorganizacijos
tinklą susidrausminimui
ir planingampasiruošimuikovai,kadatambuspribrendęs laikasir ateistinkamaproga"([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 did elės bausmės . Kova už savo laisvę reikalavo rizikos . Ginklai
buvo kaupiami . Visų pirma daugelis okupanto įsakymo atiduoti turimus ginklus nepaklausė ir ju os paslėpė. Buvo paslėpta bent dalis Šaulių sąjungos ginklų, patekusių Lietuvon internuojant lenkų karinius dali-

nius 1939m. rudenį, net dalis Lietuvos kariuomenės arsenalo . Tačiau jų
didesnio masto kariniams veiksmams dar nepakako .
Lietuvių antisovietini o p ogrindžio uždavini ai augo, o veiklos sąly
gos sunkėjo. NKVD plėtė, tankin o savo tinklą labiau negu lietuviai buvo tikėjęsi. Daug kur buvo sušaukti ir pri evartaujami pranešinėti apie
taria mus liaudies priešus kontro lasistentai, p ienininkai ir agronomai.
Verčiami bū ti sovietinio saugum o age ntais kalviai , batsiuviai , siuvėjai,
malūnų tarnautojai, zakr istijo nai ir kai kur vargoninink ai, visi tie, kurie
dirbo su žmonėmis.

Pastango s suvi enyti pogrindžio

sąjūdį

Antisovietinio lietuvių pogrindžio darbo prad žioje buvo daug ryžto. Ilgainiui, susidarius daugiau pogrindžio grupių ir pradėjus joms plačiau veikti bei iškilus gana sunkių ir sudėtingų užd avinių, netruko išryškėti ir sąjūdžio trūkumai.
Visų pirma nebuvo tiksliai suformulu otas pogrindinės veiklos tiksJas.
e vienu atveju pogrindžio veiksmai atrodė tik kaip noras neapkenčiamam okupantui neduoti ramybės: tautinių vėliavų kabinimas, demonstratyvus rinkimasis Karo muziejuje ar Vėlinių dieną kapinėse, antisovietirrių 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 apsiriboti net ir atskiroms grupėms būtų buvę netikslinga.
Buvo aišku, kad reikia tobulesnio organizavimo. Paprastas grupės asmenų susitelkimas kovai su komunistiniu okupantu netiko . Kadangi ipogrindinę veiklą metėsi daug jaunimo , trūko patirties. Tai kliudė ne tik sėkmingai dirbti, bet turėjo ir tragiškų pasekmių . Nemažai

25

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 kančias . Ne vienas ir gyvybės neteko . Už antisovietinių atsišaukimų platinimą Kaune buvo suimti studentai ir aukštesniųjų mokyklų moksleiviai
H. Bliumentalis, V. Svilas, R. Bartkevičius, Z. Kaulakis, E. Bokas,
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. Malinauskas 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. Vadvilavičius. 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. Sudargas buvo gaudomas. Turėjo slapstytis ir Ž .Kalvarijos pieninės tarnautojas V. Pabarčius. Visi suimtieji buvo kalinami Telšių kalėjime ir
rusų-vokiečių karo pradžioje nukankinti Rainių miškelyje. Raseinių apskrityje 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. Vaitkevičius, V. Poršcalis ir V. Pocius, Kelmėje - gimnazijos karinio rengimo mokytojas J. Rusas , pradžios mokyklos mokytojas E . Moslialskis ir '
moksleiviai E . Merkis, V. Butkus, E . Jakubauskas ir L. Karpis, Raseinių mieste - ūkininkų sūnūs P. Kmitas, P. Možintis, P. Čiužas ir S. Pocius. Be to, naudodamiesi tardymų duomenimis, enkavėdistai suėmė
dar Kelmės gimnazijos mokinį P.Klikną. Jo tėvas P.Klikna, buvęs policininkas ir šaulių būrio vadas, suėmimo metu pabėgo ir buvo gaudomas . Sūduvoje už pogrindžio spaudos platinimą gana daug suimtų buvo Marijampolės apskrityje. Marijampolės valsčiaus Balsupių kaime
buvo suimti trys broliai Veliuoniškiai - ūkininkas Stasys, kooperatyvo
buhalteris Vytautas ir gimnazijos moksleivis Juozas. Savo tėviškėje buvo areštuotas Marijampolės amatų mokyklos mokinys V. Eidukevičius.
1

1
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Kalvarijojebroliai Albinas ir Vincas Balita~~Šaraiš~pi~ kaime _
ūkininkas K. Karnauskas. Buvo gaudomas ManJampoles gimnazijos ' sovietiniosaugumo rankas pateko tik per pusmetį - nuo okupacijos pra- ~
džios1940m. birželiomėnesį iki 1941m. sausio 15 d. Tiesa, kai kurie iš jų
mokinys V. Brizgys, kuriam buvo pavykę nuo atvykusių jį suimti
su
spaudosplatinimuturėjo mažai ką ar net nieko bendra. Pvz.,abejotina,
enkavėdistų pabėgti, ir tardomas buvęs Prienų "Žiburio" gimnazijos
ar
Debeikių klebonas kun. K. Mikelinskasarba kun. drJ . Dabrila, turint
kapelionaskun. J. Luckus. Enkavėdistų agentas "Dirteve" buvo prane.
galvoje
Bažnyčios ir dvasininkų padėtj sovietinio režimo sąlygomis, pošęs, kad gavo iš kunigo pogrindžio atsišaukimų ir kad kun. J.Luckus
grindžio
literatūrą gamino ir platino, nors tam darbui neabejotinai pritajam sakė davęs tokių pat atsišaukimų platinti gimnazijos moksleiviams.
rė. Tariamaspogrindžiospaudos gaminimasar platinimas enkavėdistams
Vilkaviškioapskrityje buvo suimti ūkininkai V. Biskis, P. Kulbokas ir
buvotiktai priežastispradėti juos tardyti ar suimti. Vilkaviškioapskrityje
J. Balčiūnas, taip pat tardomas pogrindžio spaudos gaminimu kaltinaminėti asmenyspateko į kalėjimą tik todėl, kad pogrindžio atsišaukimą
mas buvęs Vilkaviškiokunigų seminarijos profesorius kun .dr.J . Dabridavė vienas kitam paskaityti, o vienas iš jų su tuo atsišaukimu kišenėje
la. Seinų apskrityje,Veisiejuoseir jų apylinkėje buvo suimti Kalvių kaipateko enkavėdistams į rankas. Tačiau dauguma kitų buvo sugauti gamimo mokytojasA Rudzikas, veterinarijos technikas P.Zulonas, eigulys , nant ar platinant pogrindžio spaudą. Tuks suimtųjų skaičius liudijo, kad
S. Sekmanas, miško darbų prižiūrėtojas J. Stabingis, miško darbininkai
yra didelių pogrindžioorganizavimotrūkumų .
D. Mituzas ir J. Valenta bei siuvėjas S. Palietis. Alytaus apskrityje _
Kad antisovietinį lietuvių pogrindį reikia geriau organizuoti, įžval
Metelių apylinkės ūkininkų sūnūs J. Laibinis ir J . Toluba, taip pat Pugesnieji bei daugiau patirties ir nusimanymoturintieji lietuviai patriotai
nios vargonininkasTamošiūnas. Vidurio Lietuvoje, Kėdainiuose, buvo
pastebėjo gana anksti. Pirmasis tuo susirūpino Vilniaus Lietuvai išlaisvinsuimtimoksleiviaiA Dalbakis ir V.Jakimavičius, ūkininkai J. Mačens
ti komitetas. Tasaisambūris susidarė 1940m. apie spalio mėnesio vidurį. )
kis ir J. Kareckas bei šaltkalviai P.Gaučas ir A Docka, o Ukmergėje · Jį sudarė jaunesnės kartos inteligentijos atstovai- karininkai, universite- .'
dešimt gimnazijosmokinių, kurių keli - 14-16 metų, - įspėjus buvo
to dėstytojai bei kitų profesijų asmenys.Jau pati sambūrio sudėtis nulėmė
perduoti tėvų priežiūrai. Rytų Lietuvoje už pogrindžio spaudos gamiantisovietinės rezistencijosuždavinių platesnį supratimą.
nimą bei platinimą daugiausia buvo suimtų Rokiškio ir Utenos apskriŠiai grupei visų pirma rūpėjo ne tiek sielvartauti bei protestuoti
tyse. Rokiškio apskrityje - buvęs Lietuvos kariuomenės savanoris ir
dėl krašto okupacijos, kiek palaikyti tautos išsilaisvinimo viltj. Ta viltiPaliepės dvaro savininkas M. Kostilkovskis,Aleksandravėlės vargani- , mi turėjo būti pagrįsta visa tautos laikysena ir veikla. Antra, ji norėjo
ninkas V. Merkis, ūkininkai f Kostėnas ir J. Šimėnas, buvęs pasienio
lietuvių visuomenę kiek įmanoma išsamiau ir tiksliau informuoti, kas
policininkasA Šimėnas, buvęs jaunalietuvis V. Stalenis bei moksleiviai
vykstaLietuvoje ir pasaulyje, nes spaudą, radiją ir visas kitas informavimo priemones okupantui paėmus į savo rankas, gyventojai buvo bloK. č:ernis, V.Strumskisir R. Stalenis. Utenos apskrityje - ūkininkai
gai informuojami.Kartu su šia informacija turėjo būti duodama ir nuJ. ~ arulisbei jo sūnūs Jonas ir Juazas, P. Rasčius ir P. Šukys, Anykščių
rodymų, kaip gyventojai turi elgtis. Taip pat ši grupė buvo pasiryžusi
gimnazi
jos mokinysV. Sližysir Debeikių klebonas kun. K Mikelinskas
įspė
ti tuos, kurie vienais ar kitais sumetimais pradėjo tarnauti okupanbei jo vikaraskun. P.Ragažinskas.Trakų apskrityje,Valkininkuose,buvo
tui
ir
kenkti savo tautieči ams. Kiek vėliau prie šių užsimojimų prisidėjo
suimtasstudentasS. Jankauskas.
dar vienas - pasiruošimas sukilti. Sukilimas turėjo įvykti prasidėjus ruŠis gana gausussuimtųjų už pogrindžio spaudos gaminimą ir plasų-vokiečių karui, kuris, atrodė, neišvengiamai artėjo.
tinimą sąrašas dar nepilnas, nes - kaip buvo minėta - rastuose raporTai nebuvovisai nauja lietuvių antisovietiniopogrindžio programa.
tuose dar trūko žinių apie keletą Lietuvos apskričių. Be to, čia suminėti
Kiekvienasjos punktas buvojei ne daugumos, tai bent dalies pogrindžio
tik kaltintieji lietuviškosios pogrindžio spaudos gaminimu ar platinigrupių veiklosprogramoje, tačiau joje buvo išryškintiesminiai viso lietumu. Lietuvos teritorijoje už pogrindžio spaudą buvo suimta nemaža
vių antisovietiniopogrindžiotikslai. Lietuvaiišlaisvintikomitetas buvo už.
lenkų, taip pat fydų. Iki 1941 m. balandžio 14 d . Vilniaus mieste
simojęs veikti viso krašto mastu ir sujungti naujai kuriamus bei jau veienkav~dis~ ~v o areštavę 5_3 an~vietinius atsišaukimus platinusius
kiančius sambūrius į vieningą lietuvių kovossu okupantais sąjūdį.
asmerus. Čia nera duomenų Ir apie vadinamojo 29 teritorinio korpuso
Komitetas turėjo du skyrius - politinį ir karinį. Politinis skyrius
lietuvi~ _karius,suimtusuž_spa~dos platinimą, nes juos sekė ir areštE:buvo užsimojęs sekti politinę pasaulio raidą, iš surinktų duomenų tauvo kanne kon~algyba . Lie_~VIŲ karių buvo suimta taip pat nemažai:
tai rūpimais k1ausirnaisdaryti išvadas ir teikti politinius patarimus kaJu°:be~d~damJ, o~ pa~tai Ir ~~kleidė, kad Vilniuje veikia sukiiimut
riniam
skyriui. Apie tai, kaip Lietuvai išlaisvintikomiteto politinis skybesl.f1.l~~~uslapta IietuV!ų k~nn~ organizacija.
.
rius
dirbo,
Kersteno komitetui P. Padalis taip paliudijo: ''.Ašbuvau kariVJSIšie asmenysuž pognndžiospaudos gaminimą ar platinimą l
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nio štabopolitinispatarėjas. Taibuvo mano darbas. Aš rinkau politines
( informacijasnaudodamasisBBC radijopranešimais, taippat ir vokiečių.
Tadasusisiekiausu darneareštuotaisbuvusiaismūsų valstybininkais.Aš
1 pasiteiravau
jų nuomonės ir tuometsavąjį padėties vertinimą perdaviau
kariniamštabui".(Baltic Stateslnvestigation.Partl, 335-336 p.) Politi1 nis skyrius,ruošdamasisnumatomamkarui, jau 1941 m. balandžio mė
nesį suformavoLaikinąją Lietuvosvyriausybę, kuri turėjo būti paskelbta
\ karui prasidėjus. Tampačiam P.Padaliuiteko tartis su numatytaisiais į
Laikinąją vyriausybę.

Karinisskyrius,remdamasispolitinioskyriausjam teikiamaispolitinės raidos vertinimais,ėmėsi karinių žygių. Vadovaudamasisprielaida,
jog karas įvyks netolimojeateityje, šis skyriuspradėjo visame krašte organizuotimažuskariniusdalinius. Buvosusirūpinta ginklais.Jie buvo renkamiiš tų, kurieturėjo jų paslėpę, perkami ir net išvagiamiiš paties okupanto ginklų sandėlių. Vilniujeiš vietinės milicijossandėlio lietuvių pogrindis1941m. pradžiojeišnešė 500rankinių granatų ir dvi dėžes granatų
kapsulių, tai sukėlė didelį saugumiečių triukšmą ir įniršį. Granatos buvo
išvogtosgerokaianksčiau, bet taibuvopastebėta tik balandžio 5 d. Dėl to,
kad 500granatų dingimasbuvo pastebėtas taip vėlai, rusai enkavėdistai
įtarė tarp milicininkų esant pogrindžiobendradarbių. Buvo suimti aštuoni lietuviaimilicininkai.
Turimomisžiniomis,už tariamą apsileidimą ir bendradarbiavimą su pogrindžiukeletasjų buvo sušaudyta. Iš sovietinių ginklų sandėlių buvopavogtair kitų ginklų.
Vienokiuar kitokiu būdu įgyti ginklai buvo paskirstomi pogrindžio kovosdaliniams.Tai buvoypač sunkus uždavinys,nes vadinamųjų
kontrrevoliucinių elementų sekimasbuvo labai išplėtotas. Kaip šis darbas buvo dirbamas,yra pasakojęs B. Dagys 1966 m. "Tėviškės žiburiuose"savorašinyje"Gabenomginkluspartizanams": "Keliavomepėsti
paskuivežimusirpasiruošę kautis.Sargybosveikė gerai,ryšininkaipranešinėjo laisvą kelią. Aplenkėme miškais Salaką ir šiai nakčiai jau gana.
Nakvotiir dienotilikomemiške,o mūsų krūviai - šakose. Sargybojeliko
du pėsti vyrai.Antra naktis- dar daugiaunuovargio. Vėl vežė, nešė ir
laiveliais
gabeno.Nepatogiausias
buvoBmo kulkosvaidis.Su dideliuvargu persikraustėme per plentą ir miškelyje,šalia Šventosios,likome kitai
dienaitie patysketuri.Kita naktiskeleliais,nes miškų mažai. Liekame
sustotidienaiį pietusnuoAntalieptės miškelyje.Aplenkėme Šventąjl/J be~
1
keliaujamelaukais.Mūsų žvalgybaveikiagerai, nors Antalieptės miška_
visą pavasarį labaibudriaisekamikomjaunuolių. Mano kelio vedėjas_zr
dupalydovaiatsisveikina
. Musperimavyrainuo Užpalių. Kalneliais,miškeliaispasiekiameŠventąją. Dabarreikspersikelti.Ant Degesių maJano
tiltokas naktį stovisargyba.Ant kitų tiltų taippat. Brautislaukais,aplen·
kiant Užpaliusišpietų, keliastolimasir tiekpat nesaugus,kaip kelti~per
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ka Degesių kelią, artimesnį į Svėdasus, o ne aplink,kurper Šventąją tektų
vistiek kur keltis. Surado laivelį. Persikėlėme ir sunešėme viską į miškelį.
Vyrainuvažiavo namo. Likome vėl keturiese,pasiryžę kautisir bėgti. Įdo
miausiasjų buvo Vanagas,žuvęs 1941.VI. Vakare atsirado arkliai.Svėda
sų darnesiekus dienojo. Jaučiau didžiausią nuovargį. Nosisnuolatoskraujavo. Įtampa didžiausia. Bet šiaip, atrodė, visairamu, niekasniekur nesijaudino. Aplenkę Svėdasus iš pietų, pasiekėme Šimonių apylinkės miškus.
Dabaratsidusome, nesjautėmės 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,
kurginldaibuvo išskirstyti vyrams. Mus du įniko gaudytiŠimonių girioje,
betpavyko nepastebėtiems nusukti į Viešintas" (T.Ž 1966, Nr. 44/875).
Taipį Aukštaitiją būsimiesiems 1941 m. sukilėliams buvę atgabenta
trys kulkosvaidžiai("Maksimas"ir du "Bmo"), apie penkiasdešimt šautuvų, per keturiasdešimtpistoletų ir nemažaišovinių.
Be karinių dalinių organizavimo ir jų ginklavimo Lietuvai išlaisvintikomiteto karinis skyrius vykdė ir kovą su išdavikiškaveikla pasireiškusiaisgaivalais.Kersteno komitetui P.Padalis apie Lietuvai išlaisvintikomiteto kovą su išdavikaistaip paliudijo:
Dr.Padalis:
Mes sudarėme trijų narių karinį teismą. Jie nebuvo niekieno žinomi, išskiriantkarinio štabo viršininką. Aš patsnežinau, kas buvoslapto karinio teismo nariai.Tadateismaspasirinkokariniuspareigū
nus ir gavoinformaciją apie kiekvieną išdaviką, ypatingaikurisbuvo lietuvisirpersekiojo savo tautiečius lietuvius. Tadateismasrinko visą įrodo
mąją medžiagą, kad dėl jo veiklos lietuviai buvo nužudyti,areštuoti ar išvežti,kadjisaijuospuolė, kad reiškėsi kaip išdavikas.Tadajis buvo teisiamasnubaustiarbanužudyti.
Mr.McTigue:
Remiantis teismo išvadom?
Dr.Padalis:
Aš sakyčiau, keletui mūsų specialigrupė įvykdė egzekuciją. Taibuvo visaimažagrupė, suorganizuotaįvykdyti įsakymams ir teismo sprendimams.
Mr.McTigue: {vykdyti teismo sprendimams. Aš darau prielaidą, kad
sprendimaigalėjo 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 sugautas.Kai kuriemsasmenims Lietuvos provincijoje buvo įvykdyta egzekucija,irslaptojipolicijanesusekė, kas taipadarė (BaldeStatesInvestigation.Partl, 335p.).
Tokioslapto karinio teismo įkūrimas buvo reikšmingas tuo, kad
bausmės ir egzekucijos nusikaltusiemsturėjo būti vykdomosne pagal
atskirų ar grupės pogrindžio veikėjų susidarytą nuomonę, bet surinkus
duomenisir juos išnagrinėjus. Taiturėjo apsaugoti nuo nepagrįs to smurto asmenis,kurie nebuvo savo tautos nusikaltėliai, nors vienam kitam
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kai kuriejų veiksmaiir galėjo atrodytiišda~iš~i. . . . .
.
Antisovietinio
lietuvių pogrindžiosusiJungtmmĮ VIenmgą tautmį
sąjūdį priešokupantusdidelės reikšmės turėjo Vilniaus_
ir Kaun~ v~d_
ovaujančių pogrindžioveikėjų susitikimas19~0m. spaho 9 d. ~limuJe.
Jame dalyvavomjr.V.Bulvičius, pik. dr.J. Vebra, dr.A. _Damu~is,_
d~.P.
Padalis,L. Prapuolenisir V.Nasevičius. Maždaugtuo la~u, kai Vil?mje susiorganizavo
Lietuvaiišlaisvintikomitetas,K~~~e taip pat sus1~ū
rė panašussambūris. Šių dviejų grupių atsto~ ~usit~i~e buvo_dar_tiksliau aptartilietuvių antis~vietiniopogr!n~žio_
tiks_laibei org~mza~~as
ir pasidalintadarbu.Vilmauskomitetuipirmiausia bu~o p~l~t_arupmtis politiniaisir kariniaisreikalais,o Kauno - organ~aci?iais . Bu~o
užsimotavisą kraštą sujungtirezisten~ijosti_nklu. Į po~mdžio ~ovotoJų
eilesbuvotelkiamivisipasiryžę kovotiuž Lietuvoslaisvę n~paisant p~žiūrų ar politinės praeities skirtumų ..Ka~ b~tų kuo m~rnu_ a~ų- ir
enkavėdistų provokacijų, lietuvių pogrmdži~VIe~e~as
tureJo buh treJe~
tukasarbapenketukas,kurio trysarba penki nanai savo ruožtu sudare
savo trejetuką arba penketuką, o šio nari~i vėl. savo_treje~us arba
penketukusir t.t. Šiamepogrindyjebuvo sujungtine tik ?a~Jai suorg?·
nizuotivienetai,bet ir įsikūrusieji anksčiau. Lietuvos laisves ko_votoJų
sąjunga įsitraukė tik 1941m. balandžiomėnesį. Daugelis a~sčrnu _s~sidariusių pogrindžiosambūrių ir toliau veikė tais pat vardais, kuna1s
veikė ir ikisusijungimo
.
Lietuvių aktyvistų

frontoįkūrimas

Tuolaiku,kaiLietuvojekūrėsi antisovietinispogrindis,ir vėliau, kai
buvodedamospastangossukurtivieningą tautinį sąjūdį kovai su okupantu, į užsienį patekę Lietuvospatriotaitaippat ėmėsi panašių žygių.
Pirmasistoks žygisbuvoLietuvostautinio komiteto sudarymas.
1940m. lieposmėn. 2 d. Lietuvosįgaliotasis ministerisVokietijaiplk.~ Škirpapasikvietė pietų žymų vokiečių pareigūną dr.B.P. Kleistą. _T~va~šių metuKleistasplk.K.Škirpą paklausė, kaip lietuviaireaguotų, Jei staiga Rytuoseprasidėtų karas.Škirpaatsakė, jog tuo atveju lietuviai patys
nusikratytų okupantų. Kleistaspareiškė, jog tai būtų logiškas žin~nis.
Šispasikalbėjimas sustiprinoK. Škirposįsitikinimą, jog staiga g~likiltirusų-vokiečių karas,kurissudarytų progą atkurti Lietuvos nepn·
klausomybę. Iš to savaimeplaukė išvada,jog reikia ruoštis. K.Šk~rpa
pradėjo planuotibendrolietuvių fronto ir laikinosiosLietuvos vyna~sybės sudarymą. PrezidentuiA Smetonaitam projektui iš principo pntarus,tų pačių metų rugpjūčio pradžiojeRomoje įvyko Lietuvos diplomatų pasitarimaskuriamedalyvavoS. Girdvainis,P. Klimas, S. Lozoraitis,K. Škirpa,1:oromskisir J. Gylys.Pasitarimebuvo nutarta sud~ryti lietuvių tautinį komitetą, kuris, atėjus tinkamam momentui, pasidarytų laikinąja vyriausybe.Komitetasturėjo būti sudarytas Bedyne,
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kuriame tuo metu buvo susitelkę nuo sovietinio teroro pasitrauku sieji
Lietuvospolitiniai veikėjai.
. . . .
Remdamasis tuo, kad Lietuvos Respublika yra ĮgahoJUSI savo atstovybesginti Lietuvos interesus užsienyje, minis~eris~ -Skirpa_!udarė Lietuvos tautinį komitetą. Jo pirmininku pakviestas Į Vok1et1J ą pabėgęs buvęs vadinamosios liaudies 'r?ausy1:ė~ ministe~is E_.Ga lvanauskas, 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~ntiniai Vakarų kraštuose įgaliojo šį komitetą vadovauti atkunant Lietuvos nepriklausomybę.
.
.
Tačiau jau pradėtas vykdyti_projektaspakibo ore, kai prezidentas A Smetona, tuo laiku buvęs Sveicarijoje, atsisakė priimti E. Galvanausko kandidatūrą į Lietuvos tautinio komit~to pi~min~~u s, ~adangi pastarasis buvęs vadinamo~io~l~audies T1au~ybės mm1stenu :
Tuomet plk.K.Skirpa ryžosi k1toJ plotmeJ 1r kita forma orgamzuoti lietuvių patriotų sambūrį, kuris imtųsi reikalingų žygių Lietuvai
išlaisvintibei išlaisvinimuipasiruošti.
.
.
.
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. Sk1p1tispas_akoJa:
.
.
"Niekasmūsų neabejojome, kad vokiečiai kanaus su rusais. Iš diplomatinių beikarinių sferų gaudavomešiokių tokių žinelių, ~o~ančių jog
vokiečių-rusų karastikraiartėja. Taipogin~ekr:smqsų neabe)O
JO,
vokiečiai sumuš bolševikusrusus. Tik buvo wsai neaišku, kas bus su Lietuva, kai vokiečiai busper ją persiritę ir žygiuos į Rusiją. Ar Hitleris leis
Lietuvaibūti nepriklausomai nors ir susirišusiai sutartimis, apkarpančiomisjos nepriklausomybę? Žinan~ką Hitle~s pad":ė su "f<!a}
P~_do
s kraštu, Čekoslovakija ir kitais,sunku buvo laukti, kad Lzetuvaz, zšvi1us bolše\
vikus,buspaliktanepriklausomybė.
Tačiau vienaskitas tremtinių ir Lietuvos pasiuntinysp.Škirpa buvo
kitokiosnuomonės. Jie manė, kad hitlerinė Vokietija su Muso/inio Italija
sudarą tokią galybę, kuriainugalėti Europojenebesą jėgos. Rusija - milžinas
molinėm kojom. Be to, ir mes patys norime, kad bolševikinė Rusija būtų
sumušta.Prancūzija paklupdyta,Lenkija,Čekoslovakija, Olandija,Belgija,
Danijair Norvegijaokupuotos.Ispanija,jei irįstos į karą, tai tik kaip Italijos
ir Vokietijos
sąjungininkė. Švedija,ŠveicarijairPortugalija
yra ir bus neutralios.O Balkanų valstybės ir Vengrija
bustuojsumaltos, kai tik prasidės karas
su Rusija. LiekavienaAnglija. O ką VokietijaigalipadarytiAnglija? Beveik
nieko.Tiesa,Angliją stipriairemiaAmerikair greičiausiai netrukus atvirai
stosį karą. Bet būtų daugiaunegu naivumanyti, kad Amerika,perplaukusi
Atlantą, sumuš Vokietiją. (Turiupastebėti, jog tuomet Japonija dar nebuvo
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~\fojusii karą, ir Vokietijadarvisaimenkaibuvobombarduojama.)
Ojei Hitlerioviešpatavimas
Europojeneišvengiamas,
tai mums,lnQ.
:ai tautai,reikiapriejo taikintis.Gijei nesitaikinsime,tai mūsų tėrynė bu,
prijungtaprie Vokietijosir mūsų tauta bus išbrauktaiš gyvųjų tautų sąra.
šo...
- Užeikivavalandėlei į kavinę, noriupasikalbėti svarbiureikalu,..
sakoman dr.P.Karvelis,sutikęs manegatvėj, dar voskeletą dienų tepagy.
venusį Berlyne.Gražioj,dar tuomet bombardavimų nepaliestojkavinėj
"Roma"užsisakėme po puodelį kavos.
- Noriukalbėti politikosreikalu. Žinau, kad esidemokratasir hit/e.
riniorežimoprieJas.To režimoprieJasesu ir aJ.Bet privalomeatvirom;,
akimisžiūrėti į tikrovę ir būti realūs mūsų tėvynės reikaluose.Konkrečiai
štai koks reikalas.Škirpakarštailaikositos nuomonės, kad mes turime
derintispriehitlerinės Vokietijos,
jei norimeatgautiLietuvainepriklausomybę. Jis turigerų ryšių su Vokietijosvaldžiossferomisir taipyra įsigyve
nęs į hitlerinę ideologiją, kad naciaigalijį laikytisau artimužmogum.
mums reikiaturėti artimą nacių sferomsžmogų, nes galbūt netrukusreikės su Vokietija
derėtis dėl Lietuvosnepriklausomybės atstatymo.Turime
palaikytiŠkirpą, kad jis jaustųsi stipresnis,nors mes tamjo palinkimui į
naciusir nepritariame.
1940metų lapkričio mėn. (rodos,17 d.) K.Škirpasusikvietė apie20
įvairių politinių pažiūrų žinomesnių lietuvių tremtinių, kuriemspaskaitė
savoilgoką rašinį mūsų politikosklausimais.Skaitė apie2 valandas.Kėlė
mūsų politikosvyrų klaidasir bandė nustatytilietuviškos
politikosgaires
artimiausiaiateičiai. Norintsiektigeresnių rezultatų kovojedėl Lietuvos
išlaisvinimo,kvietė sudarytivieną sąjūdį, į kurį turėtų dėtis visiLietuvos
patriotai,vistiek kokių politinių pažiūrų jie būtų ir kuriailietuvių partijai
priklausytų.

Tosąjūdžio vardas- aktyvistai.
Norsne visiK.Škirpossamprotavimaibuvopriimtini,betmasinantis kvietimasvienybėn ir nebuvimasjokio kito veiklosplano sulaikė nuo
kėlimo abejonių bei darymopastabų K.Škirpossamprotavima
ms. Be to,
neabejotinaiturėjo įtakos ir dr.P.Karvelioanksčiau mano minėti įtikinė
jimai palaikytiK.Škirpą. Galpanašiaissumetimaisir kiti dalyviaineprieštaravo.Ti.kvienasdr.Br.Dirmeikiskėlė abejonių, tačiau bendrossusirinkusiųjų nuotaikosnepakeitė. O toji nuotaikabuvo: remti K.Škirpos
sumanymą.

K.Škirposasmenssekretoriusdr.Jurkūnas pateikė popieriauslap~
matyti,anksčiau paruoštą, kuriamejau buvomašinėle įrašyta to susirinki·
mo data ir trumpasprotokolas,jame pažymėta, kad mes iemiaupasira·
'
.
šiusieji,sudaromeaktyvistų sąjūdį ir to sąjūdžio vaduišrenkame
pu/kimn·
ką K.Škirpą, pirmąjį Lietuvossavanorį. Jokių rinkimų nei diskusijų, kq
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rinkti,nebuvo,betminėtame lape,kiekatsimenu,visiarbeveikvisipasira-

šėme. K.Škirpaturėjo ryšių su aktyvistais,
veikiančiais Lietuvospogrindy."
R.Skipičio aprašyto susirinkimoprotokolas buvo šio turinio:
L.A.F.
Steigiamojosusirinkimo,įvykusio 1940m. lapkričio mėn.17 d.
Berlyne,Achenbachstr.l
Protoko/,as
Susirinkime dalyvavo:p.Min. Škirpa,Galvanauskas,Skipitis,dr.Karvelis, ViLiušis,Dirmeikis,kun. Yla,PyragiusJuozas,PyragiusJonas,inž. Brunius, Danta
Aleksandras,Našliūnas Jonas, Puodžius Stasys,DženkaitisJuozas, Dženkaitis
Jonas,ValiukėnasAntanas, RailaBronys,MaceinaAntanas,dr.Brakas,Kavolis
Martynas,pulk. Ambraziejus,kun. Barauskas,KatiliusJuozas, dr.Ancevičius ir
dr.Jurkūnas.
Susirinkimą atidarė Min.Škirpairjam pirmininkautipakvietė p.Galvanauską.
Min.Škirpa,trumpaipabrėžęs, kuriam reikaluijis yra atvykusiussukvietęs ir
pažymėjęs klausimo svarbumą, perskaitė lietuvių aktyvistų pagrindiniusprograminius dėsnius ir būsimojo sąjūdžio tikslusbeisiekimus.
PosavopranešimoMin.Škirpakvietė dalyviuspasisakytidėlprogramosir dėl
būsimo sąjūdžio organizavimo.
p.ini.Bruniussiūlo lAF programojesmulkiaupaliestidarbo klausimą. Ypač
esą reikėtų išsamiainumatytidarbininkų aprūpinimą nuosavybe,darboavansavimo klausimą ir t.t. Jo nuomone,reikėtų į atstatytą Lietuvą ži.ūrėti kaip į socialirut
valstybę. Toliaup.Bruniusiškėlė mintį atkreipti
ypatingą dėmesį į atstatytos
Lietuvos
teritorinius
klausimus.Jo nuomone,atstatytaLietuvaturėtų sujungtivisaslietuvių
gentis.Jisklausia,ar nevertėtų galvotiapieBaltijosvalstybių sąjungą.
p.Skipitismanytų, kad nereikėtų šiuo metu diskutuotiprograminesdetales,bet
pirmongalvonsteigtiorganizaciją, o paskuidiskutuotijospagrindiniusklausimus.
p.Maceinapasisakovisaipriešingaip.Skipičio tezei.Jo nuomone, visų pirma
reikėtų iš pagrindų pasisakytidėl naujos organizacijos
programos,išdiskutuoti
visusjos esminiusklausimus,tikpaskui imti steigtipačią organizaciją. Jei to dabar negalimabūtų padaryti,jis siūlo tam reikaluisušaukti kitą susirinkimą ar
kelissusirinkimus.Be to,p.Maceinaklausiap.Ministeri,kaipjis esamojepadėtyje
vaizduojasimaiųjų valstybių padėtį naujosiosEuropossantvarkoje.Pasakjo, jei
mažosiomsvalstybėms nebūtų lemta naujojeEuropojeturėti savo nepriklausomybę, tai mūsų darbasnegalėtų būti naudingas.
p.Karvelis
palaikop.Skipičio nuomorutir nebūtų linkęspritartip.Maceinosnusistatymui.Esą dabarne laikasdiskutuoti,kokią mažosiosvalstybės turėspadėtį naujojeEuropoje,o lygiainegalimabūtų šiamearkitamesusirinkimesmulkiaiišdiskutuotivisusprograminiusklausimus,betmes turimedėti pastangų tuojaususiorganizuoti ir tuo sudarytireikiamą bazę mūsų, kaip vieneto,tolesniamveikimui.
p.Pyragius
pritariap.Karvelionusistatymui.Esą, jei lwmpateiktap. Min.Škirpos
aktyvistų platformabūtų diskutuotina,tai tasturėtų padarytireikiamasišvadas.
p.Min.Škirpapaaiškina,kad jo pateiktaprogramadar nėra galutinai apdirbta. Duota tik idėja ir pagrindiniaiaktyvistų tikslaibei jų uždaviniai.Programą
galutinaiturės paruoštitam reikaluisudarytaspecialikomisija. Vokiečiai aktyvistų idėjai rodą palankumo. Tadmūsų veikimuiyra šioks toksplyšelis,kurį reikia
išnaudoti.Norskol kas mes negalimeveiktiviešai,bettai dar nereiškia,kad nega-
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lime veiktiuidarameratelyje.Dėl užmačių atstatytoje_n_auj?je Lie~voje stengtis
turėti sujungtasvisaslietuvių ge11tis,
arbajau dabareiti pne tam_t~krobloko Sl4
kitomisBa/Jijo
s valstybėmis, p.Ministrasmanytų, kad dabarbentreikėtųpinniaus;4
turėti galvojemūsų pagrindinį tikslą - aiškiaiiškeltiLietuvos valstybės atstatym
o
klausimą, o paskuijau spręsti lietuvių giminių sujungimą į vieną šeimą arbab/o.
kavimosisu kitomis mums giminingomistautomis. Esą nereikia nuslystinuo
savo tradicijų ir nuo to, ką esameturėję. Dėl organizacijosMin.Škirpapareiškė
ka~ š~~o.metu jis ma~ytų, kad b~tų_ geriausi~,jei jis galėtų s~da:Jti ~amtikrą
pahkėtm!ų ~pę,_ kune sutfary~~a1ki11ą A~yv1~tų ~ado_vybę. P1m11ausia
r_~ikėtų
patrauktipne musų orgamzacmwdarboltetuv1usmte/igentusBerlyne.E1lmiais
uidaviniaisreikėtų laikytistudijas vokiečių įvairių gyvenimo sričių ir iš jų pasimokyt4ypač organizacijos.
Todėl ilgainelaukiantaktyvistaiturėtų sueiti į kontaktą su atitinkamaisvokiečių sluoksniaisbeiįstaigomis. Be to, esą labaibūtų reikalinga neatidėliojant užmegztiryšiussu savo idėjos draugaisLietuvoje ir eiti pas
juos su savopropaganda.
p. Galvanauskasmanytų, kad šiuo metu nebūtų nei reikalo, nei galimybės
išspręsti mūsų programos
ldausimą. Esą šianclienmes turime kalbėti tik api'!organizaciją ir siektiatgautisavo valstybės neprildausomybę, o paskui jau kalbėsi
me apiesmulkmenas.Todėl, jo nuomone,šianclienreikia, ilgainecliskutavus,sudarytiorganizaciją ir reikiamus organus.
p. Dirmeikis konstatuoja
, kad būsimasis Aktyvistų sąjūdis bus politinė organizacija,su tamtikrusavo turiniu. Esą išprogramos matyti, kad mes glaudiiamės
prie Vokietijosirdarosiįspūclis, kad meskovosimeuž vokiečių režimą ir už Vokietijos laimėjimus. Tokiubūdu mūsų organizaci
jos likimasprildausysiąs nuo to,
kuo karasbaigsis.Jam atrodytų, jei Vokieti
ja karą pralaimėtų, tai aktyvistų organizacija neturėtų idėjinės bazės ir kaipo tokia turėtų išnykti. Turint tai galvoje,
p.Dirmeikisklausia, ar aktyvistai tapskovotojaisdėl Vokietijosateities, ar raskitą
kelią, kuris nepriklausomai
nuo bet kurių konjunktūrų vestų prie Neprildausomos Lietuvos atstatymo.
Min.Skirpapabrėiė, kad mes turimesavo kovą derintisu Vokietijoskova ir
tokiu būdu turimesu jais bendradarbiauti.
Tačiau tai dar nereiškia kad mes su
~okieč~ais tufi:ne b~ndr~bia uti besąlygiškai. Mes turimeužsitikri/mjų paramą
1r tuo Ilk atveĮU galimesiektisavųjų tikslų, prisidedant
prie bendrosioskovos kartu su vokiečiais.
E.Galvanaus~ , J?apildydamas
Min.Škirpospaaiškinimus, pareiškė, jog, jo
nuom_o~mes vokieč~ar_nspraktiškainiekonegalimepadėti. Visa tai,prie ko mes
gla"!im_es,
arsu_kuo eisime, yra nei daugiau, nei mažiau tik priemonė mūsų tikslų _sie
kti, ~etne 1tfealas
arb~_tiks/as. Taigiesą, keisis laikai, galipasikeistiir mūsų
pnemones, bet tikslaspasiliks vis tas pats būtent: nežiūrint kokia kaina išlikti
gyviem~ka_iptautair t:tst~~i ~ri~auso,;,,ą Lietuvos valstybę.
. tas1ba1
gu~pran~zmu~lf cliskus11omsbeipaaiškinimams, Min.Škirpapakviete vzsusdaiJ!'zus
J?OS1ra
šyt1L~etuvjų _Aktyvistų Frontosteigiamąjį aktą.
Po to_Mm.Škir_pa
papr~e.sutzkti~ū~patikėtiniais šiuos asmenis:p.E.Galvanauskq,_1_nl.-!3rumų, _R.SkiplfbA. Val1ukėnq, A.Maceiną ir KŽalkauską.
Susmnkimasbaigtastautos himnu".

.

~~irinkimo dalyviaipasirašė tokį Lietuvių aktyvistų fronto stei-

giamąJĮ aktą:
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"Mes,iemiaupasirašę lietuviai,likimoatblokštiį Vokietijossostinę Berfyną, š.m.

lapkričio mėn. 17 dieną susirin~pas p.KŠkirpq,jo buteAchenbachstr.l,ir išldausę

jo pranešimą apieNeprildausomosLietuvos ilugimo prieiastisir galimumus bei
keliusLietuvosvalstybeivėl aJstatyt~
reiškiamevisišką pritarimą sumanymui sutelkti visaslietuvių tautosaktyviąsiasjėgas į Lietuvių Aktyvistų Frontą kovai už Tėvynės
Lietuvosišlaisvinimą iš komunistiniosovietiniojungo;
Įsitikinę, kad atstatytosLietuvos tvarkymasAktyvistų Fronto ideologijospa grindaisyra tikriausiaskeliasLietuvių tautos idealamssiekti, mes pirmieji stojame į Lietuvių Aktyvistų Frontą irpriimame visasjo nariamsuidedamas pareigas
ir drausmę.
Tėvynės Lietuvos ir Lietuvių Tautoslabui kviečiame K.Škirpą, Pirmąjį NepriklausomosLietuvosKariuomenės Kūrėją-Savanorį ir Lietuvių Aktyvistų Fronto
iniciatorių, imtis iygių vykdytimūsų nusistatymą ir vadovautiLietuvių Aktyvistų
Frontui.
Kovok!
TvirtaisEngsniais,
Drąsiai pirmynUžnaują, laisvą Lietuvą.
Berlynas, 1940 metų lapkričio 17 dieną.
Parašai
l. Viliušis, E. Galvanauskas, M. Kavolis, St. Puodii us, 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 "

i

Pulk.K.Škirpabuvo be diskusijų pac;kelbtasLietuvių aktyvistų fronto vadutodėl, kadvisiemsto susirinkimodalyviamsbuvo aišku, ką dr .PKarvelisbuvopasakęs R.Skipičiui prieš susirinkimą -Škirpa ne tik turi daugiausiaryšių su vokiečių valdžiossluoksniais, bet ir geriausiai jaučia jų
nuotaikas,todėl ir daugiau negu kas nors kitas gali veikti ir ką nors pasiekti.Tenkapažymėti,jog tai nebuvoLAFvado klausimo galutinis sprendimas. Įstatų projekte LAF vado klausimu buvo toks paragrafas: "Str.4.
Pirmuoju Lietuvių Aktyvistų Fronto Vyriausiuoju Vadu skaitomas mūsų tautos sūnus, savo darbu ir asmeniniu pasiaukojimu lemiamai paveikęs Lietuvos prisikėlimą naujam nepriklausomam valstybiniam gyvenimui. Apie tokio asmenspasireiškimą sprendžiapirmasis Lietuvių Aktyvistų Fronto Didysis Kongresas.Jei toks asmuo neišryškėtų, tai Lietuvių Aktyvistų Fronto Vyriausiąjį Vadą renka Lietuvių Aktyvistų Fronto Didysis Kongresas balsų dauguma". Lietuvių aktyvistų fronte vado institucija,be abejo, buvo ir to laiko
nuotaikų atgarsis,bet sprendimą daugiausianulėmė, kad

tai buvo konspiratyviorganizacijasu jai privalomabeveikkarine drausme. Patsai šio sambūrio iniciatorius,o po sambūrio susiformavimojo vadas į jam talkinti
pasirinktuspatikėtinius žiūrėjo kaip į atliekančius štabo karininkų funkcijas.Dėl šių priežasčių Lietuvių aktyvistų frontas buvo labiau panašus į
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Lietuvių aktyvistų fronto vadas ir mmet1pat1ke~1ma1
sudare JŲ va.
dintą vadovaujamąją grandį ir posėdžiavo kas savaitę, o kartais ir po
kelis kartus per savaitę, svarstydami ir spręsdami iškylančius klausimus. Darbas vyko gana sklandžiai ir sutartinai. Tačiau ilgainiui LAF
vadovaujamai grandžiai vienai viską atlikti pasid arė neįmanoma. Tad
buvo sudarytos komisijos. Tokių ve ikusių ar tik formuoja mų komisijų
buvodvidešimt.Jų pirmininkaisbuvo: l. Dr.A Maceina (ideologijos), 2.
Inž.K.Bronius(organizacijos),3. E. Galvanauskac_;
(finansų), 4. A Danta
(prekybos), 5. Plk. ltn.inž. K. Ambraziejus(pramonės), 6. Dr.P. Karvelis
(žemės ūkio), 7. Dr.P.Ancevičius (darbo ir socia linės 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 (propagandos), 18.J. Jurkūnas Qaunuome nės), 19. Mjr. S. Puodžius (ryšių su
kraštu), 20.J. Dženkaitis(saugumo).
Pagal sritissudarytomskomisijomsbuvo pavesta parengti projektus, kaip tvarkyti vieną ar kitą sritį Lietuvai išsivadavus iš sovietinės
okupacijos. Komisijų pirmininkais buvo parinkti atitinkamoje srityje
labiau kvalifikuotiasmenysir jiems pavesta į komisijas pasikviesti daugiau tos srities specialistų. Į LAF darbą buvo įtrauk tos beveik visos tuo
metu Berlyneir netolijo buvusioslietuvių inteligentų jėgos. Savo ruožtu visų komisijų pirmininkai drauge su vadovaujamos grandies nariais
sudarė provizorinę LAF tarybą.

Ryšiaisu kraštu
Vienas iš svarbiausių LAF reikalų buvo, kaip minėjo lAF steigiamajame susirinkime plk.K.Škirpa, "užmegzti ryšius su savo idėjos
draugais Lietuvojeir eiti pa~juos su savo propaganda".
Sutvirtinti ir plės ti ryšius su antisovietiniu pogrindžiu iš Vokietijos į Lietuvą netrukus buvo išsiųsti ryšininkai. lAF buvo konspiratyvi,
ginkluotam sukilimuibesiruošianti organizacija, todėl buvo vengiama
ją propaguoti per radiją, siunti nėti savo literatūrą, taip pat ir susirašinėti su Lietuvos pogrindžioveikėjais. Viskas turėjo būti perduodama
tik žodžiu. Pirmasisryšininkasiš 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 ryšininkas - kpt.A. Švarplaitis.Vėliau buvo atsiųsti ir kiti ryšininkai. lAF vadovybei 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
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,
Šveicarijojesmulkiu šriftu išspausdinta maža brošiūrėlė. Broš1ūrele išleista 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 krašte 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 ~tovintis 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 uždavinius palikdama spręsti Lietuvoje esančiai vadovybei. Sujungtas Lietuvos antisovietinis pogrindis virto Lietuvių aktyvistų frontu , o vadovaujančios Vilniaus ir Kauno grupės - Vilniaus ir Kauno LAF štabais. Jų
funkcijos liko tokios, kokios buvo aptartos 1940 m. spalio 9 d. pasitarime. Saugumo sumetimais liko abu štabai, kad okupantui LAF štabą
susekus pogrindis neliktų be vadovybės. Vieną susekus vadovavimą tuojau pat galėjo perimti antrasis. Atskiros pogrindžio grupės, taip pat saugumo sumetimais, dažniausiai veikė tais pat vardais kaip ir iki šiol, nors
buvo tapusios LAF dalimi.
Ilgainiui praktikuota ryšininkų su kraštu sistema pasirodė ne visai patikima. Ryšininkai, turėję informaciją perteikti iš atminties pogrindžio vadovybei, ne visuomet ją perte ikdavo tiksliai. Tad buvo paruošta ir turėjo būti perduota Lietuvos pogrindžiui vie na bendra instrukcija "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
santykiusir Lietuvossituaciją. Esminiai dalykai buvo dėstomi nuo penktojo skyriaus. LAF vadovybė Lietuvos pogrindžiui teikė šių nurodymų:
mašinėle

1

V.Kaip siekti tikslo
niekas veltui nesuteikia. Tautos už jas kovoja nesigailėdamos
jokių aukų. Norsir ne visados laimi, betnuo savo idealoneatsisako, nežiūrint, koip
ta kova bebūtų ilgair kokių beprisieitų patirtismūgių pakelyje į išlaisvinimą.
Lietuvių tauta neteko valstybinės laisvės, bet niekos negali nuginčyti jai teisės
laisvę atgauti ir už jos atgavimą kovoti.LikusiojiužsieniuoseLietuvos diplomaJijair
Laisvės tautoms
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ulsienių lit11J1•ių

organuacijosdeda ir dės tolinu visų pastangų Lietuvos atstao/tno
ulėjq nuolatJ>!:laikyti
ir kelti~isieniuose ~ r, ~r 61'
įmanorr:a._ Bet_diplom~
pastangų neužtenka.Pasakytinadardaugiau - JOS/era pagalbines. Jei pati tautauĮ
sa~'Olaisvę n~ko~·otų, mažai tebūtų jo~ iš viso ":rti,!amos
~ealiospastangos
lam'fl atgautibeism'Ovalstybę ats/atyh. Tadlermančiufaktonu Lietuvai išfaisvuu;
tenkaskaitytikol'Osfrontą Tėlynėje.
Tmppat biitų klaidingamanyti,kad tegalimeatstatytisavo valstybę vien svttj.
ma p~~elbair _kadtod~l neb~tų p_rasmė~ au_kotimūsų tautos g~riausius sūnus
nel),g1o!e
ko~·o1e_
su galmge~mu f!nešu._Š1t?kiagalvosena yra ~a/zoninių politikų
ypatybė, kune mekad negaliapsispręsti. Lietuva, atstatyta svetunomis rankomis
mums nebūtų miela.Be to,jos niekas mums neatstatys,jei patys nesiimsimejo;
atstatyti.l'_agelba
mums, ~ai.ai tm~_ta~_yra
reika/ing~ir būti~. be! tik kaip pageiba. Vi~qgi ka1·os~ašt~tu_nme
p~11mh ant s~vopečių_. Ju~pa!egsim_ejos daugiau
pakelti,tuo daugiauĮgysime si·ono santykyjetarp musų siekiamo liks/o irpageibos.kuriasiekiamepasinaudoti.Tapageiba,dėka susidedančioms Europos Rytuose aplinkybėms, ateina mums visai natūralia~ tik mokėkime ją racionaliai
sa,·ointeresuiišnaudoti.Numatomomissąlygomis ją geriausiaiišnaudosime, jei,
lemiančiam momentuiatėjus, patysstversimės ginklo - paimsime krašto valdymą
patys,betnelauksime,kad mums kas iš šaliespadarytų tokią malonę.
Tadaktingumas,pasiryžimasnesigailėti jokiu aukų ir stvėrimasis ginklo bei
aktyii kom su priešu, yra tas kelias,kuriuo tenkapasukti, kad atgavusLietuvai
valstybinį savistovumą ir laisvę!..
. GinJc!uot~
~sikirtimastarpVokietijosirSov.Rusijos
, kaipjau buvo nurodytall
skirsnelyje,
greztaz
bręsta irdarosineišvengiamas.
Yralabairimtų davinių, kadjisjau
galiįi,ykti net artimojeatei.tyje
. Taireiškia,kad artėja irmums nepaprastaproga nuo
S.Ovietž!"?sios
okupacijos
pasiliuosuoti.Prieto ruošiasivisostautos,rusų raudonojo
lf!lpenahzmopavergt
_os~s,pav., ukrainiečia~ ba/tgudžiai
, Kaukaz.otautosir mūsų
~kimodrauges- latvių ir estų tautos.Vokietija
, kiekyražinoma,ruošinsiprezentuohs EuroposR}tuose,kaipsakytų tautų iš/,aisvintoja,
t.y.yra užsibrėžusi Sov. Rusiją
susf'aldytiį eilę valstybių, Vokietijos
globojamų. Tautoms,kurioslinkstasu ja dėtis,
atsirandaperspektyvasukurtisau geresnę ateitį. Tomsgi, kuriospriešintųsi, gresia
vof:ieč_llf kardas.T~~mis sąlygomis visossakytostautosnė neturikitopasirinkimo,
kaip~ keliu,kuą diktuojajoms momentoaplinkybės.
Lietuvosatstatymoatžvilgiutenka remtissekančiais eventualumais:
. l. Pavy~tasusitartisu Vokietijaiš ankstodėl Lietuvos Vyriausybės sudarymo
zrtuopa~Lie~vos ~verenumo bentforma/,ausatstatymo;
2. Del Vynausybe~
5!'~rymo sus(tartinepavyksta,betpavykstapagrobtif akti·
~ą kraštovaldymą, te1smgia~
pasakius- kraštovaldymoaparatą, pasinaudojant
mte:regnu~om?menf?,kuns trumpamlaikuisusidarytų Lietuvoje, kai vokiečių
kanuor11:ene
žygiu~sp1rm1n,o rusų raudonojiarmijatrauksis;
Lietu_vosvynausybepaskelbiamaLietuvojerevoliuciniubūdu pasekoje įvy·
kusw sukilimo;
4. L(etuv~svyriai:,sy_bė su<1aroma
posi factum, susitariantsu vokiečiais, kai
krašt~s1aubutų vokiečių _kan~omenės uiimtas bei nuo bolševikų paliuosuotas.
Pi"'!am eventualum,u,~ mums būtų pa/,ankiausias,
įvykdyti daromavisa,
~ hk_ųrzanoma_. _Yra
P.~
villia~kad galpavyks su vokiečių poiiliką spren·
diia_nč_zais_ faktonaissusuarti.Ko_
!kas betgitai nėra tikras dalykas,nes vokiečiai lai/«Jsididelio<:'s~mo: ~ bu~leista~ umssudaryti,kaip norime, savo Vyriausybę iš
anksto, lalat greičiausiai paazškės hk paskutiniumomentu, t.y. priešpat vokiečių
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kariuomenės iygįprieš raudonąją armiją, arba[aktinaijam jau prasidėjus.
Antrasiseventualumasyraj au paaiškėjęs tiek, jog galima tvirtinti, kad galėsi
me sudarytikraštovaldymo aparatą iš savo žmonių. Topageidauja net patys vokiečiai ir nesiruošiadarytikliūčių, kad,pasinaudodami interregnumo momentu,
patys uiimtume visasįstaigas, įmones ir t.t.

Tretysiseventualumas kiltų tik
Vyriausybės sudarymonepasisektų,

tada, jei susitarti su vokiečiais iš anksto dėl
arbajei būtume įvykių u1klupti. PaskelbtiVyriausybės sudarymą revoliuciniu būdu Lietuvoje, pav., Vilniuje, ypatingo pa vojaus nebūtų, turintgalvojeantrąjį eventualumą, kad vokiečiai sutinka ir pritaria
mūsų sumanymuipagrobtikrašto valdymoaparatą interregnumo metu. Vyriausybės paskelbimasminėtu būdu verstų vokiečius skaitytis su įvykusiu f aktu ir tai
palengvintų tos Vyriausybės legalizavimąsi.
Ketvirtas eventualumasmums būtų mažiausiaipalankus. Vokiečiams uiėmus
mūsų kraštą, jie jaustųsi jo šeimininkaisir galėtų statytimums įvairių sąlygų dėl
pačios Vyriausybės sudarymo
, jei iš visoleistų ją mum s sudaryti. Be to, jos sudarymasgalėtų užsitęsti ir tuo būtų pakirstasūpas krašte. Apie Vyriausybės sudarymą posi/actu.m/«JIkas nesitariamasu vokiečiais, nes visospastangos nukreiptos
į tikslą susitartisu vokiečiais dėl Vyriausybės sudarymoiš anksto.
Kaipten bebūtų su Vyriausybės sudarymu, svarbiausiaužduotis, kuri kiltų vokiečiams žygiuojant
pirmyn, taibūtų kraštovaldymoaparatoužgrobimas.Šis užgrobimasbūtų pirmasrealusžingsnis Lietuvos suveremtmuiatgauti.Todėl reikalinga
dėti visaspastangasLietuvoje s/,a
ptai taipsusiorganizuoti
, kad vokiečių kariuomeneipajudėjus prieš rusų raudonąją armiją, spontaniškaivisamekrašteįvyktų visuotinassukilimas.Jo tikslas - paimti visą krašto valdymo aparatą į savo rankas ir
pastatytivokiečius prieš įvykusįfaktą, su kuriuojie turės vėliau skaitytis. Be to, energingasveiksmasnesigaili
nijokių aukų turėtų ne tik /aktinos, bet ir morališkaipolitinės reikšmės: Lietuvatuomi sustiprintų savo teisę reikalautiiš vokiečių, kad jie nedarytų kliūčių Lietuvosvalstybę atstatyti, nelaukiantkaropabaigos.
Pagaliau,taiturėtų dar ir didelės tarptautinės reikšmės, nes iš to visaspasaulis
patirtų, jog lietuvių tauta tikraiyrapasiryžusi atgauti laisvę. Tas suteiktų mūsų
diplomatijailabaistiprų argumentą visur,kur tik įmanoma, suintensyvintiLietuvosatstatymoreikalogynimą.
VI. Gairės sukilimui ruošti
Visaspasiruošimas vyksta varduLietuviųAktyvistų Sąjūdiio, kuris jungia visus mūsų tautos veiklesniuosius elementus, idėjiniai niveliuodamas visas mūsų
buvusiaspolitinespartij as.
Jopagrindiniai tiks/,ai:atstatytinepriklausomą Lietuvos valstybę ir sutvarkytiją
naujaispagrindais, kuriepatikrintų galimybę iš/,aikytitautosrealią vienybę, stiprinti ,
tautos nacionalinį atsparumą, tobulintitautosmoralinį stiprumą pagalkri.kščioniš- '
kosios dorovės principus, išvystyti kraštoūkinį ir kultūrinį progresavimą, visiems
patikrintidarbą irlaiduotisocialinį teisingumą, išraunantsu šaknimis betkurį apsileidimą, korupciją, neteisėtumus, /«Jmunistinį išsigimimą ir žydiškąjį išnaudojimą.
. Vokiečiai skaitosi su Lietuvių Aktyvistų Sąjūdžiu kaip su politiniu faktoriu ir
JUOremiasi. Artėjant išlaisvinimo valandaiiš sovietiškai- komunistinio teroro, reikia visomis įmanomomis priemonėmis suintensyvintiAktyvistų Sąjūdžio veikimą !,,(ef?voj'!,ka~pribran~nus visą_ lietu_vių tautą ~dėjiniai irją parengus organizaciniai lemiančiam aktu,, nuo kuno pnklausysLietuvos likimas.
!~Įinia~ l~etu vių t~u~o
~p~b~e~dimuireika~in~a
~stip rinti antikomunistinę
akc11ą zrskleisti besąlygimm minų, Jogrusų-vokiečių ginkluotas susikirtimas tik-
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raiįvyks, kad raudonojiarmija bus greitai iš Lietuvos išvyta ir kad Lietuva vė/
taps laisvairnepriklausoma.
Organiza
ciniu požiūriu yra reikalingas šis patvarkymas:_Aktyvistų Sąjūdiio
ribose,kaiplietuvių tautospolitinės valios reiškėjo ir vykdytojo'.sudarytinaTaufi.
nioDarboApsauga(T.D.A.), kaipto sąjūdiio kovos organas. Ji sudaromaiš visai
patikimų vyrų, galinčių valdytiginklą ir pasiryžusių esant reikalui aukoti savo
gyvybę už Lietuvą irAktyvistų Sąjūdii~ ideal~s.
.
.
.
T.D.A.celės sudarytinos
visur,kurhk susirandatokių ryitzngų vyrų: nacwnaliniamekorpuse, įstaigose tarpvak.fininkų, tari?
.įm_o~i~ tamaut?jų ir darbininkų,
tarpstudentų, mokyklose, koimo1aunuomene1e, uk1mnkuose ~rt.t Ypač stengtis
daugiauužverbuotiats. korininkų, ats.puskarininkių. buv. kanuomenės kūrėjų
savanorių, buv.šaulių.
Kadangi bendrasgyventojų nusistatymasyragriežtaiantikomunistinis ir kadangi sovietiškas
teroraspats stačiai stumte stumia žmones stvertis ginklo, tai,
atrodo
, nebūtų reikalo, kad kovospadaliniuose prikl.ausytų po daug narių. Pagrindinisdalykasyra turėti gerą organizacijos tinklą, kuris apjungtų visą mūsų
kraštą ir kuriošaknyssiektų kiekvieną jo kampelį, t.y. ne tik miestus, miestelius,
betirkaimus. Lemiančiu momentu tastinkl.as
, jeijis tik susidės iš tikrairyžtingų
ryrų, sugebės spontaniškaipatrauktisu savim visus kitus veiklesnius mūsų tauto
s
elementus,prieštai į organizaciją neįtrauktus, bet tik numatytus tuojau įtraukti,
kai tikpriartės lemiančioji valanda.
Tikslu, kad T.DA. organizaciją geriauužmaskavusnuo bolševikų ir mūsų
tautosišgamų, parsidavusių okupantoagentais, patartinajos padalinius pavadintiįvairiausiais irskirtingaisvardais,pagal vietinių veikėjų fantaziją. Tuobūdu
galėtų būti sudaryta
s įspūdis, jog esamane vienosorganizacijos,
bet įvairių irskirtingų vienanuokitos. Be to, tai labaipasunkintų priešui jų slaptą sekimą.
Kitas būtinas patvarkymas
, taiparuošimas sukilimovadovavimoskeleto. Šis
reikalasyra labai opus, nes dabartinisskeletas,atrodo, yra nepakankamaiplaningas irnesuderintassu eventualiakaroįrykių Lietuvojeeiga.
Kad~upratu
s, kasšiuoatžvilgiuyrataisytina,tenkačia išsiaiškinti, kaipgalė
tų rys~tls ~~sų. terito~
j ojerusų-vokiečių karooperacijos
.
. Kiektailiečia vokiečių pusę, tai, kaipjau buvo minėta, tenka laukti, jogpuolim?s bus~kd~masžaibofeitumu, išmetantpinnyn į priešoužpakalį šarvuotos
kan~omen_es
v1e":~ s,_kun_ų uždavinysbūtų suglamžytiišsyk byle kokį iš rusų
pusesfl~mngą pn~š1_~1mą!1 .°'.metodiš~ l!asitraukimą. Kokiomis kryptimisbu~
n~kre1pt!
svarb~s~1~11smug1az
, yra vokiečių Karo Vadovybės paslaptis.Apie tai
č~ tegali
_ma_s~eli_ohteo~eti_niai: Galim_a
prileisti, kad smūgiai bus nukreipti šio"!'spagnndi~em1~
kryptimis
: ~1e~ - iš Suvalkų trikampio,forsuojantNemuną,
~~Iu_apsupti~~maus m~zgą 1špietų-vakarų pusės; antras-kryptimi Tiliė-Šiau
ltai,tiksluapeitiKauno1r Nemunoįtvirtinimus iš šiaurės ir kita šaka siekiant
~atvijo~
. Tarpši~l!agrindinių krypčių tenkalaukti,jog dar'veiksviena ar keletas
n~':fimų J:ont?11
.a1,pav., kryptimisKaunas,Alytus. Suglamžiusraudonosios arm11os ~ mmo~1s1~te1:1ą K~unas- Vdnius-Gardinastrikampyje,galimamanyti,jog
operac!
JO~toliau~s1~~lw~:vi~na kryptimiMinsko,kita _ kryptimiDaugapilio
.
Kaidėl rusų pne~m_1
_m_o
s1, taiatrodo
, kadrimtesniopasipriešinimotenka laukit
Duo/s_a-!"emun~s lm1101e
, kurruo~iami įtvirtinimai. Be to, rodos(tai darreikė~
pa~f:nnti)
, rusai_n~mat~dartarpinę poziciją linijojeMūša-Lėvuo-Anykščim.
Spe1am?,
k_ad
tai~utų pneda~gos poziciĮa pasitraukimuiį Dauguvos liniją.
Vokiečių puolimokryptys1r rusų pasipriešinimolinijos suskaldoLietuvoste·
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ritoriją strateginiu požiūriu į sekančias sritis:
l. [ plotą Nemuno kampe, apimantį mūsų Suvalkiją;

2. Į plotą tarpDubysosir Klaipėdos krašto, apimantį Žemaitiją;
3. Į plotą šiauriau Dubysos, kurį galimaprišlieti prie Žemaitijos, siekiantį iki
rusų numatomos tarpinės pozicijos;
4. Į plotą tarp Nemuno ir Nerio, kuriame rusų raudonoji annija, vokiečių
supamaiš pietų ir šiaurės, turėtų padėti ginkl.us;
5. Į Vilniausmazgą, jei šis vienu ypu būtų supamasdraugesu Nemuno pozicija,/[ plotą Lietuvosšiaurės-rytuose, kaippriedangą Dauguvospozicijos.
Pirmąjį irantrąjį plotą rusai, matomai, nesistengs atkakliau ginti ir išjų trauksis 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 pozicijosir Nerio. Vokiečiams greitaiperkirtus ir šią liniją, Vilniaus
mazgasbūtų apsupamas, o raudonųjų jėgos, likusios Lietuvos šiaurės-rytuose,
skubėtų trauktis į Dauguvos liniją. Šis numatomasLietuvos strateginis suskaldymas visainatūraliai verčia priderintipriejo irsukilimo vadovavimoskeletą. Atrodo, kad šiuopožiūriu būtų tiksliauvadovavimą padalintiį šiuos elementus:
Nuo dvigubotinkloreiktų atsisakyti
, neslemiančiu momentu, kai ryšių palaikymaspasidary
s nebeįmanomas, tasdvigubumasgalėtų pakenkti sukilimo vykdymui.
Vyriausiuo
sius sukilimoparuošimoorganus, būtent - Vilniaus ir Kauno centrus - reiktų vieną kitam subordinuoti, skaitantVilniausCentrą aukščiausiuoju.
Subordinacijaturibūti tokia, kad kuriamnorsjų nebegalint veikti,jo veiklą galė
tų automati
škaiperimtiantrasis Centras.
Kiekvienassakytų Centrų šiaipsavistoviaiplečia savo tinkl.ą ir kuriajam subordinuotuskovospadalinius provincijoje,būtent:
Vilniaus Centras- Lietuvosrytinėje pusėje;
KaunoCentras - Suvalkijoje
, Žemaitijoje, Aukštaičiuose.
Kadangi didelė centralizacija vestų prie veikl.osiššifravimo, tai reikalinga neatidėliojant sudaryt
i daršiuos tarpiniusvadovavimo Centrusprovincijoje:
a. Subordinuotu
s Kauno centrui
KaunorajonoCentras - pačiame Kaune,plius Kauno apskritis;
Suvalkijos Centras, pav.,Marijampolėje, kuriampavesti šias apskritis:Marijamp_olės, Alytaus,Seinų, Vilkaviškio ir Šakių;
"žemaičių Centras,pav., Šiauliuose, kuriampavesti Šiaulių, Telšių, Maleikių,
Kretingo
s, Tauragės ir Raseinių apskritis;
Aukštaičių Centras
, pav., Panevėžyje, su apskritimis Panevėžio, Birių, Rokiškio ir Kėdainių.
b. Subordinuotu
s VilniausCentrui
Vilniaus rajonoCentras- pačiame Vilniuje, kuriampavestiVilniaus, Trakų ir
Ukmergės apskritis;
Šiaurės rytų Centras,pav., Švenčionyse ar Utenoj, su apskritimisŠvenčionių,
Utenosir Zarasų, ir
Lietuvių NacionalinioKorpuso Centras.
Tarpinių Centrų sudėtį nustato Vilniaus irKauno centraikiekvienassavoplote, maldaug iš 3-5 ryžtingų ryrų, gyvenančių ten, kur Centrassudarytas. Šitaip
sudarytieji tarpiniai centrai i.~savo pusės nustato apskričių centrų sudėtį, maždaugiš 2- 3 asmenų. Šie gipastarieji skiriasavopatikėtinius valsčiuose, mieste-

42

Albinas Gražiūnns

43
LIETUVADVIEJŲ OKUPACIJlJ
REPLĖSE. 1940-1944
liuose, mokyklose,įmonėse ir t.t. Tuo būdu susidarysvadovavimotinklas,ku.
priduossukilimopamošimui daugiau planingumoir kuriuo bus galima reni,;, kluotiraudonosiosarmijosjėgas, kaijose kilspanika;
JO.Darantkliūtis raudonajaiarmijaipasitrauktibei rusų transportams,reikia
lemiančiu momentu.
Centrų nariai
s irpatikėtiniais periferijose turi būti parenkamiasmenysne tieJc vengtididesnių sprogdinimų, ypač nenaikintisvarbesniųjų tiltų. Atbulai, dėti paatsilvelgiantto, kas kuo seniauyra buvę, kokiaipartijaipriklausęs ar kokio.Yra stangų juos ginti, kad jų nesunaikintų raudonieji,nesjie bus labai reikalingižygiuojančiai pirmynvokiečių kariuomenei,ypačjos motorizuotiemspadaliniams,
išsimokslinimo,
kiek turi būti žiūrima asmens charakterio:valiostvirtumo ryj
tingumodarytisprendimus,iniciatyvos,
gabumokitiemsvadovautiir tinka,,;u,n; kadjie neturėtų gaištilaiko upių perėjimui. Ryšius su Lietuvių ~ktyvistų !ro_n~o
vyriausia vadovybepalaikytiper jos ryšininkuspasienyje.Tuo tzkslupaszemmų
konspiraciniam
darbui.
apskričių centramtuojaupasirūpinti su taisryšininkaissusijungti,nurodantjiems
Vyriausias
šiuopamošiamuojumomentu uždavinysyragalimaidaugiaup,;.
ryšininkusiš savopusės anojesienospusėje, kad nebūtų reikalingasiuntinėti agentų_
steigtiLietuvių Aktyvistų Sąjūdiio kovospadalinių. Būtų idealas,jei pavyktų pa. toliį Lietuvosgilumą, kasyrasusiję kas kartą su dideliupavojumi agentuipatekt,
siektito, kad ne tik centmose bei miestuose,kur yra susispietę daugiaumū
įGPUnagus.
inteligentijos
irpatriotinės moksleivijos,bet ir visurprovincijoje- miesteliuose{,
VII.Sukilimovykdymas
kaimuose-susidarytų tokiepadaliniai,vistiek,arjie turėtų ginklų, arjų neturėtų,
Signalusukilimuireikiaskaitytimomentą, kai vokiečių kariuomenė žengsper
nesyravilties,kadginklų visiemsatsiras.
sieną irpradės msuspulti.
Kiekvienam
steigiamam
padaliniuireikiaiJsykpastatytikonkretišką iraiškų UŽ·
Jei apietą momentą Aktyvistų Frontovadovybeipavyktų sužinoti nors /dek iš
davinį, kurį jis turės įvykdyti sukilimovalandaiatėjus, pav.,užimtielektrosce11traff anksto,tai tuojaubūtų pasistengtaduoti apietai žinių per slaptusagentus ir ryšiar_išjt~ngti
elektro~
laidus,su~!~ kur norspanikossp:ogstamosbombospageiba, ninkus,dirbančius vienojeir kitojesienospusėje, kad skubiaiperduotų toliauper
užimtipaštocentnnę, nutraukiotitelejono-telegraf
o lazdusX može, atsuktigeležin- tarpiniuscentms į Kauną ir Vilnių.
keliobėgius X rajone,užimti valsčiaus valdybą, paliuosuotipolitinius kaliniusX
Be to,mošiamasipaskutiniumomentu (išvakarėse• Red.) arbavokiečių puokalėjime arareštuotųjų namuose
, suimtiX komunistų skyriausvaldybą, nuginkluoti limuijauprasidėjus nusodintiLietuvoje iš lėktuvų parašiutininkus,kurie atneštų
X nuovadoje
raud.milicininkus,
susirinktiirbūti X vadodispozi.cijoje,
rezerveirt.t. paskutinesinstmkcijas.
Kadangisukilimasturės vyktiišnaudojantvokiečių kariuomenės puolimą,
Bet, kaip ten bebūtų, tikmoju signalusukilimui turi būti skaitoma vokiečių
kuriokrypčių ireilinių tikslų vokiečiai iš ankstomums neatskleis,tai numatytii§
peržengimasLietuvossienos.Kolto nėra įvykę, jokiems kieno norsnurodomiems
kalnobendrą visaiLietuvaisukilimoplaną nėra įmanoma. Todėl kiekvienaspaterminams netikėti, kad nepatekusį provokaciją.
da(inys,gavęs uždavinį, pamošiasau atskirą planelį,kaip tą uždavinį geriauįvyk
Kadangivokiečiams skubiaižygiuojantpirmyn,planingassukilimo vadovavimas būtų neįmanomas, nes visiryšiaitarpCentrų irperiferijosbūtų nutrūkę, tai
di1us, kai bus duotassignalassukilti. Vyriausieji
Centraiparnašiasukilimoplanegalimatikėtis jokių nurodymų iš viršaus.Sukilimas tokiomis sąlygomis turi
nus tik svarbesniems
tikslamspasiekti.Tqpat daroir tarpiniaicentraikiekvienas
įvykti automatiškai
irspontaniškaivisame krašte.Todėl kiekvienaspadalinys turi
savoplote, prisilaikydami
bendrų nurodymų, duotų iš kalno. Šiaipgi visaspasigaudytiradijožiniasarkaip kitaipsekti,kada vokiečiai pereissieną. Tokią žinią
mošimas1ykstaplačios decentralizacijos
pagrindais,pasitikint vietinių veikėjų
pagavę irpranešę apie tai savo kaimyniniams
padaliniamsbei aukštesniamvadui
iniciatyva~rsuma_n~mu.
Čia pažymimitikpatysbendriausiejiuidaviniai:
ir tuo būdu gautą žinią patikrinę, tuojau imasipaskutinių pasiruošimų. Įsitiki
.!·N_ugzn':}~~tz
visameJo:ašte
r~udonąją miliciją ir GPU agentus,juos suimti
nus,kadgautažiniayra tikra, kad ne kienopaleistaprovokaciniaistikslais,ryitabezlzkviduoti,
;ezkas dardąstų pnešintis;
si
vykdytiiš ankstoduotą uidavinį.
2.Areš~~ti ~isusko"!isams,f!.Olitmkus
i: kitussovietiškojorežimoramsčius;
Jeipavykssusitartisu vokiečiais iš ankstodėl sudarymoLietuvos Vyriausybės,
3. Sunazkintzkomumstų pam;oscentrą zrskyrius·be to suimti visus veiklestai numatoma- tuo metu, kai vokiečių kariuomenė žengsper sieną ir pradės
nius tospartijosirjospadalinių narius;
'
'
puolimą - išplatintiLietuvojeiš lėktuvų tos vyriausybės viešą atsišaukimą - pla4. P_ali~osuoti
iš kalėjimų politiniuskaliniusir daboti,kad jų rusai ar mūsų
katą į tautą su parašaisvisų Ministerių Kabinetonarių, raginantį visus, kas tik
komumstaznenuiudytų ar neišvežtų į Sov.Rusiją;
stvertisginklovytimsus okupantusišLietuvos.Šis atsišaukimasbūtų oficia!· Užimt~svarbiausiasįsta~gas ce~tmo!ei~provincijoje,įmones, geležinkelio gali,
lus
ir
visiemskrašto gyventojamsprivalomasvykdyti.
stotis,paš~ozr_telegr~Jo
centralme~,
d~desn_1uos1us
maistoirprekių sandėlius irt.t.
Tuo
pat metu naujaisusidariusiVyriausybė ir Aktyvistų Fronto vadovybė 6. 1m!zsP'!emo~zų, kadbolševiko~
pasitraukdamiišLietuvos,nenaikintų turto
suorganizavusišesančių Vokietijoje
lietuvių ir atbėgėlių atitinkamą ginkluotą smū
ar ':°!ki~asJOneišgrobtų, ypač numatytipriemonių priešpadegimus ir gaisrų
gio
padalinį-pasistengtų
jėga
uigrobti
kurį norspunktą pasienyjeLietuvospusė
ges1mmu1;
je ir iš čia perimtų bendrą sukilimovadovavimą beijo derinimą su vokiečių ka.. 7. Nutrauf<!i
įv~iriose vietos~,turinčiose militarinės reikšmės, geležinkelioli·
riuomenės žygiavimu
pirmyn.
m;as,plentuszrkelzus,telefonų zrtelegrafų, kaipir elektros,laidus svarbesniuose
.
Lygiagrečiai būtų Lietuvių Aktyvistų Frontovarduišplatintapo visą Lietuvą
punktuose,bet nenupjaustantstulpų;
iš lėktuvų įvairių, kurstančių gyventojussukilti,atsišaukimų, būtent - į lietuvius
8.D~ryti_visų įmano"!ų kliūčfųpasitraukiantiems
raud.armijospadaliniams,
aktyvistus,į atsargoskarininkusir šaulius, į buvusiusLietuvos kariuomenės kū.
gurguolemszrtransportui,stengtissakytusdalinius nuginkluotiarbapulti juos iJ
rėJ.us-savanorius, į lietuvių inteligentiją. į kultūrininkus ir valdininkus,į moksleipasalų, partizaniniubūdu;
v11ą ir kaimojaunuomenę, į ūkininkus, į darbininkus,į verslininkus,į msų rau9. Jei pajėgų santykisleistų, bandytiNacionalinioKorpusopagalba nugin·
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donosiosannijoskmius ir t.t.
Galimatikėtis, jog tokiu būdu visa tauta būtų ūmai išjudinta ir susi
kraJteto('ia/h!itintaprieJokupantus!r mūszšla~~ ~mun_is~s atmosfera,
:arprŲ Ja/Jų baunespamka,kun palauztų bet kuą išJŲ puses nmtesnį pasi
nimq.Be to. žymiainumuštų raudoniesiemsūpą, kas prisidėtų prie raudono..
ann1josdemora/izo1imo.
Tokiomisaplinkybėmis galimatikefls,Jogsukilimo vykdymas visame
praeitų skuuulžza1.
Tik reikalingaparod)-tidaugiauryžtumo, drąsos ir revo ·
mo akiplėšiškumo, kai volaeč1ams puolant, raudonoji armijair visimūsų tau
išda11ka~
panikosperimti,bėgtų iš Lietuvosarbaskubėtų slapstytiskurpo u
Iš ankstogalimanumal)ti,kad ten,kur nėra sutelktadidesnių rusų raudo
siosannfos jėgų, sukilimasgalėtų greitaiir be sunkumų praeiti. Tuo tarput
kur sutelktadaugiaurusų raudonosiosannijosJėgų, patartinasatsargumas:p
tižiojekorntitunnt tikslą laimėti laiko, kolpriartėtų vokiečių kariuomenė.
.. Jei!1i1_
Vjnau.sy~ sutJa,rmosu i·okieči~is susitart!nepavykflĮ, kitaip saka~
j ei mkiečiams pradėjus puolimą nebūtų iš lektuvų platinama Vynausybės irA~
vistų Frontoatsišaukimų, o taippat apie Vyriausybės sudarymą nieko iš Berly
perradiją nebūtų pranešta,tai reikiamanyti,jog vokiečiai Lietuvos atžvilgiu dar
turiužkulisinių tikslų.
Nuo sukilimobetgiir tokiameatsitikimesusilaikytinereikia.Jis turi būti vyk,
domaskaipparuoštassu tikslupagrobtikraštovaldymoaparatą į savo rankas.
KraštoVyriausybę tokiameatsitikimeturėtų paskelbti VilniausCentrasrevoliucin_iukeliu,kadpastačius vokiečius priešįvykusįfaktą. Asmenims, kurie tokią Vynau51bę sudarytų, ypatingo
pavojausiš voldečių pusės negalėtų būti, nes,kaipjau
mineta,1audabaryrapaaiškėję, jog patys voldečiai yra suinteresuoti, kad krašto
valdymoaparatą sudarytumeiš savoimonių.
Revoliucinės Vyriausybės paskelbimoaktasturėtų būti laikuparuoštas ir tinkamaisuredaguotas,
kadangijis būtų didelės istorinės, tarptautinės teisinės irmorali~kai-politinės reikšmės ne tik dabarčiai, bet ir ateičiai. Ypač jis būtų svarbUJ
pačios Vyriausybės legalizavimuisi
ir kaip nesugriaunamasargumentas Lietuvos
diplomatijai
užsieniuosegintiLietuvosatstatymoreikalą visamepasaulyje.
Kalbamasaktasturėtų būti sustatytasir skelbiamasLietuvių Aktyvistų Sąjū•
džio var~ '.kaip v~eninte~io
lietuvių tautosvaliosreiškėjo ir vykdytojo,pastatant
ei:entual!ai
tos V~n~usybes
priešakyje
patį to Sąjūdžio vadą, kad tuo galimai daugia~sunšusvokiečiams rankas. Ji į šį Sąjūdį irjo vadą deda savo viltis,tuo yra
užsiangažavę ir todėl jiemspolitiniuir moraliniuatžvilgiubūtų sunku su tokia
Vyriausybe
nesiskaitytiirjos nepripannti.
Kadangi,kaipjau minėjau, centralizuotassuldlimo vadovavimas numatom_ose
~ą~o!e busn_efm_anomas,
laisukilimasvykdomas vietosesavistoviai,vietinių _v~1kė1ų 1r v~~ 1m~~tyva.
T~,p_iniai
!r apskričių centraiturės uidavinįpaski"Į
suki~1"!0
padal!n!ų veikimą _de_nnh,
pasiųsti, kur būtų reikalinga, paspirtiesiš kai~
mymmopadalinio~rf~dalim?r_ezervo
, irduotipapildomų nurodymų, ką daryti
tam arkitampadaliniui,pradin1uidavinį įvykdliusiam.
Ta'l?iniai
ir apskričių ~entraisukilimo metu vykdovietose valdlios funkcijas,.
kol u~1megs~šyssu Viln_1aus
C~~l'}:-,
Vyriausiąja Aktyvistų Frontovadovybebet
nesusul~'>:S
LietuvosV~'!ausybe
1r11~eperims krašto valdymą.
A_P!~
Jvy~ytussukil!m_o
uida~1musir kovos eigą beipasiektus rezultatusže·
mesmeJL
!ukilim~.padaltmų_ vada,p~aneša per patildmusryšininkussekančia~
aukštesniamsukilimo vadui ar sukilimocentrui, kurie iš savo pusės orientuoja
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subordinuotuosius
jiems žemesniussuldlimo vadusirpatikėtinius apie tai, kokia
susidarė bendrapadėtis veiktiplote, kas atliktakitose sukilimo srityseir ką padaliniuitoliauveiktibei kaipjam toliau laikytis.
Visur,kurtik suldlimaspavyko,pastatomi viešųjų įstaigų ir įmonių priešakyje
saviimonės. Patartinavisur,kur tik dargalima,grąžinti į senas vietas buvusius,
t.y. teisėtos Lietuvos Vyriausybės savo laikupasldrtuspareigūnus, _kaip,P_OV.
, _aP_skričių viršininkus, miestų burmistrus
, valsčių viršaičius, ~el~lw„ stoč_1ų_ . vu·!t·
ninkus, pašto viršininkus irt.t. Taippat tuojaugrąžintina visa vzešo)lpo!Lc11a
vieton to, kad !a1rusgyventojų laikiną miliciją.
..
.
. . . .
Visiminėti pareigūnai turi būti tuojau, kaip sukilimas toje ar ldtoJe vietoje
įvyks, paragintigrįžti į savo senas vietasir užsidėti turėtą neprjklauso_mos
f.:i~tuvosmetu uniformą. Bendraiir visi ldtolde valstybės buvimo Lr valdži.osveikimo
išoriniaipažymėjimai turi būti atstatyti.
Grąžintieji į savo vietaspareigūnai ar naujaipasldrtiejituojau išleidži.areikalingusviešai tvarkai,gyventojų saugumuiir bendramramumui palaiJcr~s~lbi musirįsakymus, kuriuosplačiai išplatintiir viešaiišlipdyti,kad gyvento1a1
žinotų,
kaipjiems laikytisir kad visi patirtų, jog valdžiayra ir veilda.
Grąžinimas senų pareigūnų, uniformų restauravimas,valstybės ženklų atstatymasirskubusišleidimasir viešaspaskelbimasįvairių valdži.osįsakymų - vis tai
yraaktai,kurieturi voldečiams parodyti,jog kraštovaldymoaparatastapo atstatytasir f;eikiakaippridera.Voldečiai, pastatytišitaipprieš įvykusį faktą, negalėtų
sujuo nesiskaityti.
Reikalingus
personaliniuspakeitimusgrąžintuosepareigūnuose, jei tarpjų būtų
netinkamų tolesnei tarnybai,bus galimapadaryti vėliau, kai suldlimui praėjus
viskasgrįš į normaliasvėžes.
Kad vokiečiai galėtų sukilėlius atskirtinuo šiaipjau Id.tų civilių gyventojų ir
nepaskaitytų juosginkluotaisvietiniaiskomunistais
, sukilimui įvykus, jo dalyviai
užsidedaant kairiosiosrankosbaltą (drobės ) juostą, su raidėmis T.DA. (Tautinio DarboApsauga).
Vokiečių kariuomenės daliniaivisur,kur tik jie Lietuvojepasirodys,su.tinkami kaipdraugiškosLietuvai valstybės kariuomenė.
Vietosvaldžios pareigūnai ir vietosvisuomenės atstovaipasitinka tų dalinių vadus,jiemsprisistato,
orientuoja
juos apievietinępadėtį, suteikiažinių, koldų tik turi,
apiepasitraukusį priešą (rusus)ir, esantreikalui,pasiūlo savopatarnavimą.
Su vokiečių kariaisirpareigūnais reikiastengtispalaikytigerus ir nuoširdžius
santykius,betsavęs nežeminti,nessukildamimeskovojameuž savo laisvępatys,bet
ne vienlaukiamemalonės iš voldečių, kadjie mums tą laisvę padovanotų. Mes tik
išnaudojame
jų pageibą. Bet už savolaisvę mokame ir mūsų pačių kraujoaukomis.
Pasyvumasir ištižimas Lietuvą pražudė,
Aktyvumasirpasiryžimasturiją išgelbėti!
UETUVJŲ AKTYVISTŲ FRONTOVADOVYBĖ
Šie nurodymai Lietuvos pogrindžiui buvo perduoti ir žodžiu. Pirmasis, kuriam buvo duota su tais nurodymais susipažinti, buvo 1941 m .
vasario mėnesį iš Vilniaus į Berlyną atvykęs Vilniaus lAF štabo atstovas M. Naujoka itis. Į Berlynąjis atvyko informuoti lAFvadovybę apie
p_ogrind_žio
pasiruošim~s sukilimui ir jo žygius laikinosios Lietuvos vynausybės 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~aiįuos per:
Sovietams sustiprinus sienos apsaugą, LAF ryšininkams per sieLĄF tabui Vilniuje. Pakartotinai jie buvo perduoti Į Lietuvą ž
ną teko kone veržtis jėga, ne kartą susišaudyti su enkavėd_is~ais: J .B~balandžio mėne io 18 d. ir gegužės mėnesio 5, 8, 12 ir 19 diena
tėnas, bandydamas pereiti sieną, buvo pastebėtas sargyb1~1ų, tr a~tArtėjant karui, ry ininkų siuntinėjimas buvo suintensyvintas. Prieš
šaudydamas sugrįžo atgal. Ltn.J. Dženkaitis, 1941 m. biržeho 17_d: Jau
·arą LĄF vadovybė vienu metu į Lietuvą iš iunt~ d_videšimt ryši ·
perėjęs Vokietijos-Lietuvos sieną, pateko rusams į ra~~s. ~1mmgo
Karo išvakarė e kiek utrumpinti tie nurodymai Lietuvos pogrin ·
atsitiktinumo dėka jis buvo palaikytas vietos gyventoju ir_pnstaty~~s
buvo perduoti ir raštu, kad nekiltų jokių ne u ipratimų ir pogrin ·
kasti apkasų. Juos iki prasidedant karui keletą dienų ir kase. I_šg~l~eJ?,
centrai žinotų, ką daryti. Lietuvospogrindis tekstą gavo, tai jis pa ·
jį tikriausiai tai, kad savuosius vokiečių karo gamybos "popten~ms .
no raštu L\F vadovybeiBedyne.
drabužius prieš pereidamas sieną išsikeitė į dėvėtus su vienu tą dieną Į
Tenkapastebėti,jog ryšininkaitarp I.AFvadovybės Bedyne irLle1 Vokietiją atbėgusiu mokytoju iš Lietuvos.
. .
tuvo pcigrindžiodirbo sunkų ir labai rizikingą darbą. Jį dirbdalJŲI
Pavojus patekti nelaisvėn vertė LAF vadovybę nurodyt.t Ltetuv~s
kpt. A Švarplaitisnet ir gyvybę paaukojo. Atlikęs savo uždavinį, pra pogrindžiuiryšius pirmiausia palaikyti per pasienyj~ es~nči~s_vie~os tr
Šakiusjis bandė grįžti į Vokietiją ir pasienyje buvo išduotas enkavėd'
kitos pusės ryšininkus.Tokie ryšininkai gana sėkmmga1 veike . Vienas
tams. Jį išdavė jo paties eusbrolis Kyzelbachas,kuris buvo pasižadėj
jų savo 1941 m. birželio 13 d. raporte I.AFvadovybei pr~nešė:_"Pas~
perve tijį per sieną. Kpt.Švarplaitį per sieną turėjęs pervesti vietos iili
tiniu laiku mačiausi su daugeliuanos pusės asmenų, Iame tuo1augTĮZO
ninkas Jančaitis, išeidamas į žygį pasiėmė kirvį, esą, sulaikytas sajcytlĮ;
atgal.Išjų susidariautvirtą nuomonę, kadjau dauguma anos~usės vei~ė
jog eina karklų kirsti. Eidamas iš paskos pakeliui jis smogė kpt.Švaii jų mūsų nurodymusžino. Be to, kiekvienamjų perduota tos znstrukcLJOS
vietos,kuriosatrodėjiems žinotinos.Tuo būdu painformuota į ten grįžtan
plaičiui kirviu ir sužeistą perdavė sovietiniams pasienio sargybinia~
čių asmenų: manopaties9,pasieniečių (LAF pasieniopostų; KŠ) draugų
Suimtasisbuvožiauriai kankinamas Kauno kalėjime, o karui prasidėi
- per l O.Kaipanksčiau minėjau, jau pasiųsta pilnoji instrukcijaraštu Vyr.
jus su kitais mirtininkais išvežtasir Minsko kalėjime sušaudytas. Ka~
Vadovybei(centrams Vilniuje ir Kaune; KŠ.). Iš to išeinant, be jokios
pradžio'e vokiečiams įžengus į Lietuvą, Kyzelbachas ir Jančaitis
abejonės jau galimatvirtinti,kad visaprovincija (Lietuva) atliks savo pakpt A. Švarplaičio išdavimą buvo sušaudyti, tačiau tai negalėjo išdu
reigas"(LituanistikosDarbai.JI, 94psl.).
tajam grąžinti enkavėdistų išplėštos gyvybės.
Paskutinėmis dienomis prieš karą Butrimonių apylinkėje žuvo
Ruošiamasi karui
ltn. P Skurauskas, su užduotimi atvykęs į Lietuvą. Tik dėka laimingo
Laikui bėgant vis stiprėjo įsitikinimas,jog karas čia pat. Ypač tuo
atsitiktinumoliko gyvasiš Bedyno į Lietuvą grįžtantis M. Naujokaitis.
buvo
įsitikinusi LAF vadovybė Berlyne. Ši aplinkybė stūmė visus kitus
Perėjęs pasienio vielų užtvarasjis buvopastebėtas sargybinių, ir jie prareikalus
bei rūpesčius į šaŲ ir visą dėmesį kreipė į ruošimąsi karui.
dėjo šaudyti. Atsišaudydamasbandė grįžti atgal, tačiau jau ir iš ten paSukilimui
ir Lietuvos nepriklausomybės atstatymui ruošėsi Lietusigirdo šūviai. Sužeistas į krūtinę ir dešinę koją, jis dar nušovė atbėgu·
vos pogrindis ir Bedyne įsikūrusi LAF vadovybė.
sius sargybinių šunis ir bandė pasislėpti netolimame miškelyje, bet tuo
Štai kaip tą darbą dirbo Kauno veterinarijos akademijos studenmetu buvo sužeistas trečio šūvio. Sukaupęs likusias jėgas jis pasiekė
tai. Šios akademijos studentų aktyvistų pirmosios trejukės nariai viemiškelio tankumyną. Čia nuo žaizdų nualpo ir rytojaus dieną buvo pa·
nas palaikė tiesioginį ryšį su LAF vadovybe ir Vytauto Didž. universisienio sargybinių rastas be sąmonės. Pradžioje buvo nuvežtas į Taur~- teto aktyvistais,antrasis turėjo sudaryti aktyvistų branduolius "Lietū
gės ligoninę, vėliau perkeltas į Kauno sunkiųjų darbų kalėjimo ligonJ•
ky","Maiste", ir "Valgy", trečiasis - organizuoti aktyvistus pačioje akanę, kur turėjo sustiprėti, kad galėtų būti apklausinėjamas. Tuo tarpu
demijoje. Visiems kartu buvo duotas uždavinys paruošti Vilijampolės
pra5idėjo karas, sovietai nespėjo jo iš ligoninės paimti, ir jis kartu su
gyventojų apsaugos karo atveju planą. Vienas iš to trejeto, K. Ambrokitais to kalėjimo kaliniais išėjo į laisvę.
.
zaitis, apie pasiruošimą rašo: "Visi laukė vokiečių-rusų karo kaip viePrimintina, jog M. Naujokaitis ir sunkiai sužeistas bei patekęs l
nintelioišsigelbėjimo... Iš Berlyno LAF organizatorių ateidavoperspėji
enkavėdistų rankas palankių aplinkybių dėka savo užduotį perduoti~~mai į vokiečių raginimusžiūrėti kritiškai.Kovo mėn. gavau įsakymą nurodymus LAF vadovybeiLietuvoje įvykdė. Prie jo Tauragės ligonineJC statytivietasginklams numesti ir atžymėti žemėlapyje, nustatyti ženklus
budėti buvopaskirta gailestingojisesuo-slapta lAF bendradarbė. Nau·
eventualiam ryšiuilėktuvais. Po dviejų savaičių viskas buvo atlikta, ir žej~ka!t~, kuriam l?ikui a_t~a~ęs są~onę, perdavė jai nurodymus. Jie pa·
mėlapį su atitinkamaisženklaisper žalią sieną pasiuntėm į Vokietiją LAF
sieke LAF štabą 1r padeJo Jam onentuotis įvykių eigoje.
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atstovams.
Atfymėjom dvi vietastarpGirkalnio ir Betygalosir vieną
nopriemiestyje
tiesLapių ūkiu. Kadangi nebuvo duota datos, tai nusta
tosevietosenaktinisbudėjimas buvo vykdomas iki karo pradžios.'flk
liaupaaiškėjo, kad tai buvo vokiečių apgaulė. Gegužės mėnesio prarižio·
jau turėjome visusreikiamus planus ir buvome visiškai pasiruošę. Trūko
tikginklų. Gegužės galebuvosusitarta, kad bet kuriuo laiku galim peritnll
Kaunosenamiesčio "Lietūkio" sandėlių raktus,miltų atsargos buvoišdėJ;
tytospatikimosemaisto krautuvėse. Maistokonservų didelės atsargo
s bu.
vo sukrautosdviejų gastronomijoskrautuvių rūsiuose Vilijampolėj, suda.
rytiapsaugosbūriai priefabrikų, numatytipatruliai,netpardavėjai maisto
krautuvėse sukilimometu,paruoštasplanas išlaisvintikalinius iš IX forto
ir t.t.RyšiuipanaudodavomLR Kryžiausmašinas,nes kai kurie šoferiai
buvomūsų žinioje,o tų mašinų paprastairusainetikrindavo.TuosplanUJ
patikrinommasinių išvežimų metu birželiomėn. Visibūriai buvopareng.
tyje,tačiau buvo įsakyta sunkvežimių neliesti. Radijo ryšyssu Vokietija
pasidarė sunkus,nes rusailabaigaudė ir greitainustatydavosiųstuvo vietą. Vieną birželiovakarą Vytautas
paprašė pasiųsti keletą žmonių siųstuvo
apsaugaitransliacijos
metu. Tadastudentaitechnikaimėgino susirištisu
užsieniuiš Aleksoto.Pavyko.Duota suprasti,kad karas kiekvienu momentu galiprasidėti. Nesulaukdamiginklų, turėjome bentpradžiai patys
jų pasirūpinti. Tadajau buvomesusirišę su milicija,nes pavyko surasti
keletą patikimų žmonių. Persavoryšininką studentą V.paskyriau pasimatymą su vienumilicininku.Pasimatymovietonatėjo skyriausviršininko
pavaduotojas.Patikėti juo buvo sunku, tačiau lengvapėdiškai pažadėjo,
kad kai duosimeįsakymą, galėsiąs nuginkluotivisą skyrių ir ginkluspri•
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 būd u .
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 išvaka r.e:
se lietuviai neturi skelbti jokios politinės deklaracijos ir nes udari neU
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nei Bedyn e, nei Lietuvoje be susitarimo su Reic hu. Re ikalams šitaip krypsta nt , vis labiau atrodė, jog vyriausybę gali tekti suda ryti Lietuvoje. Todėl apie kovo vidu rį 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 imu s.
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 ka riuomenės padalinių, ku r tik maža karininkų dalis nepri klausė slaptai antisovietinei organizacij ai.
Taip gal būtų ir įvykę, tačiau pri eš pat karą tiek lietuviškąjį pogrindį, tiek ir vis ą lietuvių tautą ištiko keletas smūgių . Visų pirma,
1941 06 07 Vilniuje buvo suimta dalis LAF štabo narių . Manoma, jog
vadus enkavėdistams išd avė vokiečių Gestapas , nes vokiečiai priešino si lie tuvių planui karo atveju skelbti Lietuv os nepriklausomybę. Antras
smūgis buvo apie 300 lietuvių ka rininkų įgulose ir poligonu ose suėmi
mas ir išvežimas į Rusiją, vietoje jų daugiausi a pastaty ti ru sai, o korpu sas papildytas ir rusais kareiviais. Pagaliau prasidėjo ir masinės lietuvių deportaci jos, kurios apgriovė ir lietuvių po grindžio organizacijas ,
nes buvo deportuo jami visi aktyvesni ir labiau susipratę lietuviai, kurie
ir sudarė pogrindž io organizacijas. 1941 m. birželio mėn . buvo depor tuota apie 10 proc. LAF narių .
Po š ių įvykių Vilniaus ir Kauno LAF ce ntrų atstovai susitikę nutarė, kad sudaromas vyriausiasis centras Kaune. Atrodė, jog Kaune bus
daugiau galimybių atkurti Lietuvos nepriklauso mybę ir sudaryti laikinąją vyriausybę.
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mėn. 22 d. nuo 3 iki maždaug 12 val., kai raudonieji, kraudami į lagaminus išplė.štą kurortoturtą, įtikinėjo vietiniusgyventojus,kad tai manevrai,

KAROUGNYJE
Lietuviaisukyla
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" 1969m. Nr._3 t~ip ~pi~ lietuvi~ ~uki!imo pradžią
rašo: " ...vzsamūsų tautaspontamškaz,be;okzoparagzmmozrnet ten,kur

nebuvojokių slaptosrezistencijos vadų, sukiloprieš okupantą, o susikau.
pusiai neapykantaiišlieti "nepavejamuo
sius" raudonarmiečius varė lauk
ne tik buvę Lietuvoskariai, bet ir net niekad kariuomenėje netarnavę civi,
liokai, o dažnai net paaugliaivaikai...Atsimenu, dar porai valandų nuo
karopradžiosnepraėjus, aš buvaupakeliui į vieną vietovę tarp Marijam,
po/ės ir Liudvinavo,kur turėjau susitiktiiš Vokietijosgrįžtantį karininką
J Dženkaitį, tuojpo to žuvusį prie Kauno. Prie Davinės upe/ės manepasi,
tiko dideliskeliasdešimtiesvyrų būrys. Dauguma šių vyrų buvo civiliaiJ
drabužiais,bet vienaskitas dėvėjo šaulių uniformomis, o jų apsiginklavimas buvo pradedantpistoletaisir medžiokliniaisšautuvais, baigiantlaz. :
domis... Šiame būryje mačiau bentkeletą pažįstamų veidų. Šie vyraimant ,
palydėjo atgal,beveikligipat mano tėviškės ūkio. Pakeliui nuginklavome
keletą raudonarmiečių, kėlėme lietuviškasvėliavas, o buvusiemsseniems:
kaimų seniūnams įsakėme grįžti į savopareigas.Atsisveikindamaspata- '
riaujiems visainet nesirodytiNartkeliuiš Marijampolės į plačiąją tėrynę '
bėgantiems didesniems,darnepakrikusiems
sovietų kariniamsdaliniams..
.
Prie tėvo ūkio vėl atradaususirinkusį keliolikosvyrų būrį ir jau iškeltą
tautinę vėliavą. Aišku, tuojauperėmiau vadovavimą irpasiunčiau žvalgj· ,
bą į Marijampolę. Žvalgaigrįžę pranešė, kad vokiečiai jau užėmė miestą ir
išjų atėmė ginklus... Didesnisžmonių susigrupavimasbeijudėjimas irprie
tėviškės ūkio iškeltavėliava, savaimeaišku, atkreipė besitraukiančių rau·
donarmiečių dėmesį, kurių vienasdalinysnet iššovė mūsų kryptimikelias
minas. Viena mina užmušė pievojebesivalkiojusį veršį, o kita išmušė di·
delę skylę tvartosienoje.Po to "nepavejamieji"
skubiai tęsė savopasitrau·
kiamąjį žygį, bet,kaimynų nugirstomiskalbomis,palikoprie Nartkeliosar·
gybinį įspėti kitus bėgančiuosius, kad vengtų šio ūkio, kuriameyra "įsitvir·
tinusi" banditų gauja, fašistinių Lietuvoskarininkų vadovaujama... Ta·
čiau tuojau dingo ir tas sargybinis
..."
. . :aip prasid~jo_Lie_ru_voj~
1941m. sukilimas prieš sovietus. Pan?·
šiai viskas vyko 1r likus10JeLietuvos dalyje. Druskininkuose "Birželio
1

1

aktyvūs lietuviaijau organizavomiliciją irpartiz.anus"([L, 1941-l 3). "Šventosios gyventojai,pirmąją kanonadą i.šgirdę, entuziazmo pagauti, tvėrėsi
darbo:bematanti.šgaudė savo čekistus ir vietos bolševikusir l val. dieną
sekmadienį uosto rajone iškėlė tautinesvėliavas" ([L, 1941-20). "Anks-tų
birželio22d. rytą išgirdę pirmuosius i.flaisvinimo.šūvius~ ramygaliečiai stojo
priedarbo. Jų tikslasbuvotrukdytibesitraukiančiai sovietų kariuomenei."
([L, 1941-23). "Birželio22 dienos rytą gelgaudiškiailietuviai sutiko su
dideliu džiaugsmu.Pamatę skraidančius vokiečių lėktuvus ir bėgančius
"nenugalimosios"armijoskarius, vietospartizanaipradėjo veikti. Buvo
užimta kompartijosbūstinė, paštas~milicija" ([L, 1941-23). Ra šantieji
apie 1941 m. sukilimą kartais teigia, jog sukilimui ženklą davęs pranešimas per Kauno radiją, kad atkuriama nepriklauso ma Lietuva ir sudaryta laikinojijos vyriausybė. Tikslumo dėlei tenka pastebėti, jog tai neatitinka tiesos. Žinoma, tasai pranešimas buvo didelis padrąsinimas jau
pradėjusie ms veikti sukilėliams ir paskata imtis ginklo dar neprad ėju
siems veikti. Iš tikrųjų daug kur jie pradėjo kovo~isu raudonaisiais dar
prieš karo pradžią. Ne vienos vietovės lietuvius griebtis ginklo paskatino sovietų pradėtos masinės lietuvių deportacijos . "Tikrai ta savaitė nuo birželio14 iki 22 d. - yra vienasbaisiausių Lietuvos istorijoslaikotarpių. Ji liks žinoma kaip nepaprastosovietų teroro savaitė. Tačiau tokiais
sunkiaismomentaispadidėja iržmonių pasiryžimas,atsparumas.Miškuose
besislapstą vyrai,susiradę ginklų ir susibūrę į būrius~ pasiryžoneleistisavęs
suimti ir išvežti. Anykščių apylinkėje jau nuo birželio14 d. ypač aktyviai
veikė Niūronių kaimo vyrai,Biliūno vadovaujami. Iš nemažų apylinkės
miškų jie keliskartusapšaudė į Niūronis bandžiusiusvažiuotičekistų sunkvežimiusir tie, nieko nepešę, kelis kartusgrįžo atgal.Per vieną tokį susišaudymą buvosužeistas
Anykščių milicininkas.Karuiprasidėjus prie Niū
ronių ryrų prisidėjo dar ir kitų aplinkinių kaimų energingesnivyrai,ir susidaręs nemažasbūrys ganaplačiai veikė" ([L, 1941-24). Linkuvoj "Partizanai,pradėję veikti dar karui neprasidėjus, daug prisidėjo prie to, kad
liko neišvežtų žmonių, kurie turėjo būti pirmoj partijojišvežti SSSR gilumon, ir prieš kelias dienas,įžygiuojant vokiečių kariuomenei į miestelį,
išvaikę miliciją ir vietoskomunistus,išgelbėjo miesto ir apylinkės gyventojus 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
1941m. 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 Rokiškio 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)ryedu kartus buvo pulti lietuviai partizana i arokų kaime
Dėl rganizacij ir pa iru imo stok apša udžiusios viena kitą d~
raudonųjų grupės, buvo nukautas milicininkas Povilas Boreika . Man.
jam lės ap kril)1e. bandant suimti keturių brol ių 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 . Dė l 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 nurodymą - ·ai vokie iai peržengė Lietuv
ieną.

Sukilimas Kaune
ukilimas Kaune prasidėjo tuoj . kai jį pasiekė pirmos ios karo ži- '
ukilimui vadovauti ėmė i Lietuvių aktyvistų fronto Kauno šta. Lietmių ak~,i rų fronto vadovybės krašte įgaliotinis L. Prapuolenis 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 partiza nų štaį.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 daugia usia stu·
dentai, aukšte niųjų klasių moksleiviaiir iš dalies darbininka i, tarnautojai bei valdininkai. Pas sukilėlius perėjo net kelių nuovadų milicininkai. 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 revom

huc11ų suku,y pats esu išaugęs, tadmačiau daugnarsosir entuziazmo bei
Pasia_~kojimo,
_tači~u ~o~etinio_mū5:1 jaunimo garbei reikia pripažinti,
kadpems galetų pnlygtztzkper velesmussukilimuspasireiškę lenkai Varši:_v
oje l?-!' m. ir vengrai19~6m._"(Draugas,1966, Nr. 152). Vilijampo·

le~es~Johmo atr_aI?ab~vo VISŲ ~Irma Veterinarijos akademijos studen·
tai bc:1tar~autoJa!. Ap_1e nuotaikas toje akade mijoje karui prasidėjus
spauda raše: "Iš VISŲ miesto kampų (birželio22 d. -A.G .Jrenkasi Akade-
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mijos tarnautojai su ypatingaisbruožaisveiduose. Laisvi nuo tarnybos slepiasi saugesnėse vietose.Kuždasi ir buriasipartizanai, dulka "nenugalimųjų " 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 saugotiAkademijos patalpų ir įrengimų bei žmoniiĮ gyvybių. Visurišstatomos sargybos" ([L, 1941-22). Be Veterinarij os
akademijos studentų ir tarnautojų partizanų eiles Vilijampolėje papilkiti 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.

dė

Panemunėje

vienasšešiolikmetis,dabar kanadietis (išvežtopulk. sūnus),
užšokaancbolševikinio tanko ir užvaldojį". Įmonių bei įstaigų apsaugos
ir gynybos būrius sudarė daugiausia jų pačių personalas - darbininkai
ir tarnautojai. Taip buvo saugomi ir ginami Kauno pašto rūmai , "Me talo" fabrikas Šančiuose, "Maisto " fabrikas Aleksote, Palemone buvuios j monės ir kt. Sukilėlių eiles p apildė 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 namu ose susidariusiai partizanų grupei. Už ~elegalaus laikraščio leidimą kalintas "Za ibo " spaustuvės darbini nkas Šipkauskas iš kalėjimo taip pat nuėjo tiesiai pas partizanus. 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 paminė ti 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 perso nalo, 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 nuk autas Ukmergės plento pakelėje, mokytojas atsargos leitenantas A. Markauskas, vadovavęs Kauno užmiesčio Tabariškių partizanams , D . Skrinius , iki sovietinės okupacijos buvęs aviacijos puskarininkis , vadov avo Kauno pa kraštyje buvusio Marvos kaimo partizanams. Ypač daug buvo studentų: tech. stud . A Morkūnas, vadovavęs Šančiuose geležinkeliečių daliniui, 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 kvalifiku otas vadas. 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 sukilimo slaptai įsigytų ginklų žymesnėms ginkluotoms operacijoms nepaka -
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ko. Pirmi reikšmingesniginklų kiekiai b~_vogauti iš perėj~sių pas SUk'
lėlius milicininkų. Veterinarijos akadem1JOSstudentų būnui porą p 1•
felių pistoletų ir amunicijos atgabeno milicijos pareigūnas, kuris s~rtžini_oj~~san~iemsmilicininkam~.b~~oįs~kęs s~nešt~ginklus_t?riarna~
pat1knmmu1.Poros nuovadų mI11c1mnka1,
pere1dam1pas suk!lelius p
siėmė ir visus ginklus. Dalis ginklų buvo įgyta gatvėse nuginklu~ja~;
pasitaikiusi~satskirus sovi_e~karius. Kaip tu~ būdu_ ~u~~ įsigyta gin.
k_lų, pas?~OJ?K. A~broza1t1s:
_"Atvyku_ssekančiam bunui_iš Vilijampo.
lestadaiki pietų ture1omegrobzonet apie15 šautuvų. O kaip? Išsidėstėm
tarpduriuose,einapavieniaikareiviai,ir čiumpi jo šautuvą. Kol tassusio.
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 000automatinių šautuvų, daug pistoletų, granatų, kulkosvaidžių ir priešlėktuvinių kulkosvaidžių. Panemunėje užimtame ginklų sandėlyje buvo rasta apie 3 000šautuvų ir keletas kulkosvaidžių. Šančiuose raudonieji spėjo susprogdinti ginklų sandėlius pirmiau, negu lietuviaijuos užėmė. Tačiau čia taip pat, nuginklavus sovietinius sargybinius,pavyko iš degančių sandėlių - kad ir esant dideliam
pavojui- išnešti nemažą kiekį ginklų - kelis tūkstančius šautuvų, kelias
dešimtiskulkosvaidžių ir nemaža amunicijos. Panašiai iš raudonųjų susprogdintų vadinamųjų "Batareikos" ginklų sandėlių Aleksote partizanai, vadovaujamiltn. J. Dženkaičio, išsinešė žymų kiekį tinkamų vartoti ginklų. Vilijampolėje užimtuose sandėliuose buvo rasta ne tik nemaža ginklų, bet ir daug amunicijos.Tai sukilėliams buvo ypatingai svarbu, nes ne visuose užimtuose kariniuose sandėliuose buvo jos rasta, ir
sukilėliams trūko amunicijos.
.
Pat~k_ę į sukil~li~rankas ginkl~ibuvo skubiai paskirstomi kovojan~e_msdahmams._Ta1~
iš A Pa_n~i:nunes
buvopasiųsta ginklų ne tik FredoJe _1z:
Ąleksote veikus1e~s~~Ilehams, bet, nežiūrint priešo ugnies, motorla:VJaisnugabent~~et Į V1l~Jamf>?lę, o _išten pargabenta į A. Panemunę
~tamos ~mu~1~1Jo~.
Iš kitų užuntų gmklų sandėlių ginklaisukilėlių bū
~ams buvo1švež10Janu
pašto, "Paramos"bendrovės ir gydytojų bei medicmosf~ul!e_t_o
_stud~ntų P?~pint~mis greitosiospagalbos mašinomis.
. . P1rm~e~1
he~v1ų s_uk1le_hų v~iksmaibuvo skirti sąmyšiui priešo puseJ~sukelt1.__!'uot~slu Ja~ b1rž_eho 22 d. naktį sukilėlių grupė sunaikino
~o~etų arm11osryši~stotĮ, kar_mę telefonų centrinę Vilijampolėje ir užeme Kau?o pašt~ rumus. Nonnt sukelti didesnę paniką, iš čia dar buvo
pask_a~bmt~ s_ov1etų kaz:okomendantui, kad Kauno apylinkėje, esą,
nule1st1v?~J~ČJŲ desantai, oyo to išjungta telefono ir telegrafo stotis.
. ~ukJlehams ~uvo_labai sva~buprabilti 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 rad1Jostotį. Į sukilėlių rankas pateko ir
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radiofonas. Kad sukilėliai negalėtų pasinaudoti, sovietai radiofoną buvo sugadinę. Tačiau ta galimybė sukilimo rengėjų buvo numatyta ir parūpinta atsarginių d~li~..Tos daly~_gre_itosios
f.aga~~s maši?omis buvo
skubiai atgabentos, 1r 1k1ryto radtJas Jau galeJo butt naudoJamas . Saugodamas radijo stotį nuo raudonųjų pulk. inž. J. Vėbra su savo būriu ją
užminavosavo pačių gamybos minomis, nes kitokių neturėjo.
Turėdamas savo rankose radijo stotį sukilėlių štabas galėjo imtis
pagrindiniošio sukilimo tikslo - skelbti atkuriamą Lietuvos nepriklausomybę ir sudaromą laikinąją vyriausybę. Aktyvistų fronto štabe A. Damušis,J. Vėbra, L. Prapuolenis, Z . Ivinskis su keliais kitais ten buvusiais asmenimis suredagavo trumpą Lietuvos nepriklausomybės atkū
rimo aktą ir pro Kauno gatvėmis riedančius sovietų tankus bei žygiuojančius 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
LaikinosiosLietuvosvyriausybės sudėtį: ministeris pirmininkas pulk .K.
Škirpa,užsienioreikalų ministerisR. 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 . Ministerio pirmininko pavaduotoju buvo numatytas J. Masiliūnas, tačiau
tuo metu jis jau buvo okupantų deportuotas į Rusiją. Po to dar buvo
perskaitytastrumpas Lietuvių aktyvistų fronto įgaliotinio atsišaukimas,
raginantis visus lietuvius imtis ginklo ir vyti iš Lietuvos raudonuosius
okupantus. Pranešimas buvo pakartotas vokiečių ir prancūzų kalbomis,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
masiškaibėgo. Nepasirašęs įvykių liudininkas "Į Laisvę" sukilimo metinių proga 1942 m. Nr. 143/304apie padėtį tuo metu rašė: "Pirmadie_l
nio rytą raudonojiarmijajau bėga. Vorosslenkaper Aleksoto tiltą. Kartui )
skubinasumišusioskavalerijosvoros,pėstininkai, artilerija,tankai... Visai
vilkstinė, perėjusi tiltą, traukiapalei Nemuną ir tik Maironiogatveįslenka 1
į Kauną. Yra raudonarmiečių be šautuvų, basų. Būriai jų sukepusiomis,
lūpomis godžiaigeriavandenį. Gatvėse dar tylu. Kai kuriose gatvių sankryžose darstoviraudonaisraiščiais pasipuošę vadinamiejiliaudiesmili-'
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cininkai.Tačiau irjz1daugumapa/i~osavop~stus.Visasmie~tasjauži
kad viršenybė iš Kaunojau išdū_m_usi._ Sav_a~nų P~OSfJ:ktu
.,~~ /nyje:
romistraukiao/aipanto
parankinių vilkstines
su vaikais,vezime/zais,
ant
čiz1 nešadid...!!žulius
pundus.Centrinėse gatvėse dartylu.Priemiesčiuose st·
taijX) vieną nuginkluojami
raudonieji.
Prievisų fabrikų, gamybosirno
ni
didžiųjz1 pastatų ir t.t.jau išstatytos
lietuvių sarro:bos.
_Kitidarbininkai
sJa.J,
nasivyktiį darbovietes,
kadišpat rytoperimtų 1momų apsaugą".
Apie 10valandą, 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 Maironiogatvę, kurioje buvo pilna besitraukiančių raudonar.
miečių . Tie, pasijutę šios minios apsupti, pradėjo šaudyti ne tik iššau.
tuvų, bet ir iš kulkosvaidžių. Buvonukautų 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 aleJOSprabilo kulkosva1d1s 1š šaričių
(šv · ertrūdos) bažnyčios bokšto. Tik ką cituotasis autorius toliau apie
tai rašo: ''Dabar jau užverdakovos.Visose gatvėse girdėti šautuvų salvės . Jos aidi visamemieste. Bolševikaidabar šaudo ir į beginklius žmones. Gatvės bematant ištuštėja. Girdėti vien tik šūviai ir šūviai. Rodos,
beprotiškasukiltibeginkliamsprieš galingasdar Kaune ir priemiesčiuose
tebestovinčias bolševikų divizijas.Bet lietuviamspartizanams tai nerūpi.
Jų šūviai bolševikusverčia trauktisiš miestocentro. Vieni skuba pro geležinkeliostotį, kiti- Žaliakalniolink.Visusjuos pasitinka ir palydilietuvių
partizanų šūviai ... Raudonarmiečiai dabar visainustoja pusiausvyros.Juk
jie gerai nežino,kiek ir iš kur juos apšaudo. Vadaimeta savo dalinius, o
pasilikę vienieiliniaiklydinėja nuo vienosprie kitos gatvės, kad rastų iš
miesto išėjimą".
Bėgdami raudonieji pradėjo ką galėdami naikinti, kad nepatektų
jų priešams į rankas. Taipjie susprogdinojau minėtus girlklų sandėlius,
A Panemunės ir Žaliąjį tiltus per Nemuną, ruošėsi susprogdinti jau
užminuotus Aleksoto bei Vilijampolės tiltus, kai tik peržygiuos kitoje
Nemunopusėje likusijų kariuomenė, puolė naikinti didžiąsias įmones,
buvo užminavę Pašto rūmus ir kt.
Lietuviaisukilėliai stengėsi ne tik apsaugotimiestą su jo gyventojais
bei įstaigomis ir įmonėmis, bet ir užkirstikelią į Kauną naujoms sovietų
jėgoms, o esančias -išstumti už miestoribų. Jiems tekostoti į keletą aštrių
kautynių, pareikalavusių daug sukilėlių aukų.
Nemaža susidūrimų su besitraukiančiais raudonarmiečiais buvo
miesto ce~tre,ypa~aplink Maironiogatvę, nes ja raudonieji traukė nu?
Aleksototilto. Susišaudymų buvoDonelaičio, Daukanto Mickevičiaus lf
~~ šios.miesto.daliesg~tv~, kur partizanaisulaikydavopravažiuoJančias soVJetų kannes mašmas1rnuginkluodavokareivius.Reikia pastebėti, jog daugeliuatvejų išvargę raudoniejijau net ir nebesipriešino. Ne
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vienaspats siūlė savošautuvus ir kitus ginklusuž duonos gabalą ar butelį
selterio.Kovosvykoir užimantbei bandant išlaikytiįvairias valdiškas įstai
gas.Pavyzdžiui,birželio23 d. popietę raudonieji bandė atsiimti radijo stotį, tekoją ginti.Buvosusidarę nemaža raudonųjų lizdų, iš kurių ten susitelkę komjaunuoliaiir kiti vietiniai sovietų rėmėjai šaudė į partiza nus.
Gana daug tokių lizdų buvo Laisvės alėjoje. Įvykių liudininko žodžiais,
"kolpartizanaspereinaLaisvės alėją, šūviai pasipilaiš keliolikosnamų."
([L,1942-143).Į šūvius neišvengiamaiturėjo būti atsakoma šūviais. Panašių raudonųjų lizdų buvo nemaža ir kitur - Teisingumoministerijos rū
muose,Žydų banko namuose, Ožeškienės gatvėje buvusiojesinagogoje,
Daukantogatvės vienamegaraže bei kitose vietose.Jie negalėjo būti palikti ir buvo likviduoti.Kauno partizanai stengėsi apsaugoti ir Nemuno
tiltus. Aleksototiltą, traukiantper jį raudonarmiečiams, apšaudė ir Aleksote veikusiejisukilėliai, ir antrojoje Nemuno pusėje buvusieji- su kulkosvaidžiuįsitvirtinę Bazilikosbokšte. Intensyviausioskautynės Kauno
centrevykonaktį iš birželio23-osiosį 24-ąją, kai partizanaijau buvo spėję
geriaususiorganizuotibei apsiginkluotiir buvopasiryžę išstumtiiš miesto
dar gana gausiusraudonųjų dalinius.Susirėmimai vyko ištisą naktį.
Aleksotedidžiausiassusirėmimas įvyko prie tilto, kai lietuvių partizanaistengėsi atmuštinuo tilto sovietų daliniusir pašalintijų padėtas minas.Šiomskautynėms vadovavomajorasJ. 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 Technikosfakulteto rūmų. Majoras J. Garolis įsitvirtino su kitais kovotojais šlaite netoli buvusio Vailokaičio sodo. Apie 3 val. po pietų jie pradėjo tilto gynimą, kuris vyko
gana sėkmingai - raudonųjų veržimasis per tiltą į miestą buvo sustabdytas ir jie net buvo pradėję trauktis. Tačiau ltn. Dženkaičio užimta
pozicijabuvoperdaug atvira, ir raudonųjų žvalgai,atrodo, susekė, kad
juos puola tik nedideliscivilių būrys. Tadjie tanketėmis puolė ltn. Dženkaičio būrį iš užpakalio.Keletas lietuvių partizanų buvo nukauti, o pats
vadas sunkiai sužeistas. Jį sužeistą rado B. Kreivienė, nešusi partizanams šovinius.Skubiai perrištas sužeistasis kovos draugų buvo nuneštas į netolimą namą, o rytojaus dien ą valtimi perkeltas per Nemu ną į
Senamiesčio ligoninę. Išgelbėti jo gyvybės nepavyko, kaip nepavyko
apsaugoti ir Aleksoto tilto. Pajutę sukilėlių bandymą pasiekti tiltą ir
sutrukdytijo susprogdinimą, sovietai skubiai Aleksoto tiltą susprogdino, nors tuo metu tiltas buvo užtvenktas jų pačių besitraukiančios kariuomenės. Ltn. Dženkaitį, buvusį viename iš netoliese esančių n amų
ir girdėjusį, kaip tiltai buvo susprogdinti, tai sunk iai p ris lė gė.
'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 Nemunotiltų ties Kaunu susprogdinim_asa~~čiau, negu rininkas V. M. Todė l nenuostabu, kad raudonieji motorinėmis ir kitodidžioji raudonosiosarmijosmasė pereis į kitą pusę, _1šgel~Jo _Kauną ir kiomis valtimisbuvo bemaž pasiekę antrąjį Nemuno krantą ir net ban sukilėlius nuo didesnių pavojų, kurie grėsė, jei gausios karmes soviet~ dė lietuvių pozicijasapmėtyti rankinėmis granatomis. Tačiau lietuviams

dalysbūtų užplūdusios Kauną.
. . .
. .. .
Kaunopriemiesčiuose kovossu raudonanmečialS pras1deJopmna.
dienį, birželio23d. Jau apie vidurdienį _sukilėliai susir~~ė su ra~donaj.
siaisA. Panemunėje, Šančiuose, FredoJe, Aleksote, V1hJa~poleJe,taip
pat daugelyjegretimų miestoapylinkių - Palemone,MarvoJe:Tabariškė.
se ir kitur. Vienasišvadų buvomokyt. ltn. A Markauskas (miręs 196306
01 Cicero,Ilinojus,JAV). Čia buvopuolamiir nuginkluojamiraudonar.
miečiai, užimamiginklų sandėliai bei kitos karinės įstaigos, perimam~
dažniausiairaudonųjų jau paliktoscivilinės įstaigos, ginami žymesnipastataibeipramonės įmonės , sandėliai, mokyklosir t.t.
A. Panemunėje reikšmingaspartizanų žygisbuvo jau minėtas gin•
klų sandėlio užėmimas. Buvotaip pat susirėmimų su raudonaisiais gal•
vėse, nuginklu
ota pražygiuojančių raudonarmiečių ir užimta nemažai
karinių bei civilių įstaigų.
Ypač daugmūšių įvyko Šančiuose, nes ten buvo didelė dalis Kauno pramonės - "Metalo"ir Tilmansometalofabrikai,"Drobės" ir "Kauno audinių" tekstilės fabrikai,geležinkelių ir kariuomenės dirbtuvės,
"Tilkos" ir "Ringuvos"fabrikaiir kt. Buvo čia ir kareivinės su ginklų
sandėliais bei kitaiskariniaisįrengimais. Sovietai, pajutę, jog dėl vo·
kiečių spaudimoir lietuvių sukilėlių puolimų teks trauktis, buvo užsi•
moję viską, ką tik spės, sunaikinti.Tačiau lietuviaibuvo tokią galimybę
numatę ir nuo pat pradžių ėmėsi priemonių krašto turtą apginti.Tilmansoir "Metalo"fabrikuose,"Drobėje", "Kauno audiniuose", gele·
žinkelių dirbtuvėse ir visosekitose didesnėse Šančių įmonėse iš pačių
darbininkų ir tarnautojų buvo susidarę stiprūs partizanų būriai ir jie
atkakliaigynė savodarbovietes,kuriaspuolė raudonarmiečiai arbavie·
tos komunistai.Ne vienamtų partizanų teko ir savo gyvybę paaukoti.
TaipPramonės skersgatvyje
susirėmime su būriu raudonarmiečių buvo
nukautaspartizanasPilipavičius. Apšaudydamasrusų artilerijos pabūk:
Ią, kuriuoraudoniejiruošėsi sugriauti"Metalo" fabriką, buvo sunkiat
sužeistasir ligoninėj mirė partizanasJ. Skipitis. Tačiau didžiausioskau:
tyn~sŠanč!u?s~ tarp raudonųjų ir lietuvių sukilėlių įvyko tuomet, kat
~oVIe~dal~1a1Napol~onok~l~?rajone bandė persikelti per Ne~uną
Į Ša~ČI~. ~1oskautynespras1deJopirmadieniopopietę ir truko ik.tp~I
trečtadtemo ankstyvoryto. Esamomisžiniomis ten buvo susitelkę 11
!eškojovietospersikelt_i
per N~m~n~trys raud~nosios armijos di~ i·
J~S.~o ta!J'uJle~.s ~elią pastojotik 1šdarbininkų ir moksleivių sus1d~
nus1he~VIŲ sukil~hų &I:1P~,
p~adž!ojeneturėjusi net kulkosvaidžių ~r
vadovauJama
ryžti~ge~mų ~IVI_hų. Tikvėliau jie gavo iš "Metalo" fabfl•
ko keletą kulkosva1dž1ų bei mmosvaidžių ir jiems vadovauti atvykok8•

pavykošį puolimą atmušti ir neleisti raudoniesiems persikelti per ~emuną. Deja, už tą laimėjimą reikėjo sumokėti krauju ir gyvybėmis kovosebuvo nukauta per šimtą sukilėlių, tarp kurių buvo ir geležinke liečių partizanų daliniui vadovavęs studentas ats. ltn. A Norkū nas .
Vilijampolėje keletas sukilėlių susidūrimų su raudonaisiais įvyko
užimant ginklų sandėlius bei kitus karinius objektus, atremiant raudonųjų puolimus ir kt. Gana aršus susirėmimas, panašus į jau aprašytąjį
Aleksote, įvyko dėl Kauną su Vilijampole jungusio P.Vileišio tilto, kurį
sovietaibuvo užmin avę ir atsitraukdami ruošėsi susprogdinti. Lietuviai
sukilėliai pasiryžo raudonuosius nuo tilto nustumti ir minas pašalinti.
Čia ypatinga drąsa pasižymėjo savanoris kūrėjas ir Vyčio Kryžiaus kavalierius,nepriklausomybės laikais buvęs policijos nuovados viršininkas 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
akademijosstudentų 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(vė liau ligoninėj mirusį) partizaną D. Skrinių, prieš sovietinę
okupaciją buvusį Lietuvos aviacijospuskarininkį. Kitoje Kauno pusėje
esančiame Palemone aktyviai veikė daugiausia iš buvusių šaulių susidaręs sukilėlių būrys, kuris dėjo pastangas apsaugoti nuo sunaik inimo
plytų fabriką bei kitas įmones ir apginti vietos gyventojus. Kovose buvo
sunkiaisužeistasir 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 - birželio 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 kryptimipastebėjo 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 slinktjį Kauną sulaikė.
.
~irželio25 ir 26 dienomis Kauno partizanai dar valė patį Kauną ir
JOapy~es, kur vis dar pasirodydavo būreliai išsklaidytossovietų armijos
kanų ir iš pasalų tebešaudė vietinių komunistų ir komjaunuolių gaujos.
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Sujais lietuviaisukilėliai buvodar nemažai kartų susirėmę. Vienose
kiosekautynėse žuvoinž.J. Milvydas.Buvo ir daugiau aukų. Biržeij·
d. gavusKaunežinią, jog Noreikiškių apylinkėje bolševikai tcro ·
gyventojus
ir deginasodybas,inž.J. Milvydassu 30 partizanų būriu·
ten.Bolševikaiteroristaibuvoįsitvirtinę vienoje trobelėje. Atak.uojan
priešolizdą būriui vadovavęs inž.J. Milvydasbuvo dviem kulkomis
kiaisužei5tasį krūtinę. Dar gyva„nugabcntaliiį 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~vopra~
ta slopmt1.Įsikūrus vok1eč1ų karo komendanturai, buvo 1šle1stasįsakį
mas atiduotiginklus,nors dar čia buvo pafrontė ir, kaip minėta, di
siautė pakrikę raudonarmicčiai ir kai kur užsilikusi arši okupacinė 8'
ministracija.
Kauneir jo apylinkėse sukilimometu veikė 36 partizanų grupės.
19410712Kauneužsiregistravo6000partizanų. Kovose žuvo apie
sužeistaapie150,nemažaiš jų nuo žaizdų taip pat mirė . Reikia prisi ·
inž.V. Lapą, sužeistą ginant Aleksoto tiltą ir mirusį 1941 m. lieposl
išgulėjusį ligoninėje visusmetus K. Savicką, mirusį 1942m. birželio27
Apibendrinantpasakytina,kad Birželio sukilimas, paskelbęs IJ
tuvoslaikinąją vyriausybę ir atkūręs Lietuvos nepriklausomybę, s8"
tikslą pasiekė. O vokiečiai, kuriems lietuviai sukilėliai, išvalę nuo raudonųjų 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 lietuviaipartizanaibuvo pirmieji vokiečių ginklo talkininkai k().
vojepriešbolševizmą. Laidotuvėse taip pat tarė žodį vokiečių polici~
vadasLietuvojepulk. Denecke.
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Sukilimasprovincijoje
1941m. sukilimasLietuvos provincijoje vyko plačiu mastu. V~
kiecių okupacijosmetu lietuviškojiadministracija rinko žinias apie slf
kilimą ir jo eigą, bet susistemintos ir apibendrintos medžiagos nėl1

1a6au ir turimosžiniosgana vaizdžiai parodo, jog sukilimas buvovisuotinis,ir sukilėliai veikė labai ryžtingai.
.
lenk a pastebėti, jog prie Vokietijossienos buvusiose LietuvosVlO'
tovė~e partizanaidaug kur neturėjo arba mažai teturėjo progos pd
rcik~ti 'folimcsnėse nuo sienos vietose sukilėliai su priešu ilgiau koll'
taktavo,todėl daugiauir pasireiškė. Tiesa, ir vokiečiams praėjus lie!'I'
viaisukilėliai daugelyjevietų dar turėjo daug uždavinių - valė apyliJI'
k~s~uoP_~k~ikusių sovietų kareivių, ėjo sargybą, organizavo vietos ad:
m1n1~trac1Ją ir t.t.
,
Z~maičių .kr~~tesukilėliai nedaug pasireiškė pasienyj~ bll:vusi•
Jauragcsap~kntyJe.H dalies, zinoma, lėmė ir tai, kad pas1enyJebu
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labai suvaržytasgyventojų judėjimas ir buvo mažiau galimybių organi zuotipogrindį. Tačiau ir ten lietuviaisukilėliai reiškėsi-Jurbarke, Laukuvoje,Silalėje ir kai kuriose kitose vietose.
Jau daug labiau lietuviaisukilėliai pasireiškė Kretingos apskrityje.
Čia vienas svarbiausių pogrindžioorganizatorių (iki jo suėmimo) buvo
kpt. O. Žadvydas.Ypač geraisusiorganizavobuvę šauliai, kurių rinktinės
vadu iki sovietinės okupacijosbuvo kpt. O. Žadvydas.Sukilėliai aktyviai
reiškėsi Palangoje,Narvydžiuose,Salantuose,Skuode, Šatėse, Šventojoje, Tūbausiuose ir kitur. Vienas iš šios apylinkės pogrindžio vadų buvo
husarų pulko atsargoskarininkasgrafas K. Tiškevičius. Karui prasidėjus
jis vadovavosukilėlių daliniui,kuris birželio24 d. susirėmė su sovietų jė
gomisnetoli nuo Skuodo esančioje Narvydžių apylinkėje ir ten tragiškomisaplinkybėmis žuvo.Kautynėse sužeistuslietuviussukilėlius jis vežė iš
sovietų atimtusunkvežimiu
į Skuodoligoninę. Vokiečiai atsitiktinaitą sunkvežimį pastebėjo ir palaikę rusaisapšaudė iš prieštankiniopabūklo. Sunkvežimisbuvosunaikintas,visijuo važiavusieji
žuvo.Susirėmimas su sovietais
įvyko ir Palangoje,buvožuvusių. Šatėse susirėmimo metu buvo sužeistas
sukilėlis Mingėla. Šventojojeginkluotų susirėmimų su raudonaisiais nebuvo.Sukilėliai tik suėmė ten buvusiusenkavėdistus bei vietinius komunistusir suorganizavolietuviškąją administraciją.
Mažeikių apskrityjesukilėliai aktyviaupasireiškė pačiuose Mažeikiuose,Barstyčiuose, Dapšiuose,Ylakiuose,Sedoje, Vaičaičiuose, Židikuoseir kitosevietovėse. Mažeikių sukilėliai buvo susirėmę su raudonaisiais,kautynėse buvožuvusių. Barstyčiuose sukilėliai pradėjo veikti birželio 23 d. - miestelyjeiškėlė tautinę vėliavą. Jie ne tik įvedė tvarką savo
apylinkėje, bet padėjo ir Sedossukilėliams. Dapšių sukilėliai, vadovaujami S. Kęsgailos-Kenstavičiaus, pradėjo veiktijau birželio 22 d. Nuginkla-

vę keletą raudonarmiečių įsigijo ginklų. Vėliau paėmė į nelaisvę visą būrį
raudonarmiečių. Sukilėliai apsaugojogyventojusnuo 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 pagalbosiš Barstyčių, sukilėliai raudonuosius

išsklaidė. Jie pradėjo veiktibirželio23 d.

Stiprus Vaičaičių

sukilėlių būrys pradėjo

veikti birželio 22 d. Tą

pačią dieną pradėjo veikti ir Židikų sukilėliai, jie susirėmė su besitraukiančiais

raudonaisiais.

Telšių apskrityjepasižymėjo Telšių, Alsėdžių, Ž. Kalvarijos, Luo-

kės ir kt. sukilėliai. Alsėdžiuose sukilėliai pradėjo

veikti birželio 24 d.,
dar visaiskeliais 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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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~CIJOSnu?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 pmnos1om1Skaro 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 e nergingai
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 1946m. 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 atsitraukiančia 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-Birštone, Punioje, Nedzingėje, Nemajūnuose, Varėnoje ir kitur. Čia dar priel
karą buvo susiorganizavęs stiprus pogrindis, kurio slaptas šta bas buvo vienoje 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 uni stus, 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, Jo navoje IietuVlaad
suk1leharns pr adetl veikti buvo ypač pavojinga, nes pro čia ėjo straW
gini~i ke li~i ir, be vietinių_ komu_nistų, ~i~ ~eno daug rusų ko_lo~is~
vadmamŲJų burlokų. Todel plačiau sukilehai savo veiklą išvyste tikP8
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sirodžius vokiečiams. Susirėmimuose žuvo du Jonavos sukilėliai- apylinkės mokytojas ir buvęs šaulys. Kačerginėje sukilėliai pradėjo veikti
birželio 23 d. Jie, ste ngdamiesi dezorganizuoti sovietų užnugatj, suėmė sovietinius pareigūnus ir aktyvius komunistus bei komjaunuolius.
Čia pionierių stovykloje dirbę komjaunuoliai pasikvietė į pagalbą sovietų kareivius, kurie suėmė ir sušaudė partizanus Daukšį ir Linkevičių. Kulautuvos partizanus ištiko ir kita nelaimė. Sakoma, kad partizanai 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 surinkta 68 raudonarmiečiai.
Veliuonoje sukilėliai taip pat valė apylinkes nuo pakrikusių raudonarmiečių, organizavo gyventojų apsaugą ir lietuviškąją administraciją. 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 susirinko prie Vytauto paminklo, kur davė iškilmingą priesaiką dirbti Lietuvos gerovei. 1
Panevėžio apskritis raudoniesiems okupantams priešinosi labai
intensyviai. Ypač pasižymėjo Panevėžio, Krekenavos, Pumpėnų, Pušaloto, Ramygalos, Smilgių, Simonių, Subačiaus būriai. Panevėžyje buvo
suorganizuotas apsaugos štabas. Pumpėnuose sukilėliai padėjo vokiečiams dezorganizuoti raudonųjų užnugarį. Pušaloto sukilėliai pradėjo
veikti jau birželio 23 d ., pirmadienį, vadovaujami buvusio Lietuvos kariuomenės 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 lietuviškąją 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 paaiškinti. Iš to matyti, kad medžiaga buvo renkama bei tikslinama ir rengiant šį rankraštį (Red.).
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Šiaulių apskrityjesukilėliai labiau pasirei~kė pačiuose ~iauliuo.
se, Joniškyje, Kriukuose,Kruopiuose, ~mkuvo~~(~ovose _pr~eLinku
.
vosžuvoPlukas),Šaukėnuose, Pak~~jrJ~, Paš~1~myJ
~, ~ka!sg1rrje,ža.
garėje ir Žeimelyje. Šiauliuosesuk!lehat p~ad~Jo.veiku ?trž~ho 26d.
vakare. Jie sutrukdė raudoniesiems sunaikmtt miestą. Štauhų sukilė.
lių vienasiš žymesnių organizatorių ir vadų buvo mokytojas A Rauly.
naitis, turėjęs partizaninės veiklos įgūdžių iš Nepr~klausomybės kovų,
kada jam, Seinų "Žiburio" gimnazijosmoksleivim, teko dalyvautisu.
sirėmimuose su lenkų partizanais, puldinėjusiais prie demarkacijoslinijosbuvusiasvietoves. Joniškiosukilėliams vadovavo girininkasJ. Bur.
niekas. Jie buvo taip pat susirėmę su raudonaisiais. Kriukų ir Žeimelio
apylinkių_ partizanams vadovavopik. B. Pul.kauninkas, Kruopių gru.
pei - V. Sidlauskas. Linkuvossukilėliai buvo pradėj ę veikti dar prie!
karo pradžią. Jų gretose daugiausia buvo šaulių ir moksleivių, kurie
parodė daug narsumo ir pasiaukojimo. Susirėmimuose 10 žuvo, nemažai buvo sužeistų. Jų ryžto dėka liko raudonųjų numatytų išvežti
linkuviečių. Karui prasidėjus jie užėmė miestelį, išblaškė raudonają
miliciją ir apsaugojogyventojusnuo raudonųjų teroro . Vokiečiams praėjus, jie išvalė apylinkės miškusnuo pakrikusių raudonarmiečių . Vo•
kiečių sutikimasbuvo aprašytas vokiečių kariniame laikraštyje "Die
Feldpost". Stipresnissukilėlių susirėmimas įvyko miške tarp Linkuvos
ir Pašvitinio. Ten birželio 23-24d. naktį susibūrė apie 80 vyrų būrys.
Jie nuginkluodavobesitraukiančius raudonarmiečius. Birželio 26d. rau:
donarmiečiai apsupomišką ir pradėjo pulti sukilėlius . Blogai ginkluou
sukilėliai buvo atsidūrę sunkioje padėtyje. Tačiau tuo tarpu priartėjo
vokiečiai, kurie padėjo lietuviamssukilėliams išsiveržti iš apsupim
o,
artilerijospabūklais apšaudę raudonarmiečių pozicijas.
..
Skaisgiryjeveikė stiprussukilėlių 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 partizanasA Naglius.
Biržų apskrityjesukilėliai labiau pasireiškė Biržuose, Daujėnuo·
se, Gulbinėnuose, Joniškėlyje, Pasvalyjeir Vabalninke. Biržuose rau·
donųjų buvonukankintaspartizanasA Navakas.Daujėnuose žuvot.l)'S
sukilėliai. Joniškėlio ir Linkuvosapylinkėse lietuviams sukilėliams va·
dovavo mjr. J. Šarūnas. Pasvalyježuvo l sukilėlis. Vabalninke žuvo.s~kilėlių būrio vadas ltn. A Laužikasir sukilėlis A. Pateckis. Gulb1~
enuose sukilėliai pradėjo veikti birželio23 d., jie iškėlė aikštėje tauttn~
lietuvių vėliavą. Vietos komunistaiapie sukilėlių pasirodymą praneše
Vabalninko raudoniesiemsmilicininkams,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 aktyviauveikti.Jie suėmė raudonuosiusaktyvistus bei paretgil
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nus ir palaikė tvarką dar prieš ateinant vokiečiams . Sukilėlių dėka raudonieji nespėjo nieko sudeginti, įvykdyti kitų teroro veiksmų.
Ukmergėje , kaip jau anksčiau buvo minėta, raudonieji buvo užsimoję 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. Mugenis ir P. Žeruolis.
Utenos apskrityjesukilėliai ypač pasireiškė Utenoje, Balninkuose, Žemaitkiemyje, Inturkėje, Aluntoje, Anykščiuose, Burbiškyje, Daugailiuose,Debeikiuose,Joniškyje, Leliūnuose, Molėtuose, Niūrony~e,
Svėdasuose, Tauragnuose,Užpaliuose bei Vyžuonose. Utena buvo hetuvių sukilėlių užimta, todėl išlikobeveik nenukentėjusi. Sudegė tik keletas trobesių. Čia kovoseypač pasižymėjo broliai Straižiai iš Nemeikšių kaimo ir iš Panevėžio kilusiJ. Mickūnaitė, kuri drąsiai nuginklavo
nemažai raudonarmiečių.
Didesnės sukilėlių kovossu raudonaisiaisįvyko Debeikiuose. Sukilėliams užėmus miestelį, raudonieji pasišaukė pagalbos iš Anykščių.
DaugailiuosepartizanamsvadovavoS. Valiukėnas . Jie apvalė apylinkę
nuo raudonųjų ir atkūrė lietuvišką administraciją. Susirėmimų su raudonarmiečiais įvyko Molėtuose. Nors silpniau už priešą ginkluoti, sukilėliai privertė raudonuosius trauktis, palikus tris sužeistuosius. Juos
lietuviainugabenoį ligoninę. Besitraukiantisraudonųjų būrys juos ten
rado ir pasiėmė. Bet žmoniško lietuvių elgesio okupantai neįvertino,
įnirtę ieškojokeršto ir išliejojį nužudydamikun. Lajauską iš Niūronių.
Saldutiškiosukilėliai taip pat kovėsi su rusais. Tauragnų sukilėliai nuginklavopasitaikiusiusrusus ir atstatė lietuvišką administraciją. Čia taip
pat vietos komunistai šaukėsi raudonųjų pagalbos. Atvykę raudonarmiečiai nužudė ankstesniuose susirėmimuose sužeistus J. Stundžią ir
S. Papirtį bei keletą kitų. Taippat buvo sužeistasK. Kliniauskas. Užpaliuose sukilėliai nuginklavosovietinę miliciją ir suėmė vietos raudonuosius aktyvistus.Susirėmimuose žuvo trys sukilėliai, tarp jų medicinos studentas ltn. K. Žemaitis. Vyžuonosesukilėliai pašalino sovietinę
administraciją, išvalė apylinkesnuo ginkluotų sovietų ir komunistų ir
palaikė tvarką. Šios apylinkės sukilėlių organizatorius buvo P. Šileikis.
Vėliau jiems vadovavoltn. J. Marcinkevičius . 1
Rokiškioapskrityjeypač pasižymėjo Svėdasų sukilėliai, vadovaujami mokytojoK. Kalpoke. Jie nuginklavobūrį raudonarmiečių ir apvalė apylinkę nuo pakrikusių pavienių raudonųjų. Čia sukilėliai veikė
net ir vokiečių okupacijosmetais, 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, tureJonmta1susikautisu 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 egzekutoriuss
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 šileS1J5
(
dare 47vyrų būrys, gmkluotasdVIemkulkosva1dž1a1s
ir granatomis~
k!tais:~~!nia!s.gink_Iais,_va~ovauja~a~~,fa~liausko_.Prie ~ių kamaj~
k1ų pns1?eJoki~1,
_sus1daresti~~ sukileh~burys, kuns karu.1pra_sidėjlll
ryžtingaigrūmes1 su raudona1s1a1s
. Buvoir aukų. Žuvo trys broliaiMeliūnai -Antanas , Kazysir Jonas. Visų trijų Meliūnų šeimos sūnų žuli,
maspadarė labaididelį įspūdį visailietuvių tautai. 1942m. Vidausreik
~
Jų valdybosvisuomenės reikalų departamento rūpesčiu dail. Šumausk
ai
pagaminomenišką vinje tę su žuvusių brolių atvaizdais. Vinjetė su ~3.9J
"Meliūnų šeimai, paaukojusiaivisustris sūnus. Tautos vardu P.Kubili
~
nas, PirmasisGeneralinisTarėjas VidausReikalams" buvo įteikta žuvu
siųjų tėvams. PoetasA. Miškinisapie broliusMeliūnus buvo pradėjęs rašytipoemą. Kovosesu rusaisžuvoir nemažaiObelių sukilėlių . Jiems buw
pastatytasgražuspaminklas,tačiau antrosiossovietinės okupacijosmeili
sunaikintas.Subatosukilėlius sudarė ne tik vietiniai kovotojai,bet irprit
jų prisidėjęs būrys lietuvių karių, kuriuospolitrukai varė į frontą. Pakeli
ui
sukilę iššaudė politrukusir prisidėjo prie vietos lietuvių sukilėlių. Jieim
tekosusi.kauti
su raudonaisiais,nemažaijų krito. Vėliau jie buvoiškilmin
·
gai palaidotiObelių kapinėse šaliakitų laisvės kovotojų.
Zarasų apskrityjesukilėliai labiau pasireiškė pačiuose Zarasu
ose, Antalieptėje, Antazavėje, Baltriškėse, Dusetose, Salake, Smalvo
se,
Stelmužėje, Švedriškėje. Zarasuose partizanai pradėjo veikti antradie•
nį, birželio24 d., apie 12 val. Baltriškėse veikė apie 50 vyrų sukilėlią
būrys. Jie nuginklavoir paėmė į nelaisvę daugiau kaip 50 raudona
r·
miečių. Dusetose į sukilėlių eiles buvo susitelkę apie 400 vyrų, kurie
jau birželio23 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 buvobirželio25 d. vakare, kai Dusetų apylinkėje pasirodė staJll
·
besnės raudonųjų jėgos. Tačiau tuo laiku priartėjo vokiečiai ir raudonieji buvopriverstitrauktis. Pakrikusių raudonosios armijos būrių pa·
sirodė dar ir vėliau; su jais sukilėliams taip pat teko susiremti. Tokiam
e
susirėmime su gana gausiu raudonarmiečių būriu birželio 27 d. buv
o
nukautas sukilėlis P.Stasiulionisir sužeistasGrikinis. žuvęs laisvės k~
votojasbirželio29 d. su didelėmis iškilmėmis kovos draugų buvopal!1•
dotas vietoskapuose. Salako sukilėliams vadovavo P.Šiaudinis. Jie~vijo_iš_savo aerlink~spasirO?~i~iusraudonuosius. Salako s11;k~lėli3J!l.l
talkmmkavoSvedrukessukilehų būrys, vadovaujamas J. Pre1b10.
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Jau pirmą karo dieną lietuviai sukilo ir Gardino apskričiai ankspriklausiusiuose Druskininkuose. Druskininkų sukilėliams vadovavo ats. ltn. Ramanauskas. Švenčionių apskrityje sukilėliai aktyviai veikė Saldutiškyje ir Kaltanėnų apylinkėje. Saldutiškio sukilėliai buvo keletą kartų smarkiai susirėmę su raudonaisiais, keliolika iš jų tuose susirėmimuose žuvo. Tačiau jie apsigynė nuo raudonųjų ir sudarė Saldut iškyje 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 rankas ir visame krašte atkūrė lietuvišką administraciją.
čiau

Raudonieji

bėga

žudydami ir

padeginėdami

Vokiečių kariuomenės puolimasir ryžtingilietuvių partizanų veiksmai 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 Lietuvos vyriausybė savo šeimas iš Kauno išsiuntė traukiniu jau birželio 22
d. Sovietų statytiniai, vadovaujami ligi tol Lietuvą valdžiusio Pozdniakovo,tos pat dienos vidurnaktį išbėgo iš Kauno automašinomis. Su Pozdniakovušioje vilkstinėje pabėgo Antanas Sniečkus, Adomas Meskupas, Preikšas, Paleckis, Gedvilas, Morkūnas, Brašiškis, Vaišnoras, Guzevičius, Glovackis,Šumauskas, Gregorauskas, Didžiulis ir kiti sovietinės vyriausybės ir Komunistų partijos šulai. Kartu su jais gelbėjosi ir
aukštesniejiNKVD pareigūnai-Kirstukas, Šarkauskas, Davidovas, Gudžiūnas (?), Savelevas, Balčiūnas, Korolenko ir kiti. Vilkstinėįe susirinko apie 50 automašinų, kuriomis kratėsi apie 600 asmenų. Si Pozdniakovo 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
ieškotiskito. Surado mieste gyvenusį šoferį žydą, kuriam ir prisakė vairuoti 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 norįs pabėgti iš kolonos, sušuko "Stoj!" ir iš karto jį nušovė. Zaras uose
dar pabėgo komisarų tarybos pirmininko pavaduotojo Vaišnoro ir finansų liaudies komisaro Morkūno šoferiai lietuviai. Tada kitiems lietuvių 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.

68

Albinas Gražiūnas

Iš kitų Lietuvosmiestų ir miestelių pačioje karo pradžioje raud
nicji taip pat pabėgo. Iš Vilniausjie pasileido j rytus ja~ pirmąją
di_cną. Pirm_adienLl_au
~go ir iš ~i~ų ~ net ir toh n~o.pas1~ni~buVUsių„
Lietuvos miestų: S1auhų, Panevež10ir Zarasų. 1:ik 1špas1emo vietovję
bėglių buvo nedaug, nes dažnai vokiečiai ten atsirasd_a~~anksčiau, ne.
gu pasiryžusiejibėgti sužin?da~o!_kad
jau_ištie~ų p~as1deJ?~aras. Jie°'
teko slapstytiskur 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~
_vaikusv~ryt1sĮ rytus_,~okiečrq
Jau p~1eŠventost?sbuvo_apsupti 1rtureJo pas':11'ttatgal. l~ ~emJų bėgęs
?ūrelis žydų ko~Jaunu~hų_ vosper septy?etą kilometrų_s~JO ?~eliau~
ir Mankūnų kaime žygiu0Janč1ų vok1eč1ų buvo pastebėti 1rVISI 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 moterish
vaikusišvežė sunkvežimiais,tačiau už 20 kilometrų kolonos viršininkai
bėglius išlaipinoir liepė toliau keliauti pėstiems. Turbūt manė, jog bėg
liai ganėtinai toli pavėžėti ir jiems nebegresiąs pavojus patekti vokiečiams 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.Birželio22 d. naktįiš Kauno kalėjimo IV ir V skyrių
buvo išvežtivadinamieji mirtininkai.Sitie 69 politiniai kaliniai per Jonavą, Ukmergę ir Vilnių buvo nuvežti į Minską, kur buvo atgabentiir
Vilniaus bei Gardino kalėjimuose laikytieji. Visus šiuos žmones bei
Minsko kalėįime laikomus kalinius- iš viso apie 4000 asmenų - raudonieji išvarė Cervenės link, kur ir įvykdė pagarsėjusias žudynes, apra•
šytas plk. J. Petručio knygoje "Kaip jie mus sušaudė". Jau beeinantj
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~varytiĮ kiemą. Iš lektuvų veleme kristibombos.Cekistaiėmė skubiaikali·
nius rūšiuoti. Kiekvienoklausė, kuo kaltinamas,nes patys jokių sąra!II
jau neturėjo. Skirstė į trisgrupes:vieniemsliepė eiti į kairę, kitiems- vidll·
rin, tretiems- į dešinę. Profesoriusiš pradžių patekęs į vidurinę gruf)4,
Liepė būti maždaugtokiojpozoj, kaipmahometonai sveikinaAlachą. pas,
kui jį pasiuntė į dešiniąją grupę. Lietuvių čia pateko 27. Šioji grupė lik.O

ka:
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kalėjimo kieme, o kitas dvi varė kelis kilometrusuž Červenės ir sušaudė.
Čekistams į naguspateko net šoferis,į Minską atvežęs bėgusį sovietų gene-

rolą. Čia atsidūrė ir du konduktoriai, traukiniuatvažiavę iš Vilniaus." ([L,
1941-22).Išvarytųjų buvo apie 400-500 asmenų, iš jų apie 60 lietuvių.

Birželio27 d. rytą sušaudant kalinius, gyviišliko tik spėję įbėgti į čia pat
esantį mišką arba patekę po nušautųjų lavonais ir apsimetę ~~begyvais. Šitaip išsigelbėjo plk. J. Tomas, plk. A Šova, pik. J. Petnutls, kunigai broliai P. ir A Petraičiai, kun. R. Klumbis, septyniasdešimtmetis
P.Lašas,L. Šestokaitis,J . Šatas, darbininkai Zaranka ir Žemaitis, kpt. S.
Jasiunskas,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 buvo išvežti64 politiniai kaliniai ir tik 11 išsigelbėjo. Iš Šiaulių kalėjimo
buvo išvežta250 politinių kalinių. Nė vienas jų negrįžo - likimas nežinomas, 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. Balsevičius, 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 Montvydas,V. Pabarčius, E. Šalčius, J. Telšinskasir P. Vilčinskas; 12 moksleivių: J. Antanavičius, L. Bachmanas,K. Baltimaitis, P. Balsevičius, K.Bučius, 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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LIETUVA
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Z. Tarvainisir H.Žvirgždinas;9 darbininkaiir amatininkai: J . Beimavj
čius, A. Jan.kauskas,
L Malakauskas,J. Milius,V. Motuza, M. Narvai.
a, A. imutis,J. Simutisir F.Stukas;4 smulkūs prekybininkai: A But:
ke,ičius, J. Jablonskis,P.Maskolenkair S. Jočys; 4 buvę policininkai:J
Antanavičius, L Kusa,V. Sungailair J. Truskas; 3 pradžios mokyk)~
mok.1tojai:
A Čiurinskas, P.Daukšair A Dibisteris;l notaras - V.Kavec.
kas·l turlentas- Z. Parapionavičius; l advokatas- L Petronaitis; dviejų
nužud)tųjų profesijosnepavykosužinoti:K. Galdiko ir V.Karde lio.
Vežantkaliniusiš Telšių kalėjimo, žuvę dar trys. Jie iššokę per
tvorą bandę bėgti, tačiau en.kavėdi tai pastebėjo, bėgančiuosius prie
Džiuginėnų pasivijoir iš ykio nušovė .
Šie -3 kaliniaibūtų galėję išliktigyvi,jei kalėjimo administracija
būtų buvusižmoniška.Enkavėdistai iš Telšių buvo jau anksčiau išbėgę
iri Telšiussugrįžo tik birželio24d. Su čekis tais buvo ir Telšių apskrities
vykdomojokomitetopirmininkasD. Rocius. Enkavėdistų sunkvežimiui
atvažiavusprie kalėjimo, kalėjimo gydytojasGutmanas, kuris buvo fa.
natiškaskomunistas,išbėgo prie čekistų ir klausė, ką daryti su kaliniais.Enkavėdistai atsakė, kadjie padarysią tvarką. Ta jų "tvarka" kainavo 73 žmonių gyvybes.Pastebėtina, kad raudonieji Telšiuose buvo
pasiruošę kaliniusir išnuodyti.Tamekalėjime buvo rasta 300 tablečių
nuodų. Manoma,kad ir nuodusparūpino Gutmanas.
Prie kankinimų vietos enkavėdistai artyn nieko kito neleido.
Vietinių žmonių liudijimu,kankinant kalinius dalyvavęs ir kalėjimo
gydytojasGutmanas. Nei vienaskalėjimo 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 gyventojolavonas.Manoma,kad tas vyras atsitiktinai užkly·
do į žudynių vietą ir buvo enkavėdistų nušautas.
Raudonuosiusišvijus,iš tolimesnių apylinkių kilusius atpažintus
Raini4 ~i~~elioka~~us artimiej~išsi~ežė palaidoti į jų gimtąsias vie•
tas. V~~ kitt nužudytteJ~b_uvopala1dottTelšių kapinėse bendrame ka·
pe._Veha_u_tose.Patk~pmesebuvo statoma tų kalinių paminklinė kop·
ly~~-Ra1ruų miškelyjeb~vop~tatyta koplytėlė-rūpintojėlis ir pamin·
klm~le~ta_~uužrašu:'.'~1a1:1es
zuvome ~nkinių mirtimi, kadjūs gyve~tu_met
lalSVt. Raudo~eJt, vel okup~vę ~1etuvą, Rainių miškelio k~nkl·
ruamspastatytuspaminklussunaikmo1r paskelbė kad jie tariamai bu·
vo nužudytivokiečių.
'
Žiauriai buvožudomi ir netoli Vokietijos sienos esančios Kvėdar·
nos gyventojai.Raudonieji iš Kvėda rnos 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. LigijieIJlS
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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 įsku ndė sugrįžu
siems raudonarmiečiams. Šių skundų paskatinti raudonarmiečiai ėmė
žudyti vietos gyventojus.Usynio kaime jie žiauriai nužudė tris brolius
Puleikius:tėviškėj ūkininkavusį 26 metų Ju ozą, 21 metų tarnautoj ą 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 žiauriausiai 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 reikalaujant, kad kalvissutaisytų sugedusį sunkvežimį, Bauža aiškinosi, kad
jis remontuojąs tik vietos ūkininkų ūkio padargus, o sunkvežimių taisyti nemokąs. Raudonieji pareiškė, kad kalvis esąs sabotažininkas ir jį
nušovė .

Raudonuosius išvijus,jų nužudytieji Kvėdarnos apylinkės gyventojai 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, sovie tmečiu
nuvykusiemsį Lietuvą, pavykopasiekti Kvėdarną ir aplankyti jos kapines. To raudonųjų nužudytiesiemspaminklo jie jau neberado.
Raudoniesiems Kvėdarnos apylinkės gyventoj us s ku nd ęs
J. Naužemysvėliau buvo teisiamasir nubaustas mirties bausme. Jo sesuo,
tokia pati skundikė, buvo nubausta kalėjimu. Jos likimasnežinomas.
Vietiniams komunistams įskundus, Alsėdžiuose raudonarmiečiai
sušaudė du lietuvius. Komunistuojančio mokytojo įskųstas, Jonišky buvo suimtas Joniškio gimnazijos kapelionas ir vikaras kun. P. Rocevičius bei netoli Kriukų miestelio sušaudytas. Taip pat sušaudytas ir joniškietis 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 sovietų karinių d alinių kareiviai ėmė naktimis plėšti ir žudyti vietos gyventojus. DvylikaSedos ir jos apylinkių gyventojų be jokio teismo ar
tardymo buvo sušaudytiRupeikių 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 pirmomiskaro valandomt~ rr b~vo_sen_
oka1pražygią.
vę pro miestą, rusasiš pasalų nušovė gydytoj ą TolmšĮ. ~1e~šnmosebu.
vonužudytas77metų amžiaus klebonaskanau?. J. ~a~ck1s. TamePat
miestelyjegyvenęs advokatasBarakauskas, suem~s1ų JI _rau?onarmie.
čių varomas
, iš nuovargioir susijaudi?i_mo apalpo 1rm1re. _Y!ekšniuase
nužudytasmiesteliogyventojasJureVJ~ms.
Ypač skau~u~lik1~as ištiko
100Mažeikių darbininkų, kurie buvo išvykę darbams ! L1ep0Ją. Karinė
sovietų administracija
buvopaskelbusi,kad Lie~ojoj~l~bai re~ią_daug
darbininkų. Tenai esą galimaper 8 valandas užd1rbt1iki_
40 rubhų 1resą
labaigerosdarbininkų gyvenimobeidarbo sąlygos. Tokių pažadų pavj.
lioti,iš Mažeikių į tuos darbus susiruošė 177 darbininkai. Prasidėjus
karui apie200ten dirbusių darbininkų, taigiir mažeikiškiai, raudonųjų
buvosuvarytiir uždarytivieno namo rūsyje. Namui užsidegus, darbininkai šaukė, kad juos išleistų. Tačiau raudoniejijų neišleido. Kai darbininkaiišsilaužė per langusį kiemą, juos ė m ė laistytibenzinu ir padeginėti. Raudonieji stengėsi tuos darbininkussunaikinti, kadangi juos ,
laikė sovieta
ms neištilimais, ir norėjo, kad vokiečiai, kariaudami prieš
sovie tus, negalėtų pasinaudotijų darbojėga . Užėmę Liepoją, vokiečiai
iš tų 177mažeikiečių gyvų besurado ir grąžino namo vos 75. Kiti liko
palaidotipo degančio namo griuvėsiais arba jau pakeliui į namus buvo
sušaudytisutiktos bėgančios raudonarmiečių kolonos.
Pasitraukdami
raudoniejine tik žudė, bet ir terorizavogyventojus
beistengėsi ką tik spėjo sunaikinti.Skuodą sudeginovietiniaikomunistai.
Raseiniuoseišbėgdami sovietų daliniaiapginklavopatikimesniuskomjaunuolius, kurie terorizavogyventojusir padeginėjo miestą. O ir pat}5
bėgantys rusaipadeginėjo namusbeiapylinkės ūkius. Nuo Dubysoskrantų, kur raudoniejibuvoįsitvirtinę, jie Raseiniusbombardavopadegamosiomisbombomisiki antradieniovidurdienio.Raudoniejidegino, griovė,
naikino Luokėj, Lleplaukėj, Tveruoseir kitose Žemaičių krašto vietose.
Ypač nukentėjo Nemakščiai ir Viduklė. Nemakščiai žydų komjaunuolių
buvobemažsudeginti.Tokspat likimasištikoir Viduklę. Toksžydų komjaunuolių elgesyssukėlė dideŲ nukentėjusių gyventojų įniršį.
Sūduvoje raudoniejižudynėms ir naikinimodarbams laiko maža
teturėjo, nes didžiojišios Lietuvossritiesdalis vokiečių buvo užimta ne '
tik pirmąją karo dieną, bet dažnai net pirmomis karo valandomis. Pa·
vyidži~i, j_~
u api_e7_v~l~ndą ~o V~aviškyje ėmė kristi pirmieji vaide·
č1ų art1Jen1os
sVJed1rua1.
SoVJetų leitenantas,priklausęs čia dislokuotos
divizijos štabui, Vilkaviškioapylinkėj paimtas į nelaisvę pasisakė n~t
nežinojęs, kad jau karas - manęs, jog tai tik bandomasis aliarmas JJ'
pratybos.Tačiau ir taip netikėtai užkluptiraudonieji,kiek tik spėjo, dat
1
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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, kurisbuvo Įreng
tas Kiniškiuose,su visaisten buvusiais kaliniais. Marijampolėje raudonieji dar sušaudė keletą lietuvių, padeginėjo miestą bei jo apylinkės
sodybas.Lankeliškėse labaižiauriai buvo nukankinti kunigai V. Balsys,
J. Dabrila ir J. Petrika. Noreikiškių apylinkėj atsitraukdami raudonarmiečiai birželio25 d. terorizavo beginkliusapylinkės gyventojus ir degino sodybas. Juos ginti iš Kauno atvyko apie 30 partizanų būrys, kuriam vadovavoinž. J. Milvydas.Inžinierius tose kautynėse ir žuvo. Netoli 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":eniškių priverčiamojo darbo stovykloje . Birželio 26 d., kai_Kaunas J_
au
kelios dienos buvoiš raudonųjų išlaisvintas, kai kuriose miesto apyhnkėse dar siautė raudonųjų būriai. Tą dieną apie 12 valandą iš ryto prie
Pravieniškių priverčiamojo darbo stovyklosprivažiavo raudonųjų bū
rys su dviem šarvuočiais. Ši gauja išrikiavospygliuotomisvielomis aptvertos stovykloskieme apie 400-500ten buvusių kalinių, jų prižiūrėto
jus bei raštinės tarnautojus. Liepė iškelti rankas, apieškojo užpultųjų
kišenes, pasiimdamiviską, ką tik jose sau naudingo rado. Tuomet raudoniejipirmiausiasušaudė stovyklosprižiūrėtojus, jų šeimas bei raštinės
tarnautojus.Po to kryžminekulkosvaidžių ugnimiiš.skerdė išrikiuotuskalinius.Taipžuvoapie 400 asmenų. Birželio27 d. stovyklą priėję vokiečiai
pamatė šiurpų vaizdą.
Pravieniškių priverčiamojo darbo stovyklojebuvo laikomi tik menkom bausmėm nuteisti kaliniai - daugiausia ūkininkai, kurie neprista-

tydavookupanto nustatytų didelių pyliavų ar kitų duoklių, bei darbininkai už smulkiusprasižengimus,pavyzdžiui, nepakluso milicininkui
ir pan. Žinia apie šias žudynes greit pasklido visame krašte ir gyventojai, ieškodami savo tėvų, vyrų, brolių ar kitų artimųjų, ėmė važiuoti į
Pravieniškes. Apie 200 nužudytųjų, kilusių iš gretimų apylinkių, buvo
artimųjų atpažinti ir išsivežtipalaidoti į tėviškių kapus. Antra tiek nelaimingųjų birželio 29 d. paskubomis buvo palaidoti žudynių vietoje .
Kadangivykokaras bei vasarą lavonai greitai imdavo gesti, nužudytuosius teko laidoti skubiai. Nebuvo nei galimybių, nei kam jų palaidoti
tokiaisatvejais 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 vietossu~aud):i~jibuvo perk~lti ir palaidoti~

pušynelyJe
, kur buvo.ruoš1am.as111em~
~astatr:n parm~l~, tačiau saJ:.
tamsvėl okupavusLietuvą, šie planai liko neĮgyvendmti.
K~uno.m.ieste'.
nors.~iaj~u.ga~~ ~~ta~ viską į sa~o rankas bu
suėmę hetuV1ai
partizanairr veike laikmo11Lietuvos vynausybė raud'io
nieji- daugiausiavietiniaikomjaunuoliai - dar gana plačiai v~ikė ~
birželio24 d. Ypa~jie i.šįva~ų vie~ šaudė į !i~~vius partiza nus.Nlkl
jų rankosžuvokai kune partizanai. Pavyzdžm1,1.špasalų žydo kolllų.
nisto Bekeriosprogstamakulka buvo peršautas 1r nuvežtas į ligo~
mirė darbininkaspartizanas J. Skipitis,gynęs "Metalo" fabriką. Kelda.
mas Lietuvosvėliavą komunistų buvo nušautas taupomųjų kasų in,.
pektoriusV Rudminas.
Kadangidaugumatų komunistų ir komjaunuolių buvo žydai,~
jie buvosusimetę į žydų namus bei įstaigas. Todėl partiz anams teko
išvalytinuo pasalaujančių komunistų Žydų banko patal pas, sinag081
Ožeškienės gatvėje, iš kurios buvo šaudoma į partizanus, taip pat Tei,
singumoministerijosrūmus, vieną garažą Daukanto gatvėje, kur buvo
rastapilnassunkvežimisartilerijos sviedinių, ir kai kuriuos kitus pastatus. Pradėjus eiti iš IX forto išsilaisvinusiems kaliniams, keliolika~
buvoraudonųjų nušauti.
Kaunopriemiesčiuose ir apylinkėje raudonieji siautė dar labiau
neguKaune,nes čia jų veiklos niekas nemalšino. Pažaislyje raudoniej
nužudė AukštosiosPanemunės sanatorijoje dirbusius techniškojoper•
sonalonariuslietuviusS. Balčiūną, S. Braukylą, P. Gulbiną, B. Dobrovolskį ir G. Dobrovolskį. Jie nužudyti vien todėl, kad buvo lietuviai.
Kačerginės komjaunuolės E. Zdaniauskaitė, K. Jakelaitytė ir E. Griškaitė sužinojo,kad partizanai areštavo vieną kitą vietinį komunistą. Pa·
kliuvoir Jakelaitytės tėvas, vykdomojo komiteto pirm ininkas, bei jm
brolis. Tadakomjaunuolės 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·
trauktiį ten pat buvusį mišką. Vėliau šios komjaunuolės už savo nusi:
kaltimusbuvo teisiamos Kauno apygardos teisme. E. Zdaniauskaite
buvonubaustakalėti ligi gyvos galvos, bet nepilnametei bausmė bu\lO
sumažintaligi12 metų sunkiųjų darbų kalėjimo, E. Griškaitė nubausta
15 ~etų sunkiųjų darbų kalėjimo, bet nepilnametei bausmė buvo_s~·
mažmtatrečdaliu. Jakelaitytė nubausta aštuoneriais metais sunk1ŲJŲ
darbų kalėjimo su teisių apribojimu.
.
Petrašiūnuose 1941 m. liepos 11 d. buvo aptikta didelė duobė~
2~~litinių kalinių lavonais.NaujosiosePetrašiūnų kapinėse enka~ėd~·
tai ĮSIrengė vietą politiniams kaliniams žudyti. Perstatę vieną apybnkėS
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jie apgyvendinožudynių vietos sargą su 2 piktais šunimis.
Aptikti kaliniai buvo nužudytiprieš 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 nesuradę, sušaudė keletą kitų lietuvių. Skaruliuose birželio 22 d. į besitraukiančius sovietų represiniusdaliniuskažkasesą iššovęs iš bažnyčios bokšto. Raudoniejinutarė sušaudytivisustuo metu bažnyčioje buvusiusžmones. Bažnyčią apsupo ginkluotikulkosvaidžiais,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 Vilniauskrašto kunigą Stankevičių. Tuos kunigusraudonarmiečiai išsivedė iš klebonijosir tuojau pat sušaudė. Kunigų lavonai tris dienas išgulėjo numesti, kol okupantų nebeliko ir buvo galimanužudytuosiuspalaidoti. Kiek toliau į rytus nuo Kauno esančioje Jonavoje ir jos apylinkėse sovietaibuvo sutelkę daug savo kariuomenės ir bandė vokiečius sulaikyti,tačiau ir iš čia turėjo trauktis. Pasitraukdamijie nužudė net jų pačių įsakymu pašte budėjusią telefonininkę
Malevičienę, 40 metų amžiausmotetj.
Sovietai ypač siautėjo Šiauliuose ir jų apylinkėje. Frontui pasislinkusį rytus ir surinkusžinias apie Šiaulių mieste ir apskrityje įvykdy
tus raudonųjų nusikaltimus,paaiškėjo,jog beveikkiekviename valsčiu
je okupantai ir jų talkininkaibėgdami kankino ir šaudė gyventojus.Dar
antradienį, birželio 24 d., čekistai visą naktj suiminėjo apylinkės bei
miesto gyventojusir vežė į kalėjimą. Rytojausdieną 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
Šiauliuoseorganizuotimiestui ir apylinkeisunaikinti "naikintojų batalionus",jeigujiems tektų bė__gti. Lietuviaipartizanai tuos batalionus sukurti sukliudė ir išgelbėjo Siaulius bei jų apylinkes nuo suniokojimo,
apsaugojonuo raudonųjų gyventojusir jų turtą.
Radviliškyjeraudonųjų buvo nužudytiJ. Zubkus, J. J ankauskas,
R. Vaitkevičius, tėvas ir sūnus Milašiai,moksleivisV. Jančius ir kai kurie kiti apylinkės lietuviai.
Šiaulių apskrityjenuo sovietų ir jų talkininkų ypač nukentėjo Kruopių ir jų apylinkės gyventojai.Kiluskarui ir raudoniesiemssunerimus bei
per Kaunoradiją paskelbus,jogatkuriamanepriklausomaLietuva,sudaroma laikinojivyriausybė, į Kruopiusėmė rinktisbūriai jaunų vyrų iš aplinkinių kaimų. Sovietų kariuomenės Kruopiuose nebuvo. Tik ant pradžiosmokyklosstogo buvo padaryta būdelė, kurioje sekdami lėktuvų judėjimą budėjo trys sovietų kareiviai.Jie priklausė Gruzdžių aerodromui.
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PasJJO<ltius
tie~vie~ kar~i~a~ir ~~tiniai
miesteij,nesitaikstęs su okupaciniurežimu klasinis"brolis" (proletaras)
•
·
e·
rne
nerimauti
Visi
Jie sus1telke
Beliackasnuėjęs į valsčiaus raštinę sovietų statytiniams ir iš Panevėžio
tu pare1gunaJ
·
. Į bureŲ Ir laukais llllli:.
-,.
Gruzdi'link.Ankstų antradieniorytą atvažiavodu autobusai ~
atsiųstam enkavėdistui pareiškė, kad jų valdžiosvalandosjau suskaitytos.
karen-;:iuoslydėjo iš vakaro~artu su_ki~ ko~unistų p~reigūnaial
Enkavėdistas Beliacką peršovė. Šiskraujuodamas išbėgo ir pasiekė kitą
Kruopiupasišalin~ą>'~ojas ~as . _Priv~1av~
pn~ Kruopių,_ ti~~
mi_e~t~_lio
g?lą. Ta~au įs~u~ęs ~nk~v~distaskra~jo_žymėmis Beli?ck_ą
.,_
iš
kulkosvaidhų
em~
šaudyti!
rrues~Ų~1~stelio
gyvent~Jai kas, pns1v1J0.Sis bande pas1slept1ūkm1nko M. Dirses namo salkoJe 1r
181
nusilpęs sukniubo. Enkavėdistas, pagriebęs šaliką, sužeistąjį ant galo
gaJejo
emebė~. fk:g?nčius žmonester~ns~ai_taippat apša_ude_.
Bu~IĮ
te1Stas
ir pievoJeDllfekun. V8:°a~. _Y1e~bė~a1 pasieke ~ką 11'IQ lovospakorė.
Iš Panevėžio raudonieji išbėgo birželio 26 d. naktį. Puolantys vopas· !epe,0 skubėję bta kryptmll~~do l.~gm~. Past_aru?s1
us, e~
kiečiai į Panevėžį įžengė tik po keletas dienų, tad rusai, dar šiek tiek
brydemis
, kareiviai
~~ose sm,adorr ~ išs~ve~. ačtau u:_pabė~
i miškanebuvopaliktiramybėje. edrįsdamI gtjžti namo, Jie SUSUinišeimininkavę mieste, įvykdė daug ypač žiaurių nusikaltimų. Panevėžys
pas
1rie~ą Papilės ~alsčiaus ~ą ir a~~toj~ jo daržin~je. Kažkas~knl karą pajusti gavojau pirmąją karo dieną, kai buvo bombarduotas Padė ir ker,'irtadieruo
rytą pasrrodekareMų būrys. Daržinę apsupo, VL1I juostės aerodromas.Jau po pirmojo bombardavimoį Panevėžio ligoninę buvo atvežti 24 sužeistiraudonarmiečiai ir civiliaidarbininkai. Ligi
ien lmusiuosius
suėmė. Sustatė į eilę, patardė ir paleido, o du vyrus
pat
vakaro
tokių sužeistųjų jau buvo 67. Ligoninę perėmė sovietų kariuoeme,nusivedė į mišką ir bejobos priežastiessušaudė. Taip buvosušaudJ
menė ir josios viršininkupaskyrė politruką Kasmovskį. Sužeistųjų butiduveikliausi
Kruopių pavasarininkai
- smulkausūkininko sūnus 24im
vo vežama vis daugiau, kiti net nuo Tauragės. Sužeistieji šaukė, kad
tų amžiausJ. Šlaustasiš M:ergeluičių kaimo ir bežemis, vertęsis kalvi
kaimuosejuos užpuldinėję "kulackije bandy" - "buožių gaujos". Ko~atu Rudausių dvare,31 metų A Mackus.
munistainegalėjo susižinoti,kur frontas, nes telefono ryšio su užmiesKetvirtadienį, birželio
26d.,pro Kruopiusėmė riedėti besitrauki~
čiu jau nebuvo.Todėl juos apėmė panika ir įniršis, ypač po to, kai norė
kareivių pilnisunkvežimiai.
Vienassunkvežimissustojo ties Spaigių u
ję su evakuojamaissužeistaisiaiskartu gelbėtis žydai gydytojaiir žydės
moūkininko V Adomaičio sodyba. Su sena motina ūkyje gyvenęs apie~ medicinosseserys.Jie, grįžę iš stoties Gauneberado traukinio),paskleidė
metų amžiaus
Adomaitistuo metu kieme kažką dirbo. Rusai jį pasiėmėi
gandą, kad lietuviaijau šaudą iš mergaičių gimnazijos.Žydai ėmė skamnusivežė. Vokiečiams užėjus, giminės ėmė Adomaičio ieškoti ir pokeli
binti į miestą ir prašyti, kad atsiųstų jų apsaugai kariuomenės dalinį.
dienų žagarės žydų sinagogojrado jo lavoną. Ten šalia jo dar buvoketun Viso to įkiršinti enkavėdistai ėmė šaudyti bei areštuoti gyventojus ir
neatpažintų asmenų lavonai.Adomaičiui buvo išdurta viena akis,perpjaJt
padeginėti miestą. Sovietaisuėmė gydytoją Gudonį, apkaltinę, kad iš
tas liežuvis,
aprėžti rėžiai aplink riešus ir išrėžti trys diržai per nugar\ jo namo tariamai kažkas šaudęs, bet, įsikišus ligoninės politrukui, tuo
Žagarės gydytojas,
apžiūrėjęs lavoną, konstatavo,kad visa tai buvopacit tarpu paleido. Palaikę partizanais areštavo ir visus ligoninės tarnauto rytanukankintajam
esant dar gyvam.
jus, kurie už namų ir medžių slėpėsi nuo kulkų. Jie buvo paleisti tik
Raudoniejiprieš pabėgdami Papilėj areštavo ir valsčiaus dabot· išsiaiškinus,kad čia ligoninės personalas. Tačiau sovietai gaudė kažkuo
lėjesušaudėŠiaudinės girininką Stankaitį, mažažemiusA. Rupšį ir Mar· įtartą medicinosseserį Kanevičienę. Nespėję jos sučiupti, areštavo gydytojusA Gudonį ir S. Mačiuij bei vėliau pasirodžiusį gydytoją J. Žemgucinkų beibuvusį viršaitį. Taip pat vieną mažažemį-vos 12 ha savini~
-kuris vėliau atsigavo,nors žudikai manė jį esant nebegyvą. Jam teko ij, kuriems įsakė slaugytijų sužeistuosiusir iš ligoninės niekur neišeiti.
Kanevičienė, patyrusiapie gydytojų areštą, tarėsi esanti dėl to kalta, nes
pusantrosparosišgulėti po lavonais.Šiuos lietuvius suėmus, jų paž~~
raudoniesiemsjos ieškantbuvopasišalinusi,todėl nuėjusi pati pasidavė.
n:1iatėjo prašyti,kad suimtuosius paleistų. Bet sužvėrėję raudonieji•
Ji
buvosuimta,bet gydytojaiiš arešto nepaleisti. Raudoniejiįsiveržė į cukšmos- ūkininką Gauronskį, eigulį Gauronskį, girininkijos raštini~' l
raus
fabriką ir suėmė 19 darbininkų bei tarnautojų, apkaltinę juos mėgi
Petrauską ir agronomą P.Jankūną- taip pat sušaudė. Jų lavonai velial
nimu
sutrukdytisusprogdintifabriką.
buv~r~ti rugių lauke užkasti. Sovietus išvijus, visi nužudytieji blllll
Naktį iš birželio26 į 27 d. sovietai ir jų parankiniai išbėgo. Viskas
palaidot!
_bendrame
kape Papilės kapinėse.
nutilo. Lietuviai sveikinovienas kitą, iš džiaugsmo bučiavosi. Tačiau
_AteJūnai besitraukdami1941.VI.24d. Joniškyje (Šiauli~ aps.)
rytą visuspritrenkė baisiosžinios. Ligoninėje buvo rasti žiauriai nužuš_a~de
nemažalietuvių, net kai kuriuos savo pareigūnus, įtarę JUOS
ne
dytivisi trys minėti gydytojai.Didžiadvasiškasmedicinos sesers Kanetikimybe
sovietams
.
...
vičienės
pasiaukojimasgydytojų neišgelbėjo. O ir ji pati už tai užmokė81
. ~rečiadienį (VI.25), dar prieš atžygiuojant vokiečių arm1J
Smllgms(Panevėžio aps.) ir sukilėliams jau slapta prasisJcv
erbUS
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jo savogyvybeb~von~dyta ~ar~ _sujos ~eti~tais gelbėti ~dYto·
Priešnužudydami
sužvereJę ~0V1eta1
J' _dar1špn~va~ta~o:.
Taip Pat!~
Zarasus ir ėmė žudyti iš naujo. Radę kaliniusjau išbėgiojusius, dabar
Nevėžio, alksnyne,buvoras~ ~užudyt1tr Rakas~1su1m~1eJ1.
cukra118
jie žudė kiekvieną sutiktą. P. Markelį, jau seną žmogų, atsitiktinai tuo
rikodarbininkaiir tarnautoJal.Be to, mieste tr apyhnkese dar
metu išėjusį iš savo namo, nušovė tiesiog ant durų slenksčio. Kitose
rastanužudytų lietuvių- mokytojų, valdininkų, moksleivių ir ūkin'
gatvėse nužudė sutiktusLAF natj V. Maskoliūną, E. A Šakalį ir keletą
kitų asmenų . MokytojasJ. Chmieliauskas,buvęs policininkasJ. PaukšIš visobuvoatrastiir atpaži~t~~~ asmeny~,_kurie birž~lio 29 d., ~
tys ir batsiuvysP. Vaitoniskito enkavėdistų patrulio buvo dar nuvesti į
vaujantapie7000žmomų m1ma11rPanevež10vyskupm K. Paitaro .
areštinę ir ten nužudytišūviais į galvą. Be suminėtųjų dar buvo nužudybuvopalaidot_i.Vėliau lig?ninės sode pagal skulpt~riaus B. ~učo p
ti
darbininkasP. Gabriusevičius, inž. K. Mickus ir vienas neatpažintas
jektą nužudytiems
gydytoJams
buvopastatytas ~ammklas, tačiau su .
vyras.
Pavakareprie klebonijosprivažiavoko gero tų pačių enkavėdis
žę sovietaijį nugriovė. Vieta,kur buvo nužudyti cukraus fabriko da .
tų
sunkveži
mis,kuriame sėdėjo apie dešimt asmenų surištomis rankoninkai,taippat buvosutvarkyta.Fabriko darbininkų, tarnautojų ir
mis,
o
ant
grindų gulėjo keletaslavonų. Kelienkavėdistai, iššokę iš sunkministracijos
pastangomisnužudymovietoje buvo įrengtas tvoreleę
vežimio,įsiveržė į kleboniją ir, sutikę prieangyjekleboną kun. S. Baltvertasantkapisir pastatytaslietuviškostiliaus kryžius.
Pasvalyje
raudoniejisušaudė du lietuvius. Joniškėlyje buvo nllŽII trimą, jį suėmė ir išsivežė Daugpiliolink. Raudoniesiems išbėgus, Petruniškės priemiesčio laukuose,prie Taškoir Nikajos upelio, buvo rasti
dytasūkininkas J. Rauckis,buvęs Gailionių šaulių būrio vadas, ats.V)'I
enkavėdistų užkasti nukankintųjų lavonai.Tik kai kurie iš nužudytųjų
puskarininkis.
Jam kankintojaiį galvą įkalė vinį. Buvo rasta nužu~
buvo atpažinti, nes lavonai buvo labai sužaloti. Ten veikiausiai buvo
lietuvių ir Astrave.Šešinužudytiejibuvo suraišioti virvėmis ir sumesti.
nužudytasir kunigasS. Baltrimas.
pelkę. Kitirastiužkasti.Nužudytiejibuvo taip sužaloti, kad daugeli
oi
Antrosiossovietų okupacijosmetuZarasų žudynesraudoniejibanveidų visainebuvogalimaatpažinti.
dė pateisintipramanytaisdalykais.Apie kleboną kun. S. Baltrimą "Tė
Krekenavos
buv.šaulių būrio vadas K. buvo nužudytasbirželio13d vynės Balso" 1961 m. 59 ir 78 numeriuosejie paskelbė kažkokių B.
Iš Rytų Lietuvojeįvykdytų sovietų nusikaltimų minėtinas jų siuDžiugavičiaus ir J. Rimaičio prasimanymus,jog kun. Baltrimas buvęs
tėjimas Zarasuose.Į Zarasus vokiečiai įžengė tik ketvirtadienio 1)'14 suimtasiš bažnyčios bokšto bešaudąs iš kulkosvaidžioį raudonųjų kanorsraudoniejijau antradienį ėmė būriais bėgti į rytus. Tos pačios @
rius, nors yra visai tiksliaižinoma,kur ir kaip jis buvosuimtas.
nosvidurdienį jau ėmė veikti lietuvių partizanai. Per tas kelias diena
Neatpažintinužudytiejisavivaldybės parūpintuose karstuose buenkavėdistai ir kiti komunistų vadai dar suspėjo atlikti nemaža kru~
vo palaidoti Zarasų kapinėse.
darbų. Įniršę jie vis dar suiminėjo ir kišo į kalėjimą tariamus liaud
ia
Tuopat metu, kai kalėjime buvoimta žudyti kalinius,teroristai ir
vietiniai
komunistaipadeginėjo miestą. Ypač uolūs padeginėtoj ai buvo
eriešus,nors tasaikalėjimas jau ir prieš karo pradžią buvo perpildyt&!.
advokatasArchipovas,du broliai Šiškovai,Glikmanas, apskrities vykCiasuimtųjų atvežė net iš Dusetų, pakliuvo ir Dusetų vikaras kun.L
Musteikis.Bėglių vis daugėjo ir tapo aišku, jog vokiečiai neilgai trukai domojo komiteto sekretorius Muselis, Majevskisir politrukas Petrobusir Zarasuose.Tada komunistai užsimojo kalinius sunaikinti. žu
~ vas.Jie sudegino239 namus.Buvopadegta net ligoninė. Dalis personalo turėjo gesintigaisrą, o kita - silpnesniuosiusligoniusgabenti į kinėms vadovavovietosNKVD viršininko Gubanovo, slaptumo sume
lt
toje gatvės pusėje buvusį sodą. Kai gyventojaibandė degančius namus
maispasivadinu
sio Gubaičiu, padėjėjas ir ypatingų bylų tardytojas!
gesinti,
iš bažnyčios bokštopadegamosiomisraketomismiestą apšaudę
Rugienius
, kurisantrosios okupacijos metu buvo paskirtas kulto komt
Majevskis,
Korsovasir Volpertasėmė šaudytiį padegtų namų gyventosaru.Rugieniusbirželio24 d. apie 11 val. ryto kartu su Zarasų NKVD
jus.
Teroristų grupuotėje buvo daug žydų ir rusų.
(valstybės saugumo)viršininku Gubanovu ir keletu kitų jų bendradar
:
Antazavės apylinkėje gyventojaiišbėgančių raudonųjų taip pat bubių atvykoį kalėjimą su sunkvežimiu,paruoštu lavonams išvežti, ir ė~
vo
terorizuojami.
Mėgindami nužudyti,raudonieji keliais šūviais sunįsakinėti pagalsąrašą išvesti kalinius. Pirmasis buvo išvestas ir nuš8!'
kiaisužeidė Radkevičių, savivaldybės sekretorių, kuris buvo totorių kiltasbuvęs Zarasų apskrities karo komendantas pik. leit. l. Pašilys. Po~
mės, bet veiklusLietuvospatriotas.
buvoišvestiir nušautiJ. Petniūnas ir J. Gabrusevičius. Tuo laiku ub~
Ukmergėje sovietaibuvoužsimoję nepatikimuosiusgyventojusišdo vokiečių žvalgyboslėktuvai ir staiga nežinia iš kur iš kulkosvai~
žudyti,o miestą sudeginti. Vadovybė vietiniamskomunistams ir kombuv?apšau~ytaskalėjimas. Išgąsdinti lėktuvų ir kulkosvaidžio u~
jaunuoliamsišdalinoginklusir davė benzinonamams padeginėti. Poližudikaipabėgo. Netrukus pabėgusieji žudikai sužinojo, kad voki~~
tiniaikaliniai,kurių nespėjo išvežti,taip pat turėjo būti išžudyti. Tačiau
dar anapusUkmergės, todėl su savo baudžiamuoju būriu vėl grito
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į pelkę už 3 kilometrų nuo Molėtų. Viename apylinkės kaime buvo nušautas 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. KunigasA Juknevičius buvo paim' L!~-.
R ,.;t:-\je raudonieji uk:Yietė "liaudies tei mą" ir pasmerkėlllį.
tas iš šalia klebonijos esančios slėptuvės ir nuvestas į karo komendantūrą.
Ten reikalavo,kad jis pasakytų, kas esą šaudęs į raudonarmiečius
;:i .:.3
. !.ltl.Jl1lli
·alinius,laikomusmie to kalėjime. Sovietai išlipdėskel,
iš
katedros
bokšto ir prie stoties. Kunigui,kuris Kaišiadoryse buvo atsi:.~ ::'_s
~-d p m~rkoej~b~i~ ,i ~ ~utu_d~ ~est~ aikšt~je ir isal:ė
tiktinai
ir
nieko
negalėjo raudoniesiemspasakyti apie klausiamus dalyz;:, ,-'· _~ , nwJamsrink ! Rokillą pasi.žiuret:J.,
kaip esą liaudish8I,
kus,
šie
prikaišiojo,
kad slepiąs nuo jų tiesą ir iš komendantūros nusis·.o.:: }.a:~::sil.:2.lrusiu
ius.Tačiau prie Rokiškio pasirodžius vokiečiana,
vedė nežinoma kryptimi.Po penkių dienų jo lavonas buvo rastas netoli
:-z_~~.::ej1S3YO:.:Jų nespejo įgyvendinti. Jie tik suspėjo į PapartynQ
Kaišiadorių miške. Kunigasbuvo nušautas, o jo veidas apipiltas benzi- ~ ·: :s, iti pe"'' · pasmerkruo ius ir ten žiauriausi u būdu juos•
nu ir apdegintas. etoli kun. Juknevičiaus buvo rasti dar keli enkavė
.,,_, -:::.. ·::.r.:.dy:ie_ii
bekankinant buvo taip sužaloti, kad giminės juca distų nužudytų žmonių lavonai.
:::;~.,_;
- ~~-t cfr2'ui:i~ Papa11)11ės m.i.škenuo raudonųj ų rankosŽll1II
Daug ba isių nusikaltimų sovietai padarė artimesnėse ir tolimes:. ?,,, - -' ~as. ' . Birnba.P.Pu.mpuris,J. Aukštuolis ir J. Grižanauska
nėse Kaišiad orių apylinkėse. Pusnėje buvosušaudytasklebonas kun. V.
3e :-;_ '· , ~-:eda; m·o nužudytiA č.erniauskas, P. Raukštas, L ŠI,
Balčius su broliu ir kiti su jais buvę asmeny1,.
Prasidėjus karui kun. Bal,??....=sL:.S.
A Braz:, :.rkun.B. ŠYeikauskas.Kun. Šveik:auskas buvoliĮ>
čius ir jo brolis pasidarė slėptuvę, kurioje slėpėsi ne tik jiedu, bet ir
_:_~:e:....,
alrar..s:a,;fištraukę iš lovos žudikai nusivedė į :l\l{VDbūs&
būrys vietos gyventojų. Sprunkantysraudonieji tą slėptuvę pastebėjo ir
visus
joje buvusius sušaudė. Stirniuose buvo nužudytas kun. J. Daugė
-; :.: :er:s:.::r; galvą nužudė. Raudoniesiems išbėgus, kunigas buw
la.
Raudonieji
jau buvo išbėgę, tačiau kažkodėl dar sugrįžo, suėmė kle:-as:.cs
k:-2.:}o'ane viename tos būstinės kambaryje. Dviem sunkvei
boną ir tuojau pat be jokio tardymosušaudė . Palu.omėje su būreliu kitų
;-;:;2~sli.:vafu.·;ę į netoli nuo Rok.iskioesantj Lasų dvarą raudonieji g»
asmenų buvo sušaudytas klebonas kun. J. Tutinas. Vietinių komunistų
riė .Je:ir,:i.:.s.Čia jų buvo nušautas J. Pumputis.
atvesti raudo narmiečiai suėmė kleboną ir visus su juo klebonijoje bu?asircdžiusvokiečiams, ipolitinių kalinių egzekuciją suvarytiapf
vusius
bažnyčios tarnus. Kieme kai kuriems iš jų pavyko pasislėpti, bet
·~• ·. g:,...-entojai
galėjo išsiskirstytinamo.
kleboną su nespėjusiais pasislėpti sušaudė. Toliau į rytus esančiuose
Obe1.i1ose
raudonieji šaudė į kiekvieną įtartą esant partizanu.Ik
Daugailiuose raudoliiesiemsbėgant kažkas iškėlė lietuvišką trispalvę.
to,smietaisurinkovietiniuslietuviustarnautoius kunigus ūkininkuslwi
Raud onarmiečiai, vietinių milicininkų pasišaukti pagalbon, ėmė mies'J
'
'
!11Ala.
IJtl..:st.ariamus
liaudiespriešus ir uždarė viename rūsyje. Tada pare!PIŲ
telyje ieškoti kaltininkų ir, suradę jau visai seną žmogų J. Sinicą, jį suYOI.SRoldskioatsiųsti sunkvežimių išvežti suimtiesiems į numatytą jie!'
š audė. Tasaisenis buvo Kaune gyvenusiogarsaus komunisto R. Sinicos
su.šaudyti
vietą. Sunkvežimiaiiš Rokiškiobuvo pasiųsti, tačiau tuo Iaib
tėvas ir vėliavos tikrai neiškėlė. Vėliavą iškėlė broliai Girčiai.
pasircxiė vokiečiai ir tais sunkvežimiaispabėgo patys raudonojo ~
Svėdasus raudonieji buvo užsimoję sudeginti. Atvykę keturiais
vykdytoj
ai Juodupėj prieš pabėgdami raudonieji pradėjo buvusių šaulil sunkvežimiais,jie ėmė miestelį padeginėti. Tačiau tuo metu pasirodė
medžioklę ir nemata jų išžudė. Be to, sovietai, užsinešę ant vieno nld!
vokiečiai ir padeginėtajai skubiai iš Svėdasų pabėgo.
stogokulkosvaidį šaudė į kiekvieną pakliuvusį. Užėjus vokiečiams,~
Raudoniejiokupantaižudė ne tik civiliusLietuvosmiestų, miestelių
ir kaimų gyventojus,bet ir į sovietų armiją fiungtosLietuvoskariuomenės
rasta.11.
nut_udytų asmenų, taip sumaitotų, jog net nebuvo įm_aD0 111j
karius. Sovietų jėgoms paniškaipasitraukusbuvo išaiškinta,kad jų buvo
atpažinti.Taip pat keliolika asmenų buvo išžudytaKamajuose lf Rao-I
nužudytišie Lietuvoskariai:kapitonail. Matutis,A Pilvelisir J. Puknys;
bažnytkaimy
, kursiautė ginkluoti komjaunuoliai.
.
leitenantaiP.Gavulis,K Kazėnas, Zelianius ir gyd. K. Žinius;jaun. leite.~~lėtu~ vietinių komunistų buvo įskųstas ir nužudytas P~~nantai
V. Levūnas ir J. Remeikis;kariūnas V. Cijūnėlis; viršilosA Butkus
A _Vii11US
, kurio lavonas buvo rastas už 30 kilometrų į rytus n~o ~o.
ir
J.
Švilpa;
puskarininkisP.Liba;jaun. puskarininkisV. Bitaravičius; eiliTaip~?t buvo suimtas ir nužudytas jau 70 metų amžiaus ligom-~,
~e
parapijosklebonasJam. M . Lajauskas, kurio lavonas buvo rastaS
f

82

Albinas Gražiūnas

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.Štaras,E. Taraškeviči~, P. r~nauskasrr_~- Va1šnys.~one visi šie
vių kariaibuvosušaudytiar kitaip.~užu~~ Įtarus, kad JI~nusiteikę p .
sovietinius
Lietuvosokupan~ . Ki_tJkanru buvo_r~udonŲJų vienaip ar~
taipnužudyti
. Kapit.J.PuknysIr le1t.gydyt.K. Ž1musbuvo nužudytijie
bandantnuo raudonųjų atsipalaiduoti-k apit. Puknys buvo nUŠa
uta,111
!eit ~dyt. ~-Žini~ sudraskJ:taspolitruko _į jį I?estos grana t~. Eiliniw'
V.
Ales1ūnas rr S. Kalinauskas3au kovodami pneš raudonuosms buvosu.
žeistiir, patekę į jų rankas, buvo nukankinti.
Šiojevietojeneminimitie lietuvių kariai, kurie, pabėgę nuo rau.
donųjų, dalyvavolietuvių kovose su jais ir tose kovose žuvo.
Per vienus pirmosios sovietinės okupacijos metus okupantas
nužudė apie 1200žmonių. Vien pasitraukdami iš Lietuvos atėjūni
Pravieniškėse nužudė 450 ka linių ir 27 žmones iš aptarnaujančio
kalėjimą personalo ir jų šeimos narių. Rainių miške ir Telšiuose tad
a
okupantasnužudė 76 žmones, Panevėžyje - 26, Rokiškyje - 30 kaliną
ir civilių, Zarasuose- 22, Petrašiūnuose - 28, Ukmergėje - 7 žmones,
Papilėje - 10, Raseiniu ose - 20 kalinių ir civilių . Červe nėje
(Baltarusijoje
) - 80 kariškių ir kalinių. 1

'!·
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vartai atsidaro

Raudoniesiemstraukiantis iš Lietuvos,atsidarė -vieni anksčiau,
kiti vėliau - ir kalėjimai.
Pirmiausiabuvoišlaisvintinetoli nuo Vokietijossienos buvusiuose kalėjimuose kalėję kaliniai.Vokiečiams įžengiant į Vilkaviškį Kisiniškiuosebuvusį šio miestokalėjimą sargybiniaipadegė ir pabėgo. Tačiau kaliniamspavykoiš užrakintų degančio kalėjimo kamerų išsilaužti. Sargybiniamspabėgus, Marijampolės kalėjimo kaliniai išlaužė kamerų duris ir išėjo į laisvę. Tauragės kalėjimo kaliniai ištrūko jau pirmąją karo dieną, tik prasidėjus karo veiksmams,tačiau ne visi laimingai. Išeidami iš kalėjimo jie pateko į vokiečių artilerijos ugnį. Vienas
kitas žuvo, likusieji buvo sužeisti.Kretingoj raudonieji dar spėjo nukankinti apie dešimtį kalinių, tačiau visų numatytų, vokiečiams sparčiai veržiantis pirmyn, išžudytinespėjo. 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: "Birželio22 d. pasigirdobombardavimai.Įvai
rūs spėliojimai. Gandas,kad čia tik manevrai,visiemspagadinonuotaiką. Vakare kaliniusiš bendrų kamerų (ištardytuosius)
išvedė pasiimtidaiktų
ir trimis sunkvežimiais išvežė. Būtų, sako, išvežę visus, tik neturėjo kuo.
Naktį kriminaliniaikaliniai,atidarę kamerų langelius,ėmė ragintilaužti
durisir bėgti. Bet ne vienaspabūgo. Bijojo,kad kriminalistaijų pačių neišmuštų. Be to, manė, kad bolševikai
atėję visusiššaudys.Bet anienenusileido- ėmė daužyti,laužtiduris.Bet irpro išmuštasduriski.tidarbijojoeiti.
1
Atkūrus Lietuvos valstybės nepriklausomybę ir demokra
tines laisves,atsiraOO Vienasmokytojas,kitiemslaužiantjo kamerosduris,pamišo.Pirmadienįjau
atėjo šauliai.Tadakaliniaisuprato,
kadišsilaisvinimas
atėjo. " (ĮL, 1941-18).
galimybė patikslintiokupantų piktadarybių mastą, nustatyti aukų, kalinių ~
tremtinių skaičių. Pagal patikslintus duomenisnegalimavisai tiksliaipaka
rtoll
Kauno kalėjime kaliniailigipat pirmosioskaro dienos vakaro neaukščiau nurodytų aukų skaičiaus vietovių administracinio
ploto ir laikoatžvilgiaa
žinojo, kad prasidėjo karas. Jie šia žinia patikėjo tik tuomet, kai pasiBetsąlyginai pasakytina
, kad bendras per vienus metus aukščiau nurodytas1200
rodė nauja prižiūrėtojų pamaina. Tačiau kol kalėjimo vartai birželio
nužudytų žmonių skaičius atitinkapatikslintus duomenis. Iš tų 1200pasitraukiJDO
23
d. rytą atsivėrė, kaliniaidar daug išgyveno.Vakare įsitikinę, jog kadienomis
sovietų okupantaiir jų parankiniai nužudė 672 žmones,iš kurių 518
ras jau prasidėjęs, kaliniainesiryžoveržtis iš kalėjimo, kadangi tamsoj
nužudė raudonarrniečiai, dažnaipadedami vietinių vedlių - išdavikų - komun
isft
buvogalimapakliūti į tykojančių ar praeinančių raudonųjų rankas. Apie
ir tautinių mažumų išgamų.
.
tą naktį kalėjime V. Gir. taip rašė: "Miegasnerūpėjo. Vykopasikalbėji
1941m.birželyje
Pravieniškėse kalėjo 451 žmogus. Pasitraukdamiokupa~
~
kaikuriuos
kriminalinius
bei dar prieškarį nuteistuskaliniuspaleido,o 260 ~
mai, kas dargalinutikti.Daugumareiškė nuomonę, kad būtų labaikeisir 28 kalėjimo pareigūnus beijų šeimosnariusnužudė. Rainių miškeir Telš1u
OIO ta,jei visa ta istorijataip staigiaiir paprastaipasibaigtų: sargaipabėgo,
nužudy~i
79kaliniai
ir civiliai,Panevėžio aps. - 33, Rokiškioaps.- 47, Za~ų_ap.
liekaatsidarytidurisir patiemsišeiti...Galbūt dar atsiras,kas mus iš čia
- 2~, Biržų aps. - 25, Kaunom. - 162, Kaunoaps. - 72, Mažeikių aps.,15J
autad
paims ir išdanginsnežiniakur... Taipbespėliojant ir besiklausantki.ekviePapilę, - 45, Utenosaps. - 27, Švenčionių aps.- 19, Raseinių aps.- 28,'J:l_
ura~
no trekštelėjimo, iš moterų skyriauspasigirdodaina "Eisim,seselės, na~ps.-. ~8,TI:a_kų ~ps.- 30!y1oner~ė~ ?~-- 49, Šiaulių aps.- 109, červe~eJ~ - .
mo, namo!". Ki.lonorasir pasnaustiiki aušros,ypač kad daugumai tai
!Jetuv1a1,
o_k1~1
_Mms~~
~aleJuno
kal101a1
kitų tautybių. (PagalA Anušauską, [,ietul'if
buvopirma progapo 11 mėnesių užmerktiakis be elektrosšviesos,nes
tautossovietinisnazkimmas1940-1958 metais". Lietuvių tautinis kultūros fo,,dP,
Vilniusl Mintis,1996,494ps/., santr.anglų k, red. K.Ėringio papi/dytntJs.)
nebuvo kas ją įjungtų. Staigaį aštuntoskyriauskoridorių triukšmingai
bėgte įbėgo daugbatuotų kojų. Pasigirdorusiški.raginimaiskubėti, o duris

y
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laužte
išlaužti.
Nubėgo į patkoridoriaus~alą ir.lygperė!o į ketvi~
Pasigirdo
durų laužimas,
o netrukusgąždami atgal tie patys balsaf·llf.
rusiškai
šaukė: ''Rankasaukštyn,greičiau, spar~i~u,duok buofe,jei~
ina,§auk!"
Korido~uje
p~s~girdo
smarkus~mūgzs ir lygkū~~s dunkste;
i grindis
...Skubūs zmgsma1.
Produrų p~ŠĮ ?avy":>pastebeti,kad če~
durtuvus
įrėmę bevei~į n~g~ras!
varo,.ll~siogve1a,kelet1 basų ir viella/i
skalbiniais
apsivilkusių,. tiesiogiš guo/z?1~1r_auktų žmo~zų: l:lenasneJo,
masnešte
... Tokių būrehų ?uvo~eletaszše~les.!1ženu~vi!.oĮ vzr~pake/to.
misrankomis,
kitus- sun!tom~sr~nkom:s·
. ~zenus lŠVl)ę, čekjstai bėgtt,
uždusę, grįž~ kitų. Mums:š ~~zmesapmzrevisos blusos, ~nų kalėji~
kaiptiknestigo
... Kamero;e
Įsivyravo tyla.Ar pas mus ateis, o gal/i~
nepastebėti? Nusprendėm apsirengti
, kad bent nuogų neišvarytų. Išgirsta,
meenkavėdistų šūksnį "visi".Triukšmas,staigaprasidėjęs, taippat ir1111,
(Y,la
..Kame_ro:~
irko~do'.iu
ose.mirtinatyla.Klausome,ka~1arosikiemt
Šūvių negirdetz
. Vadmas1,
anų zškartonešaudo.Bet ką su ;azsdarys?
D,
iršiandien
nežinome
atsakymoį tą klausimą. Kogerojuos kažkurišsivelt,
kaippriešsavaitę buvovežamaiš "laisvės"... Aušros laukimaspasidari
nebejaukus.
Tikabsoliutitylapamažu apraminonervų įtempimą irauJ.
tantvėl prasidėjo pasikalbėjimai per langus. Iš ketvirtoskyriauspranei,
kadišvarė visą skyrių, likotik vienakamerair karceriai.Vadinasi, ištu!tin,
ta20kamerų, kuriosebūdavo po 5-7 žmones,taigiiš visoper 100žmonif
(peraštuntą skyrių, rodės, tiekdaugnepravarė, buvo spėjama, kadgaltik
apie20).Kasjie - žinių beveiknėra, nes ketvirtasskyriussu kitais,yiio
beveik
negalėjo palaikyti.
PradJiojebuvotartasipalaukti,nes buvomatyti,
kad,norsvartaiirpraviri,betgatvėmis slenka "nenugalimo
ji" (arnepavejamoji?)
armija
... Tačiau ketvirtoskyriauslikusiojikamera išlaužė duris,
aplankė visaskameras.Čia pat irpradėjo lūžti durys. Išsilaisvinopo vie114
kitą kamerą visuose
skyriuose,net ir moterų. Raštinėje buvosurastira
irnetrukus,
galapieseptintą valandą, visosdurysbuvo atviros,o kalėjirwJ
gyventojai
susimaišė tarpsavęs tikriausiaprasme. Susitiko daugelispa!jstamų - nebegalėjusių vienikitų bepažinti,o taippat ir tokių pažįstQ/114
kuriesudarė pažintį tik kalėjime, kalbėdamiesi kalėjiminio telegrafo
P!
galbaištisusmėnesius kasdien,bet niekados vienaskito nemačiusių. Cid
pat.va~ai
irI?irmasis
tikroslaisvės dvelktelėjimas..." ([L, 42-2). Čia į l~
vę i5eJ?keholikašimtų lietuvių bei šiek tiek iš Vokietijos pabėgus~

lenkų 1ryrancūzų belaisvių. Šiuos belaisvius, ieškojusius prieglobsliO

nuonaCJ~ver~?vės, sovietai kišo tiesiai į kalėjimą.
. ApiekaleJusių Kauno IX forte išsilaisvinimą J. Deksnys rašė: "~·

m~zo rytą į fortą atėjo keli prižiūrėtojai, anksčiau su mumis palaikf

'?š~
irpranešė, ka1~rJJ:niniJ:racij~
fortą apiei~~ betjį saugosovi~tų. re~
szmų ta"!Jbų kareivzai,
Iame pasuyžę šaudytikiekvieną, kuris dąs išeiti
fort?-Velpra!idėjo laukimasir svarstymas,kas daryti.StaigakažkaSP"'A
nešeY.adsovzetų karininkaiir "politrukai"žiūrinėja kalinių bylasirs
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kaddalį kalinių gališleis,dalįpaliksforte,o dalį pastatysprie sienos.Įtem
pimasirpavojusdidelis,betvisų akysematytipasiryžimaskiekvienu atveju kovotidėl gyvybės ir laisvės. Praėjo triukšmingapirmadieniodiena.Atėjo naktis.Silpnesnieji
sugulė ir tik paskirižmonės liko budėti ir stebėti
aplinką. Kaune ir Vilijampolėj girdėjosi dažni šūviai - tai mūsų šaunūs
partizanaididvyriškaikovojosu raudonuojuslibinu.Paryčiu išgi.rdome
fortoišorėj, kadpriefortoesantikariuomenė atsitraukia.Prasidėjo didelis
sujudimas.Jautėm, kadpavojusjaupraėjęs, ir visų akyseiržodžiuosespindėjo artimalaisvė. Pirmiejiiš fortopradėjo bėgti kriminaliniaikaliniai, iš
kurių l 0-12žmonių sovietai
priepatforto nušovė. Mes matėm, kaip krito
simpatiškas,storapilvisvirėjas, gražusvyrukaskoridorių šlavėjas ir kiti.
Tik apie1Oval.rytomažaisbūreliais pradėjome slinktiišforto išbalę, apdriskę, barzdomis
apžėlę, it šmėklos." ([L, 41-9).
Pravieniškių priverčiamojo darbo stovyklos kaliniai, kaip jau minėta anksčiau, laisvės nesulaukė. Iš jų gyvų išliko tik 40-50 žmonių, kurie 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 laimingažvaigžde.Skerdynių vietoje žudikai buvo palikę vieną raudonarmieti, kuris sekė, ar kas nors nepradeda judėti. Pastebėjęs krutantj,pribaiginėjo šūviais arba rankinėmis granatomis. Kai kurie kaliniai,
pavyLdžiuiP. Norkus, ilgiau nei 6 valandas sužeisti išgulėjo po lavonais,
kol be pavojausgalėjo iš po jų išlįsti.
Pabėgus administratoriamsir sargams, 126 Ukmergės kalėjimo kaliniaiišlaužė kamerų duris ir išėjo į laisvę. Išeidami iš kalėjimo jie nenukentėjo, tačiau kelijų vėliau pateko enkavėdistams į rankas ir žuvo.
Utena buvopartizanų užimta, todėl ten ir kalintųjų išėjimas į laisvę
baigėsi laimingai.Tačiau netolimų Zarasų kaliniamsviskas susiklostė kitaip. Vietinisenkavėdistas J. Rugieniusprasidėjus karui kaip tik ėmė masiškaisuiminėti tariamusliaudiespriešusir kištijuos į kalėjimą. Apie tai J.
Plytakalnis1963m. vasario16d. "Draugo" numeryje taip rašo: "Prasidė

jus karui,Rugienių užgriuvo"darbai".Kalėjimas buvopilnaskalinių, kita
tieknesuimtų "liaudies
priešų". Enkavėdistai grupėmis vežė suimtuosiuskalėjiman. Birželio24 d iš rytotrijų uniformuotų rusų ir vieno vietiniožydo
apsaugoje
J. Rugieniusatsivežė keletą ūkininkų ir Dusetų vikarą Ja.m.Leonardą Musteikj.Kamerojebuvę ir matę dešimtvyrų ir trysmoterysvėliau
papasakojo:"Kalėjimo kiemedarydamikratą, iš kunigorankų ištraukė rožančių, numetė antgrindinio.
Siekiantį pasiimtikunigą puolė spardyti.Netekusį sąmonės, dviejų velkamą, trečias darvisspardė. Iš daliesatgavęs sąmonę
kameroje,sunkiaidejavo- veidas,rankoskruvinos.Kunigaslabaijaudinosi
dėl rožančiaus - sakėsi gavęs iš arkivyskupo
M. Reinio Salakobažnyčioje
prieštrejusmetuspirmųjų šv.Mišių dieną". Po šio kun. Musteikio tardymo
enkavėdistai netrukus ėmė žudytikalinius, tačiau, išsigandę pasigirdusių
šūvių, pabėgo. Dabar ir kaliniai galėjo ištrūkti. Tame pat J. Plytakalnio
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traipnyje
kal~jimota~papraš~
dam;kadčia patJr_ofl1:as
IT ~aliniusišžu~ti neh:spes,
~ ~~gi_enius
;,,.._ kėdėj, šildėsi ir džiaugėsi Stalinosaule..." ([L, 1942-61).
beminuapipylė duris,nnko~n~ JXU!ege
irJX1?
go
..
IšbėgioJo
ir
Priii~
7
Kartu su suaugusiaissunkiųjų darbų kalėjime buvo laikomiir jaujai Padegtame
kalėjime palik_~uzra~~ ~m™! ir lavonus.](,~
nuoliai.Apie juos agr. A Valuckassavo minėtuose prisiminimuosevė
kame,ų i aikštę kaliniai,
nUSfX!JJ
pacfėt~ išlauu duns. Ke~tas,_
įbėgę ra.fti--:, liaurašė: "77kameronaJkėlė vieną 16 metų gimnazistą, kuriovaikišką balradopamirštus
raktus,tuoJa~e vzs~ ~er_as. _Kondo_nuosep/e~
są lengvabuvoatskirti.Plaudamas
koridoriŲi jis tiesmūsų kamerosdurimis
ugnia4
beraktų apie20durų nebutų spetaišlaužti.Liepsnų ir dūmų Priedo. surikdavo:Sveiki,vyrai!Į taikurisnorsmūsų a/sakydavo:Sveikas,tamsta!
Toksaisakymas
gimnazistuinepaprastai
patikdavo.Taibuvojudrus irguvus
goje,visiškoje
maiš~/enep~~~ ~li~iai išsi~giojo". . .
vaikinas.
Gaila,
kad
neteko
su
juo
susipažinti
. Mūsų kamerossienostaippal
RolrukiokaleJI~~l~ikytieJltš~~o ~ -:-bent d1~ž10jidaugu
llll
buvo
išrašinėtos
įvairiais
karingais
šūkiais.
Jų
autoriusbuvo14 metų gimna_ tik dėl _lai~i~go~ts1tikt1?umo
. Ka1RJau m1~eta ~nksč1~u, raudo~
zistas
Vytautas
Svitas,
kalėjiman
pasodintas
už
proklamacijų platinimą. Jo
buvoužslilloJę_ JUOS
~dytI, bet,_n~~peJ~
~avokes_lų Įvykdyti, turėjo bėgt
tėvas taippal sėdėjo kalėjime. Tarpdaugybės tų karingų šūkių vienojevietoje
Ištrūkusiems kahmamsreikeJobull atsargiems, nes galėjo žūti
radomeSviloparašytą ir tokį daugpasakantį saldnį· "Labaipasiilgaumatik n~o.r~u~on~ų, bet ~et ir n~o vo~~~čių. Pa~d~i ui, kun. J. Ček;
mytės".
Tačiau šiamgimnazistui,
ldtopalaikomam,pasisekė viršumkamečius 1šs1la1svmęs 1šManJampoleskaleJtmopakehm buvo sulaikytasYQ.
rosdurų kaligrafiškai
išrašytivieną posmą mūsų brangiosios
giesmės: "Liekieč!ų _irvosnes~audytas: Jis ?uvo ~paugę~. barz~~' ~odė! _vokiečiai Į
tz.tva,
tėvyne mūsų ..." (ĮL.1942-62).
palaikežydu. Kumgą paleido tik todel, kad JIStureJo iš kalejimorašfi.
Dažnai prie kalėjimų buvo galima pamatyti šiurpių dalykų. Panės pasiėmęs savobylą. Parodęs tą bylą, jis vokiečius įtikino, kad yra
ne
vyzdžiui,Raseinių kalėjimo kaliniamsišėjus iš kamerų ir išsiskirsčius,
žydas,o raudonųjų kalintaslietuviskunigas.
prie kalėjimo buvo rastas besėdįs jau minėtas mokytojas, išprotėjęs
Sovietinių kalėjimų vartamsatsivėrus ne tik jų kaliniai išėjo į JWS\1
kitiems laužiant kamerų duris. Tai buvo A Adomaitis, apie 40 metų
betir iškilo,kastoseįstaigose buvolaikoma bei kokie jie buvo. Nevie~
amžiausvyras,kilęs iš Augmenų kaimo,Baisogalosvaisč. Tasai kamedalykasnustebino,
o dar daugiaukas siaubą sukėlė.
rų durų laužimasturbūt buvo tik paskutinis smūgis. A Adomaitį tardydamisužalojo enkavėdistai, nes, norėdami priversti jį prisipažinti
Visų pirmapasirodė, kad kalėta ir tokių žmonių, kurie tarsi neturodėl jam primetamų nusikaltimų, veržlėmis spaudė galvą. Toks kankitų tenbūti. Pavyzdžiui,
visinustebopamatę iš kalėjimo išėjusį buvusį "Pa,
nimasA Adomaitį pavertė psichiniuinvalidu ir jis jau niekad visiškai
vasario"federacijos
vadą dr. J. Leimoną. Jo žmona, norėdama išlaisvin
a
nepasveiko.Tokių kaip mokytojasAdomaitisfizinių ir psichinių invaliiš kalėjimo vyrą, su vaikaisrepatrijavo į Vokietiją, nes šiaip repatrian~
dų
iš sovietinių kalėjimų tada išėjo ne vienas ir ne du.
šeimų nariaibuvoišleidžiamiir išvykdavokartu su šeima į Vokietiją. 'Ji.
Kalėjimų vidus kėlė ne mažesnę nuostabą ir siaubą. Sovietams
čiau paaiškėjo, kaddr. J. Leimonasnebuvo išleistas. Matyt, raudoniepj
okupavus
Lietuvą, atėjūno pareigūnai buvusių Lietuvos saugumo delaikė labaisvarbiu
jiemskaliniu.
partamento
tarnautojų prisispyrę klausinėjo, kur buvo jų įstaigų kanDarlabiauvisinustebo, kai paaiškėjo, jog tame pat kalėjime buw
kinimo
kambariai.
Raudoniejilabai nirto, nes manė, kad jiems meluolaikomasir tik ką išvytosLietuvos sovietinės valdžios vietinės pramojama,
kai
Lietuvos
pareigūnai atsakydavo,jogtokių kambarių nėra bunės liaudieskomisaroM. Šumauskobrolis. Jo bylą ten pat kalėjęs agr.A
vę. Tokių patalpų neradę, netrukus jas įsirengė. Kauno enkavėdistai
Valuckas
aprašė savodarbe "Kolektyvinė tironija". Tasai komisaroŠu
•
buvusiamesaugumo departamento garaže įsitaisė keturis ypatingus
mausko brolisuž komunistinę veiklą kalėjime sėdėjo ir nepriklaUSo- kambarius.Pirmamekambaryjebuvopaliktassenas nepermatomo stik~os Lietuvoslaikais.Partija tokiems anuomet kalėjusiems savo ~~
lo langas.Kambaryjebuvo rasta primėtyta pistoleto šovinių dėžučių,
namsprižiūrėti iš tų pačių kalinių slapta paskirdavo komisarus.Tolcid
didelė geležinė dalba ir vaistinėlė . Antrojo kambario durys jau buvo
komisaraisŠumauskobroliui buvo paskirti Rozovskis ir Todesas.Ap~
apmuštosgarsonepraleidžiančia medžiaga,grindyscementinės, o lanŠu~_?usko_
li~imą agr. A Valuckas rašo, kad "Neprikl.Lietuvoslai/<Jli! gas užmūrytas. Tasaikambarys rastas visai tuščias. Bet už jo buvusiaka~11,:ze~~deJo
komisaroM Šumausko brolis, apie kurį pats Roiovskil
me kitame kambaryjebuvo dvigubosizoliuotos durys, ant grindų par~e, )OgJI~e_sąs kairysiskomunistassu dešiniuojulayptelėjimu, aJse~-UI#
tiestaspadėvėtas kilimėlis, pastatytasrašomasisstalas, trejetas kėdžių,
tz':'as
troc~inkas.Irbolševikams
atėjus, Rowvsld.s,vostikspėjo užimti~
kampe už tamsiosužuolaidosįtaisytas vandens čiaupas rankoms nusi~etą Čeko/, Šumauską greitaiareštavoir kaipsvarbų "teoretiką trocldninJ</: plauti. Ant dviejų to kambario sienų buvo daug kraujo dėmių. Iš to
išgahe~o
Maskvon
, kurjis buvonežmoniškaikanki.namasir į Kauno~
kambariovėl dvigubosizoliuotosdurys vedė į paskutinį kambarį, kur
mą grįl.o nebepanašus
į žmogų. Juo tarpujo brolis,sėdėdamas kornJslJf'f
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nė siena,0 tarpastarptų dviejų.si.enų užpildytas pJuvenomis. Tos1~~ vadovavęs NKVD leitenantas Novikovas.Taip pat dalyvaudavo kitas
nės sienosbuvonudažytosta~sia1.Jose rasta ~aug kulkų skylučių. Š ' enkavėdistas Janinas bei pats Dvarionas.
danttaipįrengtame ka~~aryJ~,kul~os n~o sienų neatšoka, kaipnat.
Kaliniamsišėjus iš kalėjimų, lietuviaiišgirdoir apie kitokius kanmūrinės sien?s.~mennmų.~nd,ų vid.uryJebuvo latakas vandeniUi11G kinimobūdus. Mušimas buvo toks visuotinis,kad kaliniai stebėdavosi
bėgti, tačiau birželio~d..ten1e1usli~tuviam~,b~vorast_asraud.onasrun-. ne tuo,jog kas nors buvomuštas,bet jei kas išlikdavonemuštas. Muša-

nuokraujo.Perpalyginutrump~,la1ką ~o~~ta1bu;llsI?ms Lietuvos:
gurnodepartamento
patalpoms pagennn buvo 1šle1dę devynistnili
'
nustometorublių, okupantosulygintų su litu kaip 1:0,9.
~
Tiesa,ne.vi~os
~ossumo.sbu~o~lei~t.ostik ka~inimo kambari8Jll
įreng~. En!<aved1sta1
~e J?~I~u rupm?SIIr ~avo Ę>ač1ų pa:ogu~ u. BuYQ
įrengti ne tikprabangusVI~šmmkų kabmeta1,bet 1rbufetai, polisio k8QJ.
bariaibeipanašūs dalyka1.
Kituosekalėjimuose ir kalinių tardymo vietose buvo dar šiurpes.
nių dalykų neguSaugumodepartamento pastatuose įrengti žudymobei
kankinimo
kambariai.Kaip pavyzdį galima paminėti Kretingą. Ji pirmosiossovietinės okupacijosdienomisvaidino ypatingą vaidmenį -per
ją daugiausia
vykožmonės, bandę pabėgti į Vokietiją. Kretingoje buvo
daugybė agentų, kurie už tam tikrą atlyginimą sutikdavo pervesti per
sieną. Daugelisšį darbą dirbo iš pasiaukojimo, norėdami padėti sa
vo
tautiečiams. Tačiau buvo ir tokių, kurie ėmė dar ir antrą atlyginimąil
okupantų. Tokiebėglius užvesdavoant sovietinių sienos sargybinių . Bu
vusiovienuolyno
rūsyje įtaisytame kalėjime buvo sugrūsta apie 300bėi
gusių ir įkliuvusių enkavėdistams į rankas žmonių. Tardant tie kaliniĮ
buvožiauriausiai
kankinami.Žmonėms maitoti buvo paskirtas net~
lių hektarų aptvertasplotas, esąs šalia kalėjimu paversto vienuolyn
o.
Raudoniesiems
išbėgus, prie vienuolyno tvenkinio buvo rasta kankini
·
mų vieta. Tenaugokeletas medžių. Vienas medis rastas geležiniu lanku apjuostasir smarkiaiapsvilęs. Į tą lanką galėjo įtilpti žmogus.Atka
•
sus ir apžiūrėjus lavonuspaaiškėjo, kad žmonės, prirakint i prie tomedžio, buvodeginamigyvi.Dauguma užkastųjų buvo prislėgti akmenimis.Gydytojoliudijimu,kalinius užkasant šie buvę dar gyvi. Kiti lavonai rasti nuluptomisnuo rankų odomis, nuskalpuoto mis galvomisIt
kitaipsužaloti. KomunistasDvarionas, sugautas Salantuose, nes nespėjo P?~gtiį Rusiją, pasakojo, kad 1940m. jis buvęs pasiųstas į Mask·
vą, k_~r
išeJęs 6 mėnesių specialius enkavėdistų kursus. Baigęs tuosk_~
s~~•
JISbuvopasiųstas į Kretingą, kur miestelio NKVD įstaigoje atl~
ne1ęs ~raktiką. Taigiir jis dalyvavęs kalinius kankinant. Anot Dvart,
no,k~h~ys
b~~ęs atvedamasprie vienuolyno tvenkinio, pastatomas P
medžioir 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 tohauneprisipažindavo, būdavo lupama rankų oda. Nuk .
kintoJ
o lavoną ten pat ir pakasdavo. Tiems kankinimams Kretin8°

ma buvo kartais ligi tol, kol jau muštąjį reikėdavę injekcijomis atgaivinti.Bet buvo ir rafinuotesnių kankinimo būdų už mušimą. Kaliniai
buvoverčiami dvi savaitesgulėti ant grindų, neleidžiama jiems nė minutei atsisėsti. Kiti buvo sodinami ant taburetės ir turėjo sėdėti, kol
apalpdavo.Vienas lietuviskarininkas, kuriam raudonieji neturėjo jokiokonkretauskaltinimo,taip sėdėjo beveik tris paras, o kitą sykį - 36
valandas.Tardytojai kas 8 valandas keitėsi ir vis teiravosi kankinamojo, ar jis jau pasakysiąs apie savo kontrrevoliucinę veiklą.
Sunkiaiįsivaizduojami sovietiniookupanto represinių priemonių
žiaurumaisufonnavolietuvių laikyseną atėjūno ir niekingų jo pakalikų
atžvilgiuBirželiosukilimodienomisir vėlesniais karo metais.
Naujieji okupantai taip pat žudo

Visusmetus kentę sovietinį smurtą, lietuviaižinią apie vokiečių
karo pradžią sutikosu džiaug,5mu,
nors ir suprato, kad karas atneš
tik vargusir skausmą. Žmonės, matydamiraudonąją armiją ir sovietų
represiniusjunginiusišbėgant, tikėjosi, kad pagaliauteroras baigsis.Tačiau tai buvo tik trumpas atokvėpis. Paaiškėjo, kad naujieji okupantai
taippat smurtininkai.Jie griebėsi smurtovos tik įžengę į Lietuvą.
Bene pirmiejivokiečių savivalę patyrė Kudirkos Naumie1-čio gyventojai.Vienas vietinisžydas, pamatęs į miestą_ įeinančius vokiečius,
griebęs šautuvą ir nušovęs vieną jų leitenantą. Sis atsitikimas atrodo
gana įtartinas, nes vokiečiai, griebdamiesismurto, beveik visada teigdavo,kad žydai į juos šaudę. Tačiau asmenys,tuo metu gyvenę Kudirkos Naumiestyje, tvirtina,jog iš tikro toks atsitikimasbuvęs. Vokiečių
leitenantą nužudęs žydasbuvęs nušautas kito vokiečio. Nukautasis vokiečių leitenantas buvo Naumiestyjeir palaidotas.
Vokiečiai po šio incidentovisiemsvietiniamsvyrams,vyresniems
nei 18 metų amžiaus, įsakė susirinkti ir išvarė juos į Vokietijos pusę.
Laukuose,prie Širvintos,juoslaikė apie pusantros dienos. Buvo palikti tik kunigaiir pašto viršininkasK. Barauskas,kuris įtikino, kad negalįs paliktibe apsaugos ir priežiūros valdiškoturto. Vokiečiai išvarytųjų
vyrų nepaleido, tad lietuvių žmonos ir vaikai ėmė likusiuosius raginti,
kad imtųsi žygių suimtuosiusišlaisvinti.Kudirkos Naumiesčio vikarui
kun. J. Dobrovolskiuiir pašto viršininkuituo reikalu nuėjus pas vokiečių 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
rusų
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~iam
. reikaluibuvoncpatik.im_~s. Be t~!jis b~vo suim~askar~
1r!atkomaslaukuoseVok1ettJOS
puseJe..Miesto not~ra~ Lapuši i._
sutikoeiti burmistr
o pareigasir ?u~o pnstatyt~s v?k1eč1ų kome:~
tui.Gav9svokiečių leidimą, nau1as1s
K. Nau~~esč~o _burmistrassu~
taistuoreikalubesirūpinančiais nuvykokalbėtis del JŲ paleidimo \l
kiečiai jau turėjo sąrašus, kuriuose buvopažymėta, kas laikytinasp~
kimu.Tą sąrašą sudarė K.Naumiesčio o~up~~tų pa.tikėti~~s, kurį
karą pas vokiečius buvopasiuntę komu~1st?1ir kuns per~JOį voki~
pusę. Buvę taip:vieną dieną dar gerok~1_
p~1e~ karo p_radž1ą sovieti~
Naumiesčio pareigūnai kit~je s!enospusele tš~ rd~ g~oJantka~iniusmar.
šus. Jie pasiunt9 tą Naum1esč10 gyventoJą pne Š1rvmtos pasižiūrėti~
tendarą vokiečiai. Thčiau pasiųstasis negrįžo, o nuėjo tiesiai pas vokiea.
ir pasakė, kasirkamjį atsiuntė. Vokiečiai leido perbėgėliui liktipasil1fl
DabartasaiNaumiesčio gyventojasvokiečius informavo, kas yra tiesuitrt
tieji. Sulaikytieji, kurie buvo nusakytiesą patikimi, buvo paleisti.V11U1
žydus ir buvusiu
s sovietmečio raudonuosiusaktyvistus,įvairius pareigi
nu beikitusjiems pasirodži
usius nepatikimusasmenissulaikė. Visusi
tuosžmonesvokiečiai nuvarę į K. Naumiesčio žydų kapinaites sušau,
daugiau netyrinėję, ar įtariamieji ištikrokuo nusikaltę. 1uo pat metuįK
Naumiestjnuo Žvirgždaičių, Slabadų beikitų vietų buvo atgabentaįv~
vokiečiams įžengus suimtų buvusių pareigūnų bei šiaip veikėjų. Jievisih
jokios apklausos buvo taippat nuvarytiį žydų kapines ir sušaudyti.
Pirmąją karo dieną užimtame Vilkaviškyjedėjosi 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 buvoišstumti. Vokiečių represinės tarnybos tuojau paskel~
kad žydaišaudę įjuos. Ši pusiau tiesa ar pusiau melas buvo tik priekt
bė pradėti naikinti Lietuvosžydus. Nieko nelaukiant buvo atkeršyta·
išžudytadidesnė dalisVilkaviškio žydų. Žurnala1;"Į Laisvę", būd~
Laikinosiosvyriausybės tribūna irjo leidėjams suvokus Vokietijos n~
'11
politikos nuostatasir sužinojęs apie nežmoniškas žudynes, negaiėdt
mas apie tą įvykį rašytikitaip, negu vokiečiai apie jį skelbė, 1.94~
•
liepos29 d. trumpairašė: "Pinnosios dienospavakarį, įžygiavus l milA

p:

vokiečių kariams
, išiydų langų pasipylė šūviai. Taiiššaukė griežtą ats~
ir miestasnatūralfu būdu buvo apva}ytas
nuopragaištingo
žydų elem~
. Po~ros dt~nų buvoi1kdytasir kitaspanašus smurto aktas.~.

lio25-os10~
_nakų k~as .mtesteesą šovęs į vokiečių patrulius.Vo~
Kapsų gatve1e
past~bėJę J.aunų vyrų, juossuėmė ir tuoj pat sušaude..
sušaudytu?s!us
aptiko.~esto gyventojai,keli buvo dar gyvi.~~
bu~os~b1a1.n.ugabe~ti
Į hgoninę, tačiau vokiečiai jų gydytineleidoit
gyvmsišmeteĮ lavorunę, kuršie ir mirė.
Vokiečiai, užėmę Marijampolę pirmadienį, birželio 23 d. rytą,
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)iniusrado jau išsilaisvinusiusiš sovietiniokalėjimo . Kalinių vokiečiai
nepaleido,nuvarė juos į aikštę, kur daugiau kaip dvi dienas laikė be
jokiospastogės ir tik su menkaiskalinių apdarais. Miestiečių pastangomistrečiadienį lietuviaikaliniaibuvo paleisti, tačiau žydai uždaryti
kalėjime . Ten netrukus atvarė geroką būrį asmenų, kurie esą tarnavę
sovietams, nors dažnai tokios spėlionės buvo iš piršto laužtos. Kone
visustuos nelaiminguosiusrepresinės vokiečių tarnybos,nesidomėda
mos,ar jie iš tikro yra nusikaltę, sušaudė. O paleistieji taip pat ne visi
namus pasiekė . Kaliniaibuvonesiskutę, sudėvėtais ir jų ūgiui netinkamais apdarais, todėl pakelysutiktiemsvokiečiams atrodė įtartini: palaikytipersirengusiaissovietų kariais ar kitais pareigūnais bei pabėgti
band a nčiais žydais. Įtartinus asmenis vokiečiai - ypač esesininkai daug nesvarstydamišaudė. Šitaipžuvo iš Marijamyolės kalėjimo išsilaisvinę alytiškiai- buvęs mokesčių inspektoriusCepas bei advokatas
Eirošius. Kun. J. čekavičius taip pat jau buvo pasmerktas sušaudyti.
Dvasininkas mirtiesišvengė tik todėl, kad atsitiktinaipro šalį ėjo katalikų kunigas - Wcrmachtokarys, kuris išgirdo jį lotyniškai besimeldžiant. Jis atkreipė kun. čekavičių ketinusio nušauti puskarininkiodė
mesį, ėmė teirautis, kasjis toks.Kun. Čekavičius paaiškino,kad jis yra
iš komunistinio kalėjimo ištrūkęs dvasininkasbei parodė su savim turėtą iš kalėjimo raštinės pasiimtą savo bylą. Kun. čekavičiui pavyko
išvengti mirties.
Vokiečių specialiospaskirtiesrepresinės tarnybos įtartus žmones
žud ė beatodairiškai. Lietuvių sukilėliai savisaugos sumetimais buvo
priversti sulaikyti sovietų statytinius-aktyvistus,nepriklausomai nuo
jų tautybės . M arijampolės apskrities Suvalkų Kalvarijos policijos
pareigūnas Klipštas,išbėgant sovietamssugrįžęs į tarnybą, paslaptingų
arba uolumo motyvų vedinas suėmė, apkaltinęs simpatijomis
komunistams, 150 apylinkės gyventojų. Vokiečiai, užėmę S. Kalvariją,
sulaikytuosiusperėmė savožinion. 36 suimtiejibuvo žydai,o likusieji
- lietuviai.Vokiečiai 110šių asmenų sušaudė .
GretimojeLazdijų apskrityjeypač žiauriaibuvosunaikintasŠventežerio valsčiaus Kirceliškės kaimas. Karo pradžioje vokiečių armija
puolė labai sparčiai, todėl fronto dalinių užnugaryje likdavo daug išsklaidytų sovietų karių. Tuospaskirus ar pakrikusius būreliais raudonarmiečius gaudė ir naikinovokiečių užfrontės saugumo daliniai.Vienas toks dalinysbirželio24 d. gaudė Šventežerio apylinkėje. Vokiečių
kareiviai,priartėję prie Kirceliškės kaimo, pamatė, kad prie sodybų iš
tikro ar esą būriuojasi ginkluotivyrai. Vokiečiai ėmė padeginėti ūki
ninkų sodybasir šaudytinamuose rastus įtartinus asmenis. Įėję į ūki
ninkoGylionamus, kareiviaiten rado tris jo sūnus ir du kaimynų vy1:1s,kuriuosvisustuojau sušaudė. Iš 13 to kaimo sodybų nesudegintos
liko tik dvi. Degančiose sodybosežuvo ir sunkiai sužeisti tų sodybų
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gyventojai.
Taippatskaud~iainu_oaklo v~kieči~ ~~a~rumo n~
~?ijų vaJs~i?us
V~rstam1~ų_ka1mas. ~e~lesm~JI ŠI? kaimo V}'raiJOi
s1de1us
karuiir sovietų dahmamsskub1a1trauk1ant1s,susitelkė
ėmė rankiotiraudonarmiečių išmėtytus ginklus. Vyrai buvo uts'·
v;L
patysvytineapkenčiamus raudonuosiusbei gintis, jei bėgantieji:?
taibandytų griebtiskokionorssmurto.Šitą 15 vyrų būrį užklupovokt,
čiai, ir kadangi
jie buvoginkluoti,visussušaudė .
Ypač kruvin
osžudynės buvoAlytuje.Pinniausia nuo vokiečių ran.
kosnuke?tėjo miesto š?uliai.So~eti~i~ okupantų Alytaus šaulių ku0,
pabuvolikvidu
ota._Tačiau buvusiobun~ vado, Alytaus gimnazijosų.
nokultūros mokyt
o30,ats.ltn.B. Meškeho pastangomis tos kuoposda,
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
23d. rytą, raudomeJJ
1šAlytaus traukes1Imk Kamūkų tilto.Antrojoje
to tiltopusėje juos prieštankiniaispabūklais sutiko jau nuo Gardino
pus~~atžygiavę vokiečia~. Sovi_eta!gr~o atgal_ir mėgi?o per miestąpa,
tek_
t1Į D?uąii_ plen_tą. G~~t~nč1us _! m1es~ą soVIetų_ d_ahniusiš visų pus~
sutikost1pnhetuVJŲ sukilelių ugms,todel raudome3i negalėjo sustotiir
pradėti grobtigyventojų turtą bei terorizuoti ir žudyti miesto gyvento,
jų, ką jie darė kitosevietose.
Raudoniesiems
bėgant ir vokiečių smogiamiesiems daliniamsjžy•
~uojan!iA}y_tų, tuojausu visaissavo kovotojais prisistatė ten kovoju•
swšaulių bunovadasltn. B.Meškelis.Visi B.Meškelio šauliai antran•
k?vi_ų _turėj~ darp~eš ka_ropradžią pogrindžio nurodytus raiščius. Vo,
k_1eč1~1 šauliussutikokaip priešus, nuginklavo ir nuvarė Vilniauspu,
sen, Į Nemuno pak:an~ę ~ušaudyti.Buvo sušaudyti 42 vyrai: to būrio
vadasJtn.B.Meškehs,
V1rš1la
Valiulis, šauliai J.Andriuškevičius, J. Lali·
kait~!A_Ta~ulevičius, L. Miglinas,J. Pakrosnis ir daugelis kitų. Išsi·
g~lbėJo _tikv1~n~vyras,kuris staiga šoko į Nemuną, pasinėrė irši'
t~lfnus1~a~o
l kitą Nemunopusę. Kadangi jau buvo prieblanda, vokieč1a1 pašv1ele
Je~putėmis, pašaudė ir nuėjo.
,
SušaudytųJų lavonusvokiečiai ten pat ir paliko. Gavę leidimą,gt·
minė: ~vus!u~sius
susirinkoir palaidojo Alytaus bei Rubonių kapin~
se.~eJiauVilniausžandarmerijosvadas, klaipėdiškis Kanapė, pripaf!·
n?,~ogAlytaussukilėliai, 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 šauliaisneturėję jokio ryšio. Pasakyti viešai,JO!
tiesuklle~ia1
žuv? ~uo vokiečių rankos, nebuvo galima. 1942m.l!D'
B.~e~keho
palaikaibuvoperkelti į antrojo Alytaus kapines, esančiaf
kai_n~Ja
~c ~emuno krante. Ta proga laikraštis "Į Laisvę" galėjo para·
š~ tiktaitaip:"A.a.ltn.B.Meškelis žuvo J941.VI.23 nuo klastingobo!Jev:,~~n!'osAlytaus~pylinkė_se. Š.m. kovo mėn. 28 d. jo palaikai ~uVf!
P
l Alytauskapmesšaltakar.A.Juozapavičiaus, šaubo Bloznelloif
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iškilmessusirinkogausiAlytaus visuomenė.

kalbaspasakė kleb.kun.l. Šalčius, Vl. Šimoliūnas, burm.
-'!~ Atsisveikinimo
Pr.Matu/ionis,gimn. dir.St.Barzdukas.A .a. ltn.B. Meškelisbiržietis,gimęs 1909m., buvoLietuvoskarininkas,tačiau po 1934.VI. 7 įvykių kartu
su daugeliukitų buvopaleistasį atsargą. Po to dirboAlytausgimnazijoje
mokytojuir kitur.Karo išvakarėse vėl atvykoį Alytų, kur ginklu norėjo
pasiprieši
ntipaskutinesdienassiautusiambolševizmui,iržuvo." (!L, 1942,
Nr.77/238).
Lietuviuspartizanussušaudžiusiemsvokiečiams grižtant į miestą,
iš Alytaus bažnyčios šventoriauspasigirdošūviai. Krito du vokiečiai.
Apsupę šventorių vokiečiai ten surado pasislėpusius tris raudonarmiečius. Sušaudė ne tik raudonarmiečius, bet ir tos parapijos kleboną kun.
V.Paulavičių bei vikarą kun. Mazurkevičių, kurie esą leidę raudonarmiečiams šventoriuje slapstytis.
Antradienį, birželio24 d., vokiečiai Alytuje vėl griebėsi smurto.
Kaiviskasjau buvopradėję rimti,nuo karo veiksmų išsislapstę miesto
gyventojaiėmė grįžti į namus.Tadaįvyko naujas incidentas,pareikalavęs daugaukų. Apie vidurdienį iš žydoBeiralonusavintomalūno, kuris
stovėjo netoli žydų sinagogos,į pravažiuojantį karišką automobilį kažkaskeliskartus šovęs. Anot vokiečių, šaudęs asmuo buvęs žydas. Niekas nebuvonei užmuštas,nei sužeistas,tačiau vokiečiai žiauriai keršijo. Jie padeginėjo namusbei griebėsi gaudytibei šaudytimiesto gyventojusvyrus.Taipbuvosušaudytaapie 300taikių Alytausgyventojų . Buvo šaudomi ne kuo nors įtarti ar apkaltinti žmonės, o visi pakliuvę į
žudikų rankas.Vokiečių siautėjimą paliudijair tragiškaskun. J. Borevičiaus SJ brolioAntano,jau vyresnioamžiausvyro,kurisūkininkavo prie
Alytaus,likimas.Kaivokiečiai ėmė šaudytimiestogyventojus,jissu šeima
~joį savoūkį: ten tikėjosi būsią saugesni.BeeidamiSimnoplentu, priėjo
tiltą, prie kuriostovėjo du esesininkai.
Jie įsakė šeimaikeliautitoliau,o A
Borevičių atskyrė ir ten pat sušaudė. Sušaudytasistris dienas gulėjo susidorojimovietoje,kol buvogautasokupantų leidimasjį palaidoti.
Vokiečiai nušovė net kai kuriuos pas juos perbėgusius lietuvius
karius. Varėnos apylinkėje buvo nušautaspuskarininkisA Židžiūnas.
~uėjusiam pas atžygiuojančius vokiečius jam buvoliepta eiti į užnugafĮ. Beeinantisnušautas išužpakalio. Butrimonių valsčiaus Kedonių kaimogyventojasS. Senuta buvo nušautasuž tai, kad kišenėse laikęs rankas. Nušovusiejivokiečiai aiškino,kad jie liepę jam rankas kelti aukštyn,o jis nepaklausęs. Matyt, nesuprato,ką vokiečiai jam sako. Šitokių
beprasmiškainušautų visojeLietuvojebuvo gana daug.
. Pinną karo dieną Žemaičių krašte naujiejiokupantai taip pat įvyk
de ~emažanusikaltimų. Tauragėje, kuri tada buvopačiame pasienyje ir
~1:1
~uvoužimtapirmomiskaro valandomis,sovietiniamspareigūnams
išbėgiojus, gyventojaibirželio23 d. ką tikišsilaisvinusį iš sovietinioka-
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!ėjimo _J.Toli~~į išrin1:onauju ~ur~!st~ .. !ači~u tą pat dieną Uriil
raudonaisiais. Dauguma vyrų iš būrio pasišalino 1•
gestapminkas
Jlnušove.Buvosmmtt ir VlSl Įtarti palank umu sovfc
,
------------ar dėl kit"Ų priežasčių vokiečiams neįtikę asmenys. Be jokio teismo~

Redaktoriaus papildymas pagal šal tin ius: AGražiūnas, savo knygos tekstus
jų nenurod„
paminėdamas du
susidorojimus su žydais Kaune . Šios knygos recenzentai pažymėjo, kad iti!<~i~u
būtų toms teksto vietoms suradus šaltinius. Siamatvejui aptarti panaudojome pl11IllIDO
dokumento vertimą į lietuvių kalbą - vokiečių SS brigadenfiurerio ir policijos generolo
majoro Stahleckerio 1941m. 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 priemonių 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 Suvalkų Kalvarijoje (šioje kn. 91 p.). Antrinių šaltinių autoriai, kuklesni negu SS generolas, Klimaitj jau vadina žurnalistu, ne vadu, turėjusiu pagal vienus 300 žudikų (YP),
pagal kitus - 600 (SN). A Gražiūnas rašo, kad Klimaitis buvo mažos grupės vadeiva, nes dauguma VII forto rajone (pagal YP-4, tie įvykiai atsitiko V forto rajone) su
juo kontaktavusių Birželio sukilimo kovotojų, pajutę gen. Stableckerio kėslus, pasišalino. 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 šisvisamepasaulyje išgarsintas vien lietuviams priskirtas Vokietijos nacių kraugeriškas darbas yra atliktas per visą mėnesį nuo Wermachto ižengimo į Kauną ir dezinformacijos tikslais minėtoje SS generolo ataskaitoje yra suplaktas 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 tyrinėtojų knygos l ir 2 tomuose į žudynių svarbesnių organizatorių sąrašą gerai žinomo _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, nepa_sakojo,kad senamiestyje ar kitur mieste Birželio sukilimo dienomis žydų pogromminka4 kaip nurodo SS genero las Stahleckeris, "sudegino žydų kvartalą, kuriame
buvo apie 60 namų". Nepatvirtino tokio pobūdžio įvykio, specialiai domintis, ir ikivijoje 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;;1

gumą sušaudė.

. . Vokiečiai birželio_25d. ~etoli sienos bu~sio j_e_
KretingojePili
VISl~'?s
15-60metų a~~aus m~estovyr~ms~usm!1k~1~ ~rgavietę. J'
susmnkus,buvoatsk1rt1žydai, komumstai, soV1et1
ma1 pareigūnai,
kiti sovietamspalankumuįtarti asmenys. Jie buvo nuvaryti į tur~
tės sodelį ir ten kankinti.Vyrus vertė keliais ir alkūnėmis va~
žvyruotaistakeliais.Kas sustodavoar atsisakydavo taip eiti, voki
c&i
mušdavolazdomis.Nuo tokiovaikščiojimo ir mušimo kankinamieji
ap,
sipylė kraujais.Kitą dieną sunkvežimiaiskeli šimtai taip ka nkintų \'JŲ
buvonuvežtiį Giralės mišką ir grupėmis sušaudyti. Po šių žudynių ob,
pantaisunaikinoapie 4000Kretingosapskrities žydų bei kitų voki~
represinėms tarnyboms
kuo nors įtartinų gyventojų, nesivargindamip.
tikrinti,ar tieįtarimai pagrįsti. Prasidėjus karui, persirengę civiliaisdn,
bužiaisGargžduosepasilikovienassovietų karininkas ir pora kare~
Jie išpasalų nušovė ir sužeidė keletą vokiečių kareivių. Už tai voki
ei
miesteliogyventojus
suvarė į šventorių, o miestelį iš visų pusių padcį
Pamatę savonamusdegantkai kurie gyventojaimėgino bėgti jų
ti, tačiau buvovokiečių nušauti. Likusius gyventojus paleido tik111(1,
met,kaijų namaiir turtasbuvovirtęs degėsių krūvomis.
Jurbarke(Raseinių apskritis)vokiečių represinės tarnybosžudynes surengė liepos3 d. TadaJurbarke buvo sušaudyta apie 100~
komunistų ir tikrų bei tariamų jų šalininkų. Tenai buvo nužudytas
i
skulptoriusV.Grybas.Gydytoją Antanaitį, kuris mėgino išgelbėtiž>,ų
gydytoją Karlinskį, vokiečiai žiauriaisumušė.
Kaunepirmosiomisvokiečittsovietų karo dienomis daugiausia
ž~onių buvosušaud_yta
V~Iforte.Zudynessuorganizavo SS Briga~
fuhrerF.Stahle:kens!~~s tam_kru_v~na'?
darbui įvykdyti buvo sus~
dęs sa~e~urnahstulaik1~1J. ~hma1tĮ. Vienas svarbiausių šio žumaJi:
to talkmmkų buvoA. Pmda,ilgitol kalėjęs už pasikėsinimą nnžudyU
Kau?o ~?tarą Šk_ėmą._ Paslaptingų, gal plėšikiškų užmačių vedadlll
J.~1~a!l!ssu~elkena~1ams
pritariančių avantiūristų grupę ir, StahlCO'
ke~101~JOžudikų sk~t~nam~s,
~~bėsi žudytisenamiesčio žydus. Pa,'
~a1k1:1f!uos
žydų šalti~usKlima!či~ grupėje buvę apie 300 žudikų. Ta&'J
tš artt·tas žudynesbei.Jas
žudi'kus
· .. ša11a
· VII,,'orto
. vykdžmsms
.
. mač'ms1eJt
buvusiosMeteorologmes
stoties
pareigunai
man
·
'š
tik
. Ž d .
o,Jog1 ro tasai~, ,;.1
buvęs daugmažesms.
u
ynems
prasidėJ'us
žy
· da 1·
'č1'0 Dll'
I
. • •
.
.
, m1
1sĮ· Kl'1ma1
Į~toJusl~ '0'._~,
pamatę,_ką_nac1ų esesminkaiyra suplanavę, iškriko.pr
1~ vyrų l bu~ pat_e~~
VIs
_a, nenumanydami,kad gali būti anaudotilD'
ktam darbu1.Į buą ĮSt0J0 manydami, J·ogta·1partIZanų
.
b~
urys kO•„8j 511
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vų liudininkų, turėti.) sudarytijungtinę valstybės ir visuomeninių organizaci'
vų komisiją ivykiarru,ištirt~n!OS
panci?-~i~ patvir~inti._ .
!111
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Be žudynių VII forte, Kaune dar buvo žiauriai žudomi žmonės ir
Panaudoti
šaltiniai:l. (Mll,) - Ma. nes žudynes L1etuv0Je./
Red. B. Barallmni.
Vytauto prospekte buvusiame Lietūkio garaže. Į to garažo kiemą buir kt./Vilnius,"Mintis",1973,2 t., 424p.; _2-(YP)- Yves J!lass~raud. Juwsalld"""
tilesin LithuanianHistory: Atmintiesdienos:/Red.E.Zingem/ . - Vilnius·•1t.'1 vo atvaryta grupė žydų. Tą įvykį mačiusiųjų liudijimu, be žydų garaže
dar buvę vokiečių ir kažkokių civilių. Kas buvo tie civiliai, nėra žinolankos",1995,548p.; 3.(SN)- SaroNeshamit.Lietuvių ir žydų santykiai ~
ma. šnekėjo, jog kai kurie iš tų civilių buvę tik ką iš sovietinio kalėji
okupacijos
metais:Tenpat419-430p.; 4. (YP-4)- YvesPlasseraud.Pašaliečio~
i žydusirnežydusLietuvosistorijoje:Ten pnt, 358-373p.
mo išsilaisvinę kaliniai. Vokiečiai, ieškodami priekabių, įžvelgė, kad
I~ivadavimoiš priespaudoskovooežiaui:unų neillveng~a. _Ne ~~tis ir 19◄!
vienas žydas įžeidęs vokietį. Tada vokiečiai ir ėmė ten buvusius žydus
BirželiosukilimasLietuvoje,!'P.ač ~~tY~?s Kaune. O žygi~ l ~u_s1J~pradžioje:
mušti ir kankinti. Mušę ne tik patys vokiečiai, bet ir su jų leidimu ar
kiečiai, Wermachtovadovyberr kanmnk1Ja,~uv~ da_r ypat_m~a
1 išdidūs. Jie PIii liepiami ten buvę civiliai. Buvo užmušta ar sunkiai sužalota apie 50
birželio 25 ~ie_n
os ~gi _i Kauną buvo p~sta~t.1P:1eš Įvykusi Lietuvos išsivadaVb;
asmenų.
faktą, bet žmo10Hitleno nuostatą nepripažintiL1eruvos nepriklausomybės. Tud
b
Trečioji žudynių vieta Kaune buvo IX fortas, iš kurio ką tik buvo
ro pradžiosšventiškožygioper Lietuvą vadai ~torijai paliko užrašytus netikrus,
ki
išsilaisvinę
sovietų kalinti lietuviai bei kiti Lietuvos piliečiai. Vokiesingiau melagingusivaizdžius.Pavyzdžiui,puolančitĮjų armijų gmpės "Šiaurė•i.
das feldm.vo11Leebasdienynetos grupės u7Jrontės vado gen. von Roques P18111l čiams užėmus Kauną, į šį kalėjimą buvo imta gabenti ir naikinti žydus,
mo ištrauką užrašė tokią: "Roques... kaltina vokiečių policijos vadovybę, lei<IIIIŲ
komunistus ir tikrus bei tariamus jų šalininkus. Laikinoji Lietuvos vylietuvitĮ savisaugos
dalimsmasiška~tūkstančiais, šaudyti Kauno žydus" ir tęsia, b!
riausybė bandė šį naikinimą nutraukti . Kauno karo komendantas, plk. J.
"mes neturėjome toms priemonėms jokios jtakos". Betgi pabrėžtina, kad tūkstn
Bobelis, savo nuožiūra ir pasikliaudamas tik savimi, nuvyko į IX fortą
čiais žydusšaudė Vokietija;nacių profesion
alia; žudik,Į st ml..1ūros. O lietuvių pam
zanaiarba sukiltliaitomisprasidėjusio karo dienomis kovėsi su Lietuvos valsl)ba ir išlaisvino ten laikytas žydų moteris, vaikus, Lietuvos kariuomenėje
tarnavusius ir dar kelis kitus žydus vyrus. Tačiau žudynių nutraukti nepriešaisir birželio25(}.6naktį priešingainegu nemotyvuotaL'>,stereotipiškaisbĮ.
galėjo, nes žmonių naikinimas buvo bendrojo Vokietijos nacių plano
t:uimaisstengtasijteigt~lietuvių sukilėliai neturėjo nei laiko, nei tran'>portopr~
nitĮ, nei paruoštų žudikų, nei tokiosžudynių vietos,kad per vieną naktj toli užmir.
dalis. Netrukus jie IX forte įsitaisė nuolatinę žmonių naikinimo vietą tyje sušaudytų 1500žydų bei per kita'>keturiasdienas ir naktis sušaudytų darm
Vernichtungsstelle Kauen. IX forte buvo sušaudytas ir vienas kitas sožydtĮ (HK).Thi,žinoma,nereiškia,kad pavienės kerštingų kovotojų grupės, ypl
vietinių laikų pareigūnas, kuris kažin ar buvo komunistas ir sovietinės
neturiTėvynės idealovagys,plėšikai ir žudikai,plėšė, linčiavo ir šaudė net nekalim
okupacijos šalininka s. Tai, pavyzdžiui, ligi sovietinės okupacijos "Liekomunistusir žydus.Tačiau objektyvesnišaltiniainepatvirtina savaimio masiniol»
tuvos žiniose" dirbęs "Tarybų Lietuvos" redakcijos narys J. Beleckas,
tuvių kraugeriškosiautėjimo nei prieš įžengiant j Kauną vokiečiams, nei po to,DCS
Vakarų Lietuvojetuos žiauriusriboto masto uždavinius"vykdė Wermachto saugi- "Lietuvos žinių" atstovas Siauliuose, buvęs komunalinio ūkio komisamo policijosjėgos" (EM-82 p.). Toliau dokumente nurodo ma, kad "Bil»
ras V. Knyva, rašytojas V. Montvila ir kiti.
lio 28 d. (šeštadieni]
vokiečių karinė komendantūra jsakė Kauno ir apylinkių perit
Be vokiečių represinių tarnybų vykdytų ar organizuotų masinių
zan~ts nus_i~inkluoti.
Iš pa~t!Z~nų fommočių buvo sudarytos penkios pagalb~
žudynių, žuvo ir pavienių asmenų. Birželio 29 d. girti vokiečių smurti~hc1J~ paJe~ų kuopos.Dv~iš JŲ buvo priskirtos[vokiečių) "EinsatzkomandOOIS· ninkai be jokios priežasties nušovė prie Fredos sodininkystės mokykV1e~:iJŲ paskir~V~ forte 1rengt~žydų koncentracijosstovyklosapsaugai ir CtJ'I
k1m~
oms".)'k?)1_ll_(1a1,
matyt,
. Kl1ma1čio kuopa,iš kurios,suva~ uždavinius, daugu,,. los vartų stovėjusį botanikos sodo darbininką A.Vienožinską. Įsiveržę
į Vilijampolės rabino Z.Osovskio butą, jį ne tik nužudė, bet dar nupartizanų 1šbt'g1010?
red. K.E.), o antroji kuopa, pritarus kariniam komendantu~tupjovė galvą ir padėjo ant Šventraščio, kurį žudikams įsiveržiant rabirėjo būti p~ta p~e "Ei~t~omandos" tvarkospolicijosuždaviniams" (EM~83
nas skaitė.
p.). Ka~nemesmal~dar tęs_es1 šešiassavaites. Kauno VII forte jl'llrtoje žydų kOOccntrac11a.
stovyklo1e
buvo irengtidu skryriai:
l) vyl1!ir 2) moterų ir vaikų. ŠiaPIC
Vokiečiai, naikindami arba uždarinėdami į kalėjimus žydus, kof~rte buvo užda:y~a. sunai~i?ti apie 1500 žydų. Juos saugo jo lietu·
munistus bei jų tikrus ar tariamus šalininkus, tuo neapsiribojo. Jie čiu
v1~ sar~ybt! dal1nia1: Centnmamckalėjime sunaikinti buvo uždaryti 1869f1'
po ir tuos lietuvius, kurie buvo kuo nors pasireiškę prieš nacių užmada1,2_14
li~t>~vių, 134rusai,_
l latvis,16lenl..11"
(EM- 84 p.). Iš šio dokumento rna~
čias. Vokiečiai ypatingai niršo ant tų lietuvių, kurie buvo kilę iš Klaipė
ka? l!ctuvia1nebuvomasmių žydų žudynitĮ nei organizatoriai, nei vykdytojai,bd
dos krašto ar Mažosios Lietuvos ir ten ėję vienokias ar kitokias pareine1g~1,
kad tose kuoposenebuvožiaurių ir susikruvinusių sąžinę kareivių - nėll
pagrmdo.
gas, dalyvavę tautinėje lietuvių veikloje. Pirmąjį už tai ėmė persek ioti
Panaudotišaltiniai:5. (If!<J- IlelmutKrausnik. JiitlersEinsatzgruppen, die 'f-tf,
pik. V. Grudzinską, buvusį Klaipėdos "Maisto" fabriko direktorių, o
pe des We/tan~ch~uungskneges
1938-1942.nerfi,1: FischerTuschenbuch Veri~,
vėliau Lietuvos Baltijos Lloydo įgaliotinį ir Baltijos transporto ben6. (EM) - Erc1gmsmeldung
Nr.14, 194107 06. Bundi.s Arc:hiv,
Koblens s;znaturtB drovės tarybos pirmininką. Laikinosios Lietuvos vyriausybės jis buvo
58/214,Potsdam
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 ~
dzinskasturėjo iš pareigų pasit_rauktiir slap~~s . Tačiau arešto
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.Pra pu olenis, buvęs ~
vių aktyvistų frontoprie Laikinosios Lietuvos vyriausybės įgaliotink,
išsiųstas į Dacha~stovyklą, įkalintas ~nkstesn~sKI~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 pirma1111kentėjo 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 dutil'4
saugojusius partizanus. Birželio25 d., kai raudoniej i jau senokai buvo
pasitraukę, vokiečių kareiviaiįsiveržė į Tabariškių bažnyčią, nušovė prie
altoriaus klūpėjusį diakoną V.Stulginską, jį apiplėšė ir dar šaudė į šve
ntųjų paveikslus bei altoriaus kryžių. 1
Vokiečiams užėmus Šiaulius, nuo jų rankos žuvo daug žmonių.
Per trumpą laik ą vienų tik lietuvių buvo suimta keli šimtai (kalbėjo,
kad suimta apie 800asmenų): tai buvo komunistai tikri ar tariamiso.
'
vtetų kolaborantai, informatoriai ir panašūs. Ten pak liuvo daug nic~uo n~?usikaltusių Šiaulių miesto ir apylinkės gyventojų, kurie buvo
ĮSkųst1 iš keršto. Tuoskalinius vokiečiai masiškai naikino. Esamaži.
n!ų, k~d 400tų ~ali~ių_buvę sušau.~yta.Kaliniai buvo sušaudyti bejokio te1s!11
~•:emiantis tik tuo, kad Jie buvo įtarti ir suimti.
.
V1et1~1
amsgyventojams toks masinis dažnai visai be pagrindoSU·
imt~žmon~ų žu?y~~s kė!ė ~iaubą ir pasipiktinimą. Grupė miesto lietuvių 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 apygardosk?misarą Gewecke ir paprašė be pagrindo
su~mttųų žudy~ą susta_bdyt1.Ateityje bausti tik tuos, kuriuos teismas
pnp'.1Žms
ka_lta1s._Ko_m1sarastokį pareiškimą išklausė gana piktai, nel
gra_smo. ~ač1au ~ del_totoks beprasmisžmonių žudymas liovėsi ir bU
·
vo išgelbeta ne vtenaJau įgrūsto į kalėjimą gyvybė.

ir""

·-

l

Redaktoriaus
pastaba: tai tik pradžia sąrašo neprovokuotai sušaudytų Jietuvill

sukilėlių .

LIETUVADVIEJŲ OKUPACIJŲ REPLĖSE. 1940-1944

99

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
Šiauliuosebei kitur į vokiečių rankas patekę nelaimingieji. Šaudant Joniškio 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 Wehrmacht o 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 moksleiviusverbuoti į komjaunimą. Kai prasidėjo karas, paaiškėjo, jog Loewe yra repatrijavęs iš Vokietijos į Lietuvą, ir iš tikro
buvo gestapo agentas . Atėję vokiečiai Loewe paskyrė vietos komendantu. Jis ėmė žudyti dažnai jo paties kone prievarta įrašytus į komjaunuolius lietuvius moksleivius, vienokiu ar kitokiu nusižengimu apkaltintus ar tik įtartus vietos gyventojus.
Pagal Loewe sudarytą sąrašą Kupiškyjebuvo išžudyta apie 100 asmenų. Vokiečiams traukiantis iš Lietuvos, Loewe pabėgo į Vokietiją ir po
karo gyveno Koelne. Sovietaijo nesučiupo, tačiau net 1967 m. iškėlė bylą
keliolikaiKupiškio gyventojų, kurie dalyvavo1941 m. sukilime ir esą "žudė tarybinius piliečius" . K. Sniukas, A. Malinauskas ir D. Kriūka buvo
nuteistisušaudyti, o J. Karalius ir S. Grigas - po 15 metų "laisvės atėmi
mo su turto konfiskavimu,bausmę atliekant griežto režimo pataisos kolonijoje". Kodėl tik po 25 metų nuo jų tariamo nusikaltimo dienos tie asmenysbuvo teisiami,nei sovietų valdžiosorganų, nei spaudos nebuvo paaiškinta, tačiau manoma, jog tos bylosokupacinei valdžiai prisireikę propagandos tikslams.Ko gero, šia bylabuvo norėta diskredituoti į užsienį pasitraukusius lietuvius,kad esą ir jie "žudę tarybiniuspiliečius", kadangi be
minėtųjų piliečių už akių teisti ir trys užsienyje gyvenę kupiškėnai.
Panevėžyje vokiečiai taip pat išžudė daug miesto gyventojų. Vienas pirmųjų gimnazijoskieme buvo sušaudytas tos gimnazijos direktorius Kesniūnas .
Redaktoriauspapildymas:JAV gyvenantis iš Kupiškio ki/.ęs žydas "Commentary" iumale paskelbė, kad Birž.eliosukilimo 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 "inplantuotas" iš Vokietijos kilęs žiaums ir klastingas gestapo agentas W.Loewe .
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Lletuvos valstybę, todėl vokiečiai nepakentė šio pavadinimo. Vietoj Lietuvos Raudonojo Kryžiaus buvo įkurta Savitarpinė pavykdytinų uždavinių. Tačiau svarbiausias reikalas buvo suteikti paga~
galba, kurioje Lietuve~Ra~d?nasis Kryžiu_s
suda~ė au_t~nornišk~i
v~ikiantį
nukentėjusiems nuo soviet'ų ir karo. Kaip minėta, tūkstančiai lietul
Sveikatosglobos skyrių. Š1ta1pRaudonasts Kryžius ligi pat vokiečių okužuvokovodamisu sovietaisarba buvo sužeisti. Reikėjo pasirūpinti SQ.
pacijosgalo iš.saugojosavo valdybą ir įstaigas. Jo pirmininko pareigas tuo
žeistaisiais,jų bei žuvusiųjų šeimomis.Išėjusiems iš kalėjimų kalinia111a metu ėjo gyd. V. Ingelevičius .
Vienas pirmųjų Raud .Kryžiaus ketinimų karo veiksmams nutolus
taip p~t ~a~n~ir~ikėjo s_kubi~s
pa~a~~s ..~e!k~jo ~ešk?t!p_riešpat karo
nuo Lietuvos buvo sovietų kalėjimuose iškankintiems ir dažnai palaužpradžią l Sibirą išvežtųjų bei pas1rupmtlJais 1r hkus1a1sJŲ šeimų na.
tos sveikatos politiniams kaliniams sudaryti sąlygas atsigauti ir sustipriais. Sovietaitūkstančius Lietuvos vaikų buvo išvežę į pionierių sto.
rėti. Taigi Politinių kalinių globos komitetas iš karto ėmėsi kaliniams
vyklas.Reikėjo pasirūpinti ir šiais vaikais. Be to, dalis lietuvių karht,
organizuoti vasaros poilsi. Tačiau tada, kai buvo tokia sumaištis, ne vikurie buvoįtraukti i sovietinę armiją, kartu su rusais pate ko į vokiečilj
sada lengvai galėjai pasakyti, kas iš kalėjusių iš tikro buvo politinis kanelaisvę. Reikėjo šiuoslietuviussurasti ir išlaisvinti. Šie skausmingida.
linys,o kas kalėjo už kriminalinius ar kitokius nusikaltimus . Kad politilykainedavė žmonėms ramybės, todėl susirūpinę dėl artimųjų likimo
nių kalinių vardu ir jų teisėmis negalėtų pasinaudoti kiti asmenys, Raujie leisdavosii kelionę ieškoti savo giminaičių .
donasis Kryžius paskelbė, jog politiniai kaliniai, nori gauti lengvatų,
LietuvosRaudonasisKryžiusėmėsi teikti nukentėjusiems pagal.
apsirūpintų kalėjimų duodamais pažymėjimais, kuriuose būtų nurodybą. SovietamsokupavusLietuvą, ligikaro Raudonasis Kryžius dar išsita kalinimo priežastis. Asmenys, kurie negalėjo tokių pažymėjimų gaulaikė kaipbuvęs, nors okupantaijau buvo jam paruošę statutą beijam
ti, privalėjo pateikti žinomų politinių kalinių paliudijimus .
vadovautinumatę gyd. Micelmacherį su keliais kitais komunistais,kuRūpinantis gyvaisiais,nepamiršti ir žuvusieji. Nukentėjusiems nuo
rie turėjo vietojbuvusiosVyriausybės valdybos sudaryti Lietuvos Raukaro šelpti komitetas, kuris buvo R.K.ryžiausdalis, kreipėsi į visus LiedonojoKryžiausvykdomąjį komitetą. Tad jau 1941 m. birželio 25 d. "Į
tuvosgyventojus ir prašė žinančius jam pranešti, kur yra raudonųjų išLaisvę" paskelbė šią Raudonojo Kryžiaus informaciją apie padėtį ir
žudytų ir užkastų politinių kalinių ar civilių gyventojų palaikai, nes noveiksmuskarui prasidėjus:
rėta juos surasti, atpažinti ir tinkamai palaidoti.
Be politinių kalinių nedelsiant teko susirūpinti sovietų į pionierių
RaudonojoKryuausVyr.Valdybos
pranešimai
stovyk
las išvežtaisvaikais. Į tokią stovyklą Palangoje buvo suvežta 2500
. ~au1939-1940
m. LietuvosRaud.KryžiausValdyba,nujausdama ypatingus
vaikų.
Karui prasidėjus, sovietų pareigūnai tuos vaikus bandė varyti
Įvyki~s, sten?ėsi apsi'7?-pinti
įvairiais reikalingais
dalykais- sanitarinėmis maJi•
pro
Šventąją
Latvijos link. Tačiau, vokiečiams ėmus pulti, tie sovietinomis,medikamentais
, personaloparuošimuir kt.
niai
pareigūnai
išbėgiojo, vaikai buvo sugrąžinti i Palangą. Iš čia vaikai
. Mas':vaiokup~vusLie~vą, ji visokiaisbūdais laviravo,kad galėtų išsaugoti
buvo perduoti tėvams. Tačiau ne visus tuos vaikus pavyko surasti. 429
kiek?a_
l_1
ma da~g!~u~rto ~rkad,_apskritai
nebūtų paralyžiuotasRK veikimas.
Pras1de1us
Vokiet!Jos
ir~ovze~~qJungos
karui,kaiper dieną griuvo civilinė apvaikai kažkur buvo dingę, turbūt išvežti i Sovietų Sąjungos gilumą.
s~g~, Raud~~szsKryiiu_s
paemesavožinionKaroligoninę su J50 ligonių, MieJto
1942m. pavasarį lydimas vokiečių kareivio į Lletuvą grįžo kauniečių
ligomnr,ku:'oJ~
buvoafte 50()ligonių. Atsitraukdamiraudoniejivisiškaiapleido
Morkūnų sū nus Pranas, kuris buvo Palangos pionierių stovykloje. Tasavu?s1us l!g?m~
s:P_altko
juos be maistoir niekamjų neperdavė. Raudonasis
čiau iš to 10 metų berniuko nedaug pavyko sužinoti apie ji patį ir apie
Kry~us'!n~l
št~lt~on!ų f!~rdavė ęloboti kitoms ligoninėms, o dalįpasilikominėto
jo draugų likimą . To meto spauda apie jį rašė: "Kol kas sunku. su juo

Iš Lietuvospasitraukus raudoniesiems, atsirado daugybė skubi
;:;

se ltąomnese. 1~ v1~
azpJ?zs'?-Pino
si. Išsilaisvinuspolitiniamskaliniams, Raud.
K!Jiius~kubia1t~1~ ret~ltngą pagalbą sunkiaisužeistiemsir sergantiemslig<>:_
mams.Emus ve1kt1partizanams
, R.K. sanitariniai būriai ligoninės ir Greito;
Pagalbateikė jiemssanitarinę pagalbą.
'
~.aud. ~ž. ~~j~u atkfi-~ė Komitetą Nukentėjusiems nuo Karo Šelpti,kuris
p~dė~o_ne likPohttmų Kalimų GlobosKomitetui
, bet ėmė rūpintis visais nuken·
te1us1azs
nuokaro.
'

Vokiečių _ok
~~acij
_o~m~tu~ietuvosRaudonasisKryžiusšitaip dir·
bo tol,_kol vo~1~Čla1 La~1~ąią Lietuvosvyriausybę išvaikė. (Tai atsitiko
po šešių _sava1č1~, ~gpJūč10 7 dieną). Vokiečių generalinis komisaras
uždraude vartoliLietuvosRaudonojoKryžiausvardą, nes jis priminė

nepriklausomą

išsiaiškinti,ir ką nors smulkiau bei tikriau sužinoti apie iš Palangos išvežtų
vaikų likimą. Jis pats kažkokiu būdu pateko į frontą ir buvo globojamas
vienopalitru.ko.Visą laiką gyvenęs su raudonarmiečiais apkasuose. Tekę
pergyventivisokių baisenybių. Ir dabarjis yra visai prislėgtas įspūdžių, todėl sunku iš jo ką nors tikresnio sužinoti; jo pasakojimuose labai daug
prieštaravimų; sunku supaisytifaktus ir atskirti tikrovę nuo fantazijos. T§
Palangos stovyklosgyvenimo 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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kariškauniforma,kuriojejis grįžo irjoje matomas iš pa rsivežtosJot
jos) ir vyresniųjų globojamas.Priglaudusiamjį Raudonos ios annijo,
niuipatekusį vokiečių nelaisvę (Rytų fronto šiaurinėje dalyje),karfk
ko irjis;jį nuvedė pas vokiečius vienasraudonarmietis, kuris mokėj
kiškaikalbėt~ irpaaiškinęs vokiečiams, kas jis toks ir iš kur esqs· fl
vokiečiai pasiėmę jį labaistropiaigloboti, atšėrę, atkutinę ir paga""'4
specialiai
pasiųstu kareiviupristatę į Kauną, kurį jis vos beatpažino"(i
1942-125).Tovaikopasakojimaipatvirtino prielaidą, kad din ·
Palangosstovyklosvaikaibuvovežamiį Rusiją ir ten - bent dauguma
ko geropateko,nes visospaieškosšiapus fronto nedavė jokių rezuJ
tų, norsbuvolabaistropiaiir rūpestingai ieškota.
Besirūpinant ištremtaisiaisprieš pal karo pradžią, reikėjo k
norsišsiaiškinti,
kurjie buvovežamiir kur jie yra - ar sovietamsp
ko juos nuvežtitolyn,ar jie liko vokiečių užimtose srityse. Bciešk
pavykošį beitą sužinoti.Pavyzdžiui,
NaujosiosVilniosstotyje buvorasit
dokumentai,iškurių paaiškėjo, kad lietuvių iš šios stoties buvo išvežli:
birželio15d. į Lokotą (AItajuje)- 1 225 asmenys, birželio 17 d. j !{o.
lundą (Altajuje)-2 625,birželio18 ir 19d. į Bijską (Altajuje)-9845
birželio17 d. į Barnaulą (Altajuje)- 2 065, birželio 15 d. į Zacaj~
(~lajuj~) -175! birželio20 ir 21d. į Novosibirską (Sibire) - 5465,birž.eho17ir_21d. Į ~edvežjaGora (Karelų-Suomių resp.) -23 45,birl.cho 15,191r21d. Į Starobelską (Ukrainoje)- 5075,birželio 21 d. į Mak~tO:enburg~(~azachstane)-1 015,birželio16 d. į Babyniną-455,
?t~eho 18 d.! Mmską (Gudijoje)- 175,birželio 22 d. į Oršą (Gudi•
JOJe)- 420. Iš visoper Naująją Vilnią iki birželio 22 d. buvo išvežta
30485asmenys.Tremtiniams
išvežtibuvopanaudota 19 traukinių, ku·
riemssudarytitekopasitelkti871vagonų.
. ~ių tre~tinių ieško.ti
.?uvo išsiųstos Liet Raudonojo Kry1jauseks·
ped1c1Jos.
Vienae~p~d!CIJ~
nuvykonet į Oršą, Minską ir Bobruisk,ą,o
~olodečne, I?augpilfJe
tr V1tebske
buvoįsteigti pagalbospunktai.Š1au•
hų Rau?onoJo_
K~iaus atstovai,ieškodamilietuvių tremtinių, buvo
nuvykę l Ry~~tr Sk1rotovą. Deja,šiospaieškosnedaug tedavė vaisių:
. . K. Vasil1a~ka~:
v~dovavęs ekspedicijaiį Oršą, grįžęs spaudai~~1c
Ją taippap~akoJo:LieposJOd. mūsų ekspedicijadviem autobusaisiJ.
vykoiš l:il~iaus.~IdLebedevovažiavomebe sustojimo.Sustoję Lebetfd
apk!ausme;om_e
vietosgyv~ntojus.
Niekasniekokonkrečiai negalėjo nurodyti. _V'_ienas
kitaspvento1aspapasakojo,kad matė einančių žmonių ~
ryšuh_ais,
?e~.kasJ_ie gyventojainežinojo.Vienasgydytojasnurodė,
~d l~g~n~net
guhkažinf<:iks
sužeistaslietuviskarininkas.Nuvykę i li8:1"
~mę iš~zaiš~no~e,
kf:dt~ bu_vo
sunkiaisužeistaslietuviskapitonas VallU·
lis, /ams;neš di~ną žš:1ettas
l Molodečną. Iš Lebedevoišvykomei Molodečną. ~ia st?tyJ~~?ra~omef<:'P_iton~
Drauge/į. Įsteigėme savopunklf
Aplankėme lzgomne1
kapu. Vailulbkuns guli nepalankiosesąlygose. IP"'
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reigojomeMolodečno punktą, kadpasirūpintų Valiu/į atsiųsti Vilniun.Molodečnoj teko apsinakvoti.Sutikome čia daug žmonių (gudų), įvairiais
budaisvykstančių idkoti iJvežtų savo artimųjų. Išsikalbėję su jais, nieko
naujoapietremtiniusirpolitiniuskaliniusnesužinojome.Tik vienaspilietisstotyjepareiškė, kadjam lietuvisgeležinkelietisKuodysstotyjepasakęs,
jog jis lydėjęs vaikų (nežinia kokių) ešeloną. Minske jį rusaipašalino, o
ešelono vadovybę perėmė patys.Topiliečio nuomone, vaikainegalėjo būti
toliaunuvežti kaip iki Oršos,kadangitoliau kelias buvo bombarduojamas.Molodečnoje susitikomedvigrįžtančias kalinesiš Gardino(Liepinska ir Kipinska), kurios sėdėjo Minsko kalėjime. Birželio23 dieną jos buvo
iš kalėjimo iJvežtos.Kartusu jomis buvo vežamair dauglietuvių, tačiau
pavardžių tų lietuvių jos nežinančios. UžMinskovisusvežamusišsodinoir
pėsčius varė Červenės link.Pakelėje žymesniusasmenisatskirdavoir šaudė. Nuo Červenės atskyrė moterisnuo vyrų. Moterispaleidolaisvai,o ryrustardė. Koksvyrų likimas- jos negalėjo pasakyti.Molodečnoje taippat
iš vienopiliečio, pavardeKizik,sužinojome,kad jis girdėjęs, jog lietuvių
ešelonaibuvo vežamiper Polocką Leningradolink. Palikę Molodečną,
kuriameniekokonkretausnepatyrėme, privažiavomeMinską. Čia apsirū
pinomeleidimaisvyktitoliau,pasiėmėm degamosiosmedžiagosir,sudarę
trisgrupes,vienimūsiškių išvykoČervenės kryptim~kiti- Borisovokryptimi, o treti- pasilikoMinske.Minskelikusiojigrupė tuojauaplankė internuotų ir belaisvių stovyklas,didesnesmiestoįstaigas. Miesteir stovyklose
lietuvių pabėgėlių nerasta
. Miestepranešėme apie Raudonojo Kryžiaus
punktoįsteigimą. Geležinkeliostotyjepastatėm dežuruotoją. [punktą ėmė
kreiptisLietuvosatbėgėliai... TaidaugiausiapolitiniaikaliniaiarbaiJvežtiejianksčiau iš Gudijos(paskutiniu metuLietuvaiatitekusių sričių). Jais
rūpinomės. Vietosminskiečiai ir tie vis~kuriebuvo atvykę i punktą, apie
lietuviustremtiniusnieko konkretausnegalėjo pasakyti,išskyrusgandus,
kurienepasitvirtino.
Liepos13 dieną i Minską grįžo ekspedicija,nukeliavusiČervenės kryptimi.Ekspedicijapakelėse klausinėjo keliaujančių žmonių. Jiepasakojo,kad daugiausiabuvo vežamaiš Minsko kalėjimo. Ar
tarpjų buvolietuvių - niekasnegalėjo pasakyti.TotorisKamickis, kuris
gyvenouž Červenės 3 km.,prie kelio,išgirdęs šaudant,pats išsigandęs ir
pabėgęs į mišką. Paskuijis sužinojęs, kadplentu varę žmonesirjuos šaudę. Peršaudymą daug ir pabėgę. Sušaudytibuvo tik vyrai.Tampačiam
totoriuisu kitaiskaimynaissušaudytu
osius teko laidotidviejosevietose.
Palaidotavisoapie40-45žmonės. Kasjie buvo- totorisnegalėjopasakyti.
Visijie buvociviliaį apsirengę geresniaisir blogesniais
drabužiais.Minske
tą pačią dieną daugkolchozininkų vežė cukrų. Apklausinėjome juos, ar
kartaiskurkolchozuosenėra prisiglaudusių žmonių. Iš kolchozininkų niekas nieko nežinojo. Tik vienamoterismumspapasakojo,kad 6 km nuo
Minsko, kažkokioje mokyklojeesą daugįvairiomis kalbomiskalbančių
žmonių. Nuvykę į tą vietą irpatikrinę, patyrėme, kad taipaprastipabėgė-
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liaiiš Minsko. Liepos 14dieną, nekantriai laukiant mašinos~
pusės, atvykodarvienam~in~ iš 1:žlnia~s.Na~jai ~';:Yf:usieji mūsų~
donojoKryžiausdelegataipasipy/epo miestą nnktz zzmų. Tačiau irji
niekosužinotinepasisekė. Tremtiniai nuo Minsko dingę kaip į vand
e~
Pagaliauliepos~~die~1ilga~užtn:,":-'si
gr_Įžo ekspedicija _išBorisovo
1
pakelėse buvo uitlkuszzmomų, tv1rtmanč1ų, kad ešelonai su žmonėnf
buvopro čia vežami.NeprivažiuojantBorisovo - stotyje Kolodica_su
:
nota,kadpro čia ešelonaipravažiuodavobe sustojimo. Jie visi sustodai~
Smalevi
ci stotyje
, sukuriatelefonususisiekusi ekspedicija sužinojo,kad
jojeešelonų nebėra. Irpačiame Borisove nieko nežinota. Iš stotiesKrup
Af
lietuvių kolonijos patirta,kad irpro čia ešelonaibuvo pravežti. Tieeše/o.
nai Krupkuose sustodavo
. Vidujevagonuosežmonės giedodavę švent
OJ
giesmes.Vietoslietuviai
jiemsdavę vandens.Vežamiejipaklausti, kurjuoi
veža,niekonepasakydavo
, nespatys nežinojo. Mūsų ekspedicijaruošė~
vyktii Oršą, tačiau, prisiartinę prie Oršosper šešiskilometrus, turėjo grįžt(
nes buvokarolaukas. Oršosapylinkėse, Toločene, viena gailestingojisesuopapasakojo,
kadapiebirželio26 dieną pravažiavoešelonas suįvairii
tautybių vaikais.
Prietopatiesešelonobuvo ir vagonų su užkaltais langais.
Vagonu
ose buvosuaugę žmonės, kurie kalbėjo nerusiškai.Prie vaikų vagonų buvopalydovai,
kurieišsišnekėjus seseleipaaiškino,kad vaikaivežami i Orlovską arJvanovską. Paskutinistraukinysiš Toločeno išėjo birže
lio
26 dieną, vėliau jokieciviliainebuvovežami,nes lieposl dieną, susprog·
dinusgeležinkelio
tiltą, jau visiešelonaibuvopraslinkę. Ekspedicijosnuomoneir visų sutiktų geležinkeliečių tvirtinimu,visitremtinių ešelonaiturė
jo būti jau kitojefrontopusėje. Kad šisprileidimasyra teisingas,rodo~
taį jognė vienasištremtinių negrįžta. Kalbos,kad ešelonaibuvosuda
utž
ti -yra neteisingos,
nesniekurjokių pėdsakų neužtikta. Visurbuvokalba·
ma,kad 7lan.nuoBorisovoesą sudaužytastremtinių ešelonas. Patikrin
us
l:atirtc:,
~d č!a s_udužę ~ ~ago~~i
irgarvežys.Pogarvežiugulįs politruf<a:
zrapimkJIpnme~t?.s~ovmzų d~žesaifkiai rodo,jog čia sudaužytaskarin
~
e~elonas._
Eks~edicl)a
.išBobruzsko
meko konkretausneparvežė. Puchol'I·
č,ų_~otyJe sutiktas!J.msko_
geležinkelininkas
papasakojo,kad birželio 13
d._JISbuvęs ':f~vosz~zrsf:e
zrvykęs i Maskvą. Maskvojebuvęs birželio 22
~eną. !~lzuz,. Čelzabmsko 5!otyje,
jam tekę matyti du ešelonus,Ufojevieną; iš vis~~;Maskvossutzko_a[!ie
8-9 ešelonus.Visi tie ešelonaibuvo
si:~~bomis._ l/L, 19~1~2~!
._T~tgi.'
eksp_edicija
padarė išvadą, kad tr~Jll
·
~mų e~elo?atn~sunaikmtitr JŲ Jau nera šioje fronto pusėje o vtsUS
JUOS
speta išvežliuž fronto.
'
Siaulių
Raudonojo
v
~~iaus
ekspedi'ci•J·a
VIS.
•
•
.
. :..,.,,
uomene1apie savožy·
gio rezultatuspaskelbė šiuosduomenis:"A ...~,,. · b'...t'1. 24 d kai
· tu dali ·
n„uu1en1, 1,~e w
.,
dz'dele· L ze
vos s 1aubuvoifvaduotaiJ oku
.
Š' ruose
1
če~a~ :!~tos~!pelių pa1e~m~ dar visą naktį~:: ;rz:o,lin':s ~ Ones ir veze l ktue11mą. Treč1ad1en1, birželio25 d., nuo 4 valrpy
•· vi·s:us
. pradeJ0
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politinius kalinius vetti sunkvežimiais į stotį, į paruoštus ir kalinių laukiantius vagonus. 7 val. darbas buvo baigtas. Iš viso išvežtapolitinių kalinių apie 120žmonių, tarp kurių yra gydytojų, buvęs burmistras,daug studentų, mokytojų, karininkų ir ūkininkų. 8 val.30 min. traukinys drauge su
visais komunistais ir milicija išvažiavoJoniškio link. Susirūpinus išvežtų
jų likimu ir Raudonajam Kryžiui mielai pritarus, buvo suorganizuota ta
kryptimikelionė. Išvykom iš Šiaulių liepos mėn. 21 d. rytą. Joniškio stoty
patikrinome žinias, gautas iš Šiaulių geležinkelininkų, ir leidomės tolyn.
Jelgava.Žinios beveik tospačios. Čia buvo vagonaiatidarytiir 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 politiniuskalinius. Stoty,kaip budė
tojas papasakojo, norėta jų, atsikratyti. Vienasčekistas rūpinosi nugabenti
juosį Rygos centrinį kalėjimą, betgavoneigiamą atsakymą, ir ešelonas nuvažiavotolyn. Čia, smulkiaiištyrus buvo nustatyta,kadjų nešaudė, neišpjovė ir
nepaleido
, o išvežė ar Skirotovo, ar Valkoslink Apl.ankėme Rygos centrinį
kalėjimą, ir čia radome 19 lietuvių, kareivių ir šiaipsuimtų žmonių. Kiekvieną išjų kuo norsapdovan
ojome,paėmėmejų sąrašus ir pažadėjome rūpintis,
kad būtų paleisti. Kitą rytą dūmėm Skirotovo ir kitų stočių link Čia sekimo
sąlygos darosilabaineaiški.o
s. Pačioje stotyjegautiduomenysjau neatitinka
anksčiau gautųjų. Tik buvo aišku, kad ir čia niekasnegirdėjo ir nematė didesnioskaičiaus išžudytų žmonių . Ir taipgeležinkelio stotysetikslesnių žinių
nebuvogalimagauti.Vėliau teko sužinoti, kad i Maskvą paskutinisešelonas
ėjo birželiomėn. 26 d., o mūsų minimipolitiniai kaliniaitik birželio27 d
buvoatvežtiį Rygą. Takryptimijų tolijau negalėjo nuvežti.O į Leningradą
mūsų minimiejipolitiniaikaliniaitaippat negalėjo patekti.Bet tai nėra patikrintasfaktas. Sj Šiaulių Raudonojo Kryžiaus darbą toliau tęsia mok A.
Raulynaitis,
8}'11,Siauliuos
e, Topolių g. Nr.8." (!L, 1941- 29).
Nors šios ekspedicijosišvežtųjų nesurado, tačiau jos buvo reikšmingos:vienur kitur sutikta sužeistų, kalinamų ar šiaip karo išblaškytų lietuvių, kuriems vienaip ar kitaip buvo padėta. Štai vienos buvusios kalinės
pasakojimas,kaipją iš bėdų išgelbėjo iš Vilniaus į Minską atvykusi Lietuvos Raudonojo Kryžiausekspedicija: ''Aš dirbau Kaune, Geležinkelių 12
plote,- sako grįžusioji silpnubalsu. - Birželio 6 d. prievarta išvežė mane į
Vilnių lankytimašinistų padėjėjų kursus. Tačiau juosene visigalėjo mokytis.
Tze,kurienepriklausė komjaunimuiaršiaip kuriai nors komunistinei organizacijai
, buvoareštuoti irkišamiį kalėjimus. Ir mane birželio 17 d. areštavo.
Kalėjime mane laikė iki birželio mėn. 22 d. Peršias šešias dienas jie mane,
kaipirkitus areštuotus,kankino įvairiausiais būdais: badydavo nagais smilkinius,mušdavo, daužydavo krumpliaisir vis klausinėdavo, ar nežinau, kas
b~vosvarbesnisšaulių veikėjas aršiaipdalyvavęs tautinėse organizacijose bei
cfirbęs tautinį darb4 Tačiau apie tai aJnieko nežinojau, o jei ir būčiau žin o]US, taitiemskraugeriamsnebūčiau sakiusį - pasakoja įtūžusi pabėgėlė. 1ru
-
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f!Utį...~Primusi,trem~ė pra~joP.asa~oti
tol~: - Bir?:lio2~ d. tie'?'~
išvezemaneir ldtuszšVilniausEMmską. Musų vezelabai daug,E~
atsigręžti neleisdavo,
km!
n~matytum,kC:S
te~..darosi,_
o ~ atsisukdavo,
~
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susipratusiolietuviopirmo rūpesčio pareiga.
.
.
Daugtėvų nerandasavo kūdikių, o kūdikiai - tėvų. Visų jų akys nukreiptosE
nu_šaudavo.Atv~
E1:{mską, uf:riar~
f:a!ėpme! ~-iame aukšte"(ten}'rQ Raud. Kryiių.
3-Jų _aukštų rūsys: 1J-;1kišdavolabWI:'sz~L
pe~s~ldoJCl'!:us).
N,,etru
'?,tsmkrtt Išsilaisvinusių lietuvių džiaugsmasreikalaujaiš mūsų irpasiaukojimopareigos.
viensavyje,savošeimose,betturime,aJsisakydaprasuiėjo bombardavimas.
Bombossiekė tik ild 2-ro aukšto , 3-zonepasie- Šiandienmes negalimeužsidaryti
mi
dalies
savo
patogumų, savo auka,savoparama,kas kuo galipadėti tiems mū.sų
kė. Tuobūdu mesŲlw_fl!. gyvi.T~a _musP~.ldtą pusę išvarė į kiemą, ž!kw
kuriemspagalbašiuo metuyra būtinai reikalinga.
tuoj,netnedavępasz/sell
irnevalgiusz_us,
vare,1
Červenę (70-80km.nuoMins. žmonėms,
LietuvosRaudonasisKryiiusskubiaiirplačiu mastu dirbapagalbosteikimo
ko) 2 dienas.Kuriebū~~o si!p~e~;neP_~ei_cla:,io,
tu~snuša~davo..~adėju,
darbą. Bet tatai reikalaujamiliiniškų lėšų. LietuvosRaudonasisKryiiuspasiimbombarduoti
Červenę, VlSl ~ll;llal~lakste_
ir_
iš~lapste.Pasku_i
pradė1om bėgti
tąjį uždavinį galės atliktipilnai ir gerai,jei Lietuvos visuomenė ateisjam į talką,
į rngiusir miškus,
pakelyuzeidamzpas ukinmkusgudus.Jzemus vaišingai gausiaiaukodamair šį darbą visokeriopairemdama.
.
Kiekvienastikraslietuvis,užjaučiąs savo artimųjų nelaimes,savo laisva valia
priimdavo
irkaipįmanydamipadėdavo. Jiemstaippat buvoįgrįsęs raudo
noturikuo gausiausiaiaukoti.
jo siauboteroras,
irjie džiaugėsi, galėdami išjo išsilaisvinti.
Bijodami bėga,,.
Aukasprašomenešti:Kaune,LietuvosBanke į RaudonojoKryiiausĮgalioti
čios bolševikų kariuomenės, toliaukeliavomMinskopusėn. Ten sutikome
nioĮstaigos einamąją sąskaitą Nr. 160.009, o provincijoje- Lietuvos Banko skyjau voldečių kariuomenę, kurimussuvarė į stovyklas,betkaip tiktuometujj
riuosel RaudonojoKryiiausĮgaliotinio Įstaigos einamąsias sąskaitas.

VilniausbuvoatvykusiLietuvosRaudonojoKryžiausmašina.Tadamūsų
padėtis paaiškėjo, ir mus aprūpino drabužiais,
nakvyne,maistu.Pasistip
ri~
nutarėme kistisį kelionę, ir,kaipmatote
, mesjau čia, - šypsodamasibaigė
pasakotipabėgėlė." ([L,1941-15).
Vienaipar kitaip ištrūkusių iš enkavėdistų nagų ilgainiui ėmė rastis

vis daugiau.Vienamkitam buvo pavykę jau prie Minsko ar net Ooo
iššoktiiš sunkvežimioar vagonoir pabėgti. Pasirodo,gyvų išlikonet ir po
červenės žudynių. LietuvosRaudonasisKryžiusvisiemsjiems padėjo. PagaliauRaudonasisKryžiusbuvopasiryžęs gelbėti ne tik buvusiuskalinius
ir tremtinius,bet ir visuskitus nuo karo nukentėjusius krašto gyvento
jus.
Visamšiamdarbui reikėjo ir darbininkų, ir lėšų. TadRaudonojo Kryžiaus
vadovybė netrukdomair susirūpino šiuo reikalu. Jau liepos 2 d. ji kreipėsi
paramosį visą Lietuvosvisuomenę šiuo atsišaukimu:
LietuvosRaudonasisKryfjuskviečia visuomenę aulwti nukentėjusiems šelpti
LIETUVOS VISUOMENEI
Vokiečių narsiojiarmijaatnešė Lietuvaiišlaisvinimą iš raudonosiosbaudli~
jungo. Vzsų krūtinės atsikvėpė lengviau,nes nebejaučiame pavojaussavo Jaisvel
lf
gyvybei.
Praeitų ir šių dienų įvykiai pareikalavoiš lietuvių daug aukų. Ištisos šeimos
netekosavo narių, daugnamų ir ūkių raudoniejisudegino.Šimtai šeimų likobe
pastogės ir duonoskąsnio.
Daugelispa:Li~~ų-sa~anorių, ko~ojusių dėl Lietuvoslaisvės, paaukojosa~
gyvybę. Daugelisiš JŲ paliko senus tevus, šeimas, našlaičius kūdikius, skubiai
reikalingusglobos ir aprūpinimo.
. DauQm_ūsų ga:bi_n~ų P_ili~čių, iK'Sėdėj~sių kalėjimuose per priešo valdy111~
lmki/,grįiošzškankinti, išvarginti
, netekę sveikatos.Daugelisišjų neradosavo Jei
m_ų,. turlo.. i~tai jų reikali~gi buto,:ūbų ir ilgesniogydymo.Jie užtarnautai /IJU
•
kia iš taunosi_o~
~ietu~os visuomenesparamosirpagalbos.
Tū"!t~nčza~ he!:'višf:ų šeimų irpolitinių kalinių yraišvežtiį Sovietų Sąju~gtl,
Jų grąžinimas l musų tevynę arbakuriosnorspagalbossuteikimasyra kiekv
ieno

Kaunas,1941 m. lieposmėn. 2 d.

LIETUVOS RAUDONASIS KRYtfUS
(!L, 1941-9)

Tačiau net ir labaivisuomenei pritariant Raudonojo Kryžiausdarbui,didelio pasisekimo būtų buvę sunku tikėtis be tinkamo šio darbo
organizavimo.Tad paskelbti ir šie Liet. Raudonojo Kryžiausparaginimai to darbo organizavimoreikalu:

RaudonojoKryfjausdarbuotojamsir apskričių beimiestų gydytojams
LietuvosRaudonojoKryžiausVyr.Valdybasiūlo buvusiemsRaudonojoKryžiaus
darbuotojams,
o kurjų nėra, apskričių irmiestų gydytojamsimtisiniciatyvostuojau
sudarytiapskričių miestuosevietosRaudonojoKryžiausskyrių laikinasvaldybas.
Tos valdybos
turiorganizuotipagalbą iJlcmvintiems
irnukenJėjusiems nuo karoveiksmų gyventojams
.
Tamdarbuireikia pritrauktiplačiąją visuomenę irprie Raudonojo Kryiiaus
sudarytivisuomenės atstovų komitetus,kuriepadėtų rinktiaukaspinigaisir daiktaisirprisidėtų prie šelpimodarbo.
LIETUVOS RAUDONOJO KRYŽIAUS PIRMININKAS

(!L, 1941-8)
RaudonojoKryfjausaJsišaukimasį savivaldybes
Raud.K,yžiusplačiu mastu organizuojanuo karo nukentėjusių šelpim4 Valsčių, apskričių irmiestų savivaldybėsprašomoskuo skubiausiaiorganizuoti
tam tiksluikomitetus.Ten, kuryraRaud.Kryžiausskyrius,prašomesu juo bendradarbiauti.
Kuryraanksčiau buvęs skyrius- atgaivintijį. Kurskyriausvisainebuvo,apskričių
gydytojai
prašomiRaud.K,yiiausskyriusįsteigti. KurRaud. Kryžiausskyrių nėra ir
0'!imiau
siu laikunenumatomaįsteigti, vietosvalsčių, apskričių irmiestų savivaldybė_s prašomostuojausteigtiminėtus nuo karonukentėjusienzs šelptikomitetusir tuo
b~duateitiRaud.K,yžiuiį talką. Valsčių komitetų veikimą turikoordinuotiapskriči~ komitetai.Apskričių komitetai,esantreikaluiir valsčių komitetaiartimiausiu
laikusueinaį betarpį kontaktą su LietuvosRaud.KryžiausĮgaliotinio Įstaiga Kaune, Kęstučio g.6,tel. 27721.
RAUDONASIS KRYtlu s

([L, 1941-14)
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"Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Panevėžio skyrius visuose Panevėži,o apskrities valsčiuose renka aukas išvežtųjų, žuvusiųjų ar kitaip nukentėjusių
nuo bolševikų teroro šeimoms šelpti. Ligi VIL 7surinkta 7.146,15rb. "Maisto" kontoros tarnautojai ligi šių metų gruodžio 31 dienos pasižadėjo sumokėti 8.215 rb. " Tas pat dienraštis Nr.23 apie A.Panemunės Rau donojo Kryžiaus sky~ių rašė: _"A.P_anen:u?ėj įste~gtas L. R~u~o~ojo
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
Gerbiamiems
KaunoArkivyskupijos
bažnyčių kkbonamsir kuraJams
v-bą sudaro pirm. Iam. S .Telksnys, vicepirm.- apskr.gyd. Sukarevičius,
Šiomis dienomis
Lietuvo
s RaudonojoKryžiausVyr.Valdybayra kreipusu
sekret. - Iam. E.Petrelevičius, ižd. - mokyt. S. A ntanaitis, narys - K. Gramanetokioturinioraštu
:
jauskienė. Skyriaus veikla pasireiškia rinkimu aukų ir dalinimu pašalpų
"Lietuvos
Raudonasis
Kryžius
šiuometurūpinasi nelaimės ištiktaisiais.Tūb
nukentėjusiems nuo karo, žuvusiųjų partizanų šeimoms pašalpų reikalintančiai senelių, kūdikių, našlių ir našlaičių liko be duonos, be pastogės, ir\~
akysnukreiptos
į Raudonąjį Kryžių. Be visų lietuvių paramos mes jokiu būt
giems, išvežtųjų į SSSR likusiems šeimų nariams ir t.t. Skyrius taip Pt:,t
neįstengsime suteikti
nelaimingiesiems
netminimalinėsparamos. Čiagalėtųbi
registruojaišvežtuosiusį SSSR ir rūpinasi jų suradimu. Be to, pastaruo;u
prisidėti dvasiški
ja,kuriossvarusžodispaskatintų visuomenę prisidėti prienela:- laikudedamospastangos L. R . Kryžiaus Komitetusįsteigti ir kitose aplinmingųjų šelpimo
".
kinėse vietose Ukmergės apskrityje."
Todėl Raudonojo
Kryžiaus
Vyr.Valdyba
prašomane neatsisakytitartidvoJlJ.
Panašiai kūrėsi ir ėmė veikti Raudonojo Kryžiaus skyriai ar kokijaišiuoreikalu
atitinkamą žodį.
mitetai
nukentėjusiems nuo karo visame krašte - ne tik apskričių miesGerbiamieji
Konfratrai
, Raudonojo
Kryžiaus
rūpestis nelaimės ištiktai
siaisyp-;
tuose,
bet
ir mažesnėse vietovėse.
čiai šiuometuturibūti mūsų visų, visų lietuvių rūpestis.
.
Aukoms
rinkti visur buvo steigiami pinigų rinkimo punktai. DiRaudonasis
Kryžius
yrapasiryžęs atliktišelpimodarbą plačiu, netplač1aulll
delėse
vietovėse
tokių punktų buvo įsteigta net keliolika. Kaune tokie
mastu;mesturime,kaipkasgalime,jampadėti.
Paaiškinkite
ta~gerbiamieji,
šį reikalą artimiausią sekmadienį iš sakyklo
ssmo punktaibuvo įsteigti Kęstučio g.4,Laisvės ai. 20, S avanorių prosp. 166
parapijiečiams ir paraginkite
juospadvigubinti
jų dosnumą nelaimingųjų n~dtt ir Vilniausg. 2. Šie punktai veikė kasdien nuo 8 val. ligi 21 val. vakaro.
šaliaparamos
, kurijų jauteikiama
atskiraikiekvienoje
vietoje,teguljiegerašvtfm Be to, vėliau aukų rinkimo punktai dar buvo įs teigti A. Fredoje -S odiprisideda
priebendrojo
Raudonojo
Kryžiaus
pasiimtojodarbo teiktipagalbą smu ninkystės mokykloj,Kauno elektros stotyje, Julijanavos kaimo koopepiniginėmis irkitokiomis
aukomisnukentėjusiems dėl karotautiečiams,_ o ~isag~ ratyvo_krautuvėj ir Karmelitų klebonijoj.
5
Dievas
, kurisregimai
ypatingu
būdu myliirgloboja
mūsų tėvyn{; aJsilygins
Jle111
Emus veikti aukų rinkimopunktams, gĮVentojai aukodavo kartais
tikraigerą krikščioniškos meilės darbą gausiomis
savomalonėmis.
CKIS
net
daugiau,
negu galimabuvo iš jų tikėtis. Į vieną Kauno aukų rinkimo
JUOZAPASSKVIRE.
punktą
Lietuvos
banko sargasatnešė visą savo mėnesio algą. Paklaustas,
KaunoArkivyskupasirMetropa
lil4l
kaip
jis
tą
mėnesį
gĮVensiąs, atsakė, jog kaip nors išsiversiąs. Esą svarbu,
Kaunas
, 1941m. lieposmėn.15 d.
(ĮL, J94J21
) kadjo auka bentkiekpalengvintų nelaimingųjų kančias. Užnemunės ūki
ninkaiGiebuvogana nukentėję nuo karo) į Kauną atgabeno daug maisto
KitiLietuvosvyskupaitaip pat paragino savo vyskupijų dvasinio· produktų labdarai.Dauguma Kauno vaistininkų pasižadėjo per 10 mė
kus ir ~inč!u~si~ rem~ ~audonojo_Kryžiausdarbą:
. . eJ!lD ~esių aukotitas pačias sumas,kuriassovietų valdymometu buvo priversŠie kvietimaitalkmtiRaudonaJamKryžiui ir vtsokenopai r . 0 ti pasirašytivadinamiesiemspaskolų lakštams.Kauno VIII gimnazijos
jo veiklą susilaukė gana gĮVO Lietuvosvisuomenės pritarimo. TuoJB~ dešimtųjų klasių mokiniaisavo išleistuvėms numatytuspinigus- 240 rb.
ėmė veiktikeliolikaatkurtų Raudonojo Kryžiaus skyrių, krašt~_b0' . ~r dr. V. Viliamą paaukojoRaudonajamKryžiui,nukentėjusiems šelpsudarinėjami naujikomitetainukentėjusiems nuo karo šelpti ir J1e 0:
ti . Panevėžio "Maisto" tarnautojaiir darbininkai, susirūpinę nukentėju
delsdamiėmėsi darbo. Minėjome, kad išVilniaus ir iš Šiaulių n~tbU'
ti ~iaisnuo bolševikų teroro, sudarė komisiją aukomsrinkti, kuriai pavedė
pasiųstos e~~dicijos išvežtųjų kalinių, vaikų ir kitų tremtini~ iešk
; . L~~ų miestiečių, norinčių aukoti,priimtiraštiškuspasižadėjimus, kad jie
Apie Panevež10
RaudonojoKryžiausveiklą "Į Laisvę" Nr. 21Jaur
dalĮ savogaunamoatlyginimoskirialabdarai. Gana per trumpą laiką ko-

buvopriverstaskreiptisį visuomenę 1rkvie~tI atet? Ja~ Į ~~ą._ Paske
l~
tamkvietimebuvonurodyta,
kad R~udonoJo.~1au~ Įgalioll~o ~taigą
reikia talkini~ a~orns rink~,t~1p~at te~~~ų 1_r ~uvus1ų policij
~
pareigūnų, kune padetų surašyllgrįžus1ų_Į>?litllll~ kalimų ~arodymus_
Į talką Raudonajam~iui
kataliktš~ą Lietuvos vtsuom~nę Piskatinoir bažnytinė vyresnybė. Kauno ~rk1vyskup~smetr_opohtasp~
skelbė dvasininkams
šį raginimą paremtI RaudonoJO Kryžiausdarbą\
paragintitikinčiuosius taip pat jį kuo labiau remti :

1
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tokių pasižadėjimų

misija
gavo iš kont~ros ir_fabriko _ta_rnau~
rb., iš krautuvių tarnautojų - 7833 rb., iš fabrik? da~bimnkų - 376 1JJi
22
Taigi,vien tikiš Panevėžio miestiečių buvo gall:ti pasižadėjimai 67g&t
~
Turint galvoj tuo laiku g~utus ~tly~~mus, tai ?~v?labai stambi s~
Svarbiausia,tai buvo ne tikpasižadeJimas. Dar iki liepos mėnesio pabaį
gos Panevėžio miestiečiai jau įmokėjo 3538 rb. labdarai.
Visa LietuvaišgirdoLietuvos Raudonojo Kryžiaus raginimą pad'
nukentėjusiems. Jo Įgaliotinio įstaiga nuo birželio 26 d. ligi lieposl 4dct
trumpiau n_ei~r mėnesį - s~~o 116 89~,30 rublių. ~ia_~uvo ne~
nuo bolševikų ir karo nukenteJus1emsšelpti aukos . Įgahotimo įstaiga bi,
vo gavusinemaža aukų daiktais. Raudonojo Kryžiaus skyriai irvietosk
~
mitetai nukentėjusiems šelpti tuo pačiu laiku irgi buvo surinkę daugauh
daiktais ir pinigais.Raudonasis Kryžius liepos 24 d. paskelbė komunik
;
tą: "L.Raudonojo
Kryžiaus
kreipimasisį visuomenę aukų reikaluranda
~
didesnį atgarsį. Aukojavisilietuviai,kuo kas gali, ir šitosjų aukospade
di
Raudonajam
Kryžiuirykdytisunkų nelaimingųjų šelpimo darbą. Nuo.&,,;

noneatsilieka
ir provincija.
Pvz.,birželiomėn. Čekiškės valsčiaus savivaU;
~
paaukojoįvairių daiktų už 6096rb., Marijampolės koop. b-vė "Žagr
e"~
4374,20rb., "Drobės"partizanų štabas-941,62rb., o kiek kitų, kurie,kild
i
negausiomis,
bet nuoširdžiai
teikiamomisaukomis stiprinaL. RaudKrf
·
žiauspastangas.
JiemsvisiemsL. Raud Kryžiusnuoširdži.aidėkoja." (Įl;
1941-27)
.
Pašalpos skirstytos ne centralizuotai, o per Raud. Kryžiauss~·
rius ar komitetus nukentėjusiems šelpti. Kadangi daug kas pagalbol
kreipdavositiesiog į centrą, Raudonojo Kryžiausįgaliotinio įstaiga pa·
skelbė potvarkį, jog "nukentėjusios šeimos ir pavieniai asmens,kurie
~

būtinai reikalinga
parama,būtų šelpiamipirmiausia iš vietoseturimų U~

ir drabužių." ([L, 1941-27).
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LAIKINOJI
VYRIAUSYBĖ
IR JOSVEIKLA
Vyriausybė

papildoma

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 ministras gen. S. Raštikis turėjo atvykti iš Berlyno. J. Masiliūnas, turėjęs perimti ministro pirmininko pavaduotojo pareigas, vidaus reikalų ministru 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 dalyvavo tik komunalinio ūkio ministras V. Žernkalnis-Landsbergis, pramonės - dr. A Damušis, švietimo - J. Ambrazevičius ir kontrolės - P.
Vainauskas.Su jais dar buvo Lietuvių aktyvistų fronto įgaliotinis L. Prapuolenis ir keletas kitų asmenų.
Susirinkusieji pasitarę nusprendė net ir tokiomis sąlygomis pradėti 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 galė tų
susidoroti su jai iškylančiais uždaviniais, teko ją papildyti naujais nariais. Reikėjo skirti naujus narius ne tik išvežtųjų pareigoms perimti,
bet ir iš naujo kuriamoms ministerijomsvadovauti. Tai buvo atlikta kooptavimo būdu. Teisin~mo ministru buvo pakviestas M. Mackevičius,
vidaus reikalų - plk. J. Slepetys, susisiekimo- inž. A Novickis,sveikatos - gyd. K. Vencius. Darbo ministro pareigas, kol atvyksdr. J. Pajaujis, sutiko eiti dr. P. Dielininkaitis, finansų min. pareigas, kol atvyks J.
Matulionis, perėmė S. Lušys, o prekybos ministro pareigas laikinai turėjo 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 Vaitiekūnas - pramonės ir V. Svipas - komunalinio ūkio.
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LaikinojiLietuvosvyriausybė paskelbiaapie savo veiklą
LaikinojiLietuvosvyriausybė birželio25 d., trečiadienį, "Į Lais.
vę" Nr.2 paskel~ atsišaukimą, -~uriuo pr~n~š~,k~d jau Y!a atkurta
NepriklausomaLietuvosvalstybė 1rkad soVIetmesLietuvos istorijaYra
baigta:supakrikaipasitrauk!ančia _Ra~don~aarmij~pabėg~ ~ Mas~
p~staty~iLi~~v?s val?o~a1:vok1eč1ų kanuo1!1~nespa~č1a1 žygiuoja
p1rmynlf baigiaišvalytiLietuvosžemę nuo sukilimo sutrikdytų sovietų
armijos likučių. Atsišaukime įvertinta vienų metų sovietų įvykdyta
Lietuvosokupacijair jos sunkios pasekmės darbininkams, ūkininkams
tarnautojams,visiemskrašto žmonėms, jau nekalbat apie nežmonišk~
mastožmonių įkalinimus, trėmimus ir žudymus,pradedant įgyvendinti
rusų imperializmotikslus.
Atsišaukime išskirtinai pabrėžiama, kad sovietų kari nės ir
represinės dalys kartu su Maskvos statytiniais ir jų parankiniais daug
išžudė nekaltų civilių gyventojų, kovose gausiai praliejo kraują mūsų
partizanaiir atviro sėkmingo sukilimodalyviai.
Šiandienvisa tauta lenkia galvasprieš didvyriusir kankinius,nukankintusar herojiškaikritusius kovoje. Su meile paminėtos didvyriškos pastangosir tų lietuvių, kurie, susitelkę po Lietuvių aktyvis tų fronto vėliava, ruošėsi atstatyti nepriklausomą Lietuvą, ir ją atstatė. Vokiečių kariuomenės nesulaikomasžygisį Rytuspadėjo mūsų tautai išsivaduoti iš sadistiškos fizinės ir moralinės priespaudos, įgalino mus paskelbtinepriklausomą Lietuvosvalstybę, sustiprino pavergtųjų pasitikėjimą, kad ir mažos tautos nežūsta, nors laikinai ir būtų paglemžiamos.Todėl vokiečių armijosvykdomasžygisturi milžinišką reikšmę nai•
kinant barbariškąjį, antižmogiškąjį antplūdį, kuris jau yra paskandinęs
skurdeapie 200 milijonų žmonių. Lietuviams,kurie visą laiką buvoant
ribos dviejų pasaulių, kurie vieneriusmetus buvo bolševizmoniokoja·
mi, tai gerai suprantama ir teigiamaivertinama.Tatai gali būti pagrin·
das, kurisjau net vienasšiuo metu duoda bendrą bazę artimiemstar·
pusaviobendradarbiavimosantykiamstarp didžiosiosVokietijosir ne·
priklausomosLietuvos.To bendradarbiavimokonkrečioms formoms
išryškėjus, bus sudarytanuolatinė Lietuvosvyriausybė ir prasidės na~·
jai kuriamasatgimusiosvalstybės darbas.Nauja epocha, naujas gyveJll•
mas atverianaujoskūrybos paskatas.Atkurtojevalstybėje bus sutelkt~
pastangosgeroveisiektivisiemsLietuvosžmonėms, kuriemsrūpi lietu~
likimas.Praėję sovietinės okupacijosmetai ir sukilimo dienos parode,
kas ištikimiLietuvoslikimui.Tailietuviaiūkininkai, darbininkai,mokslŲ
siekiantis j?u~imas._Tod~
l-puoselėti_ jų savarankiškumą ir įvair~apUS9
gerovę- re1šk1a
klotipatikimuspagnndus tautos gyvasčiai. Darbm1nlcl!
ir ūkininkų ~luoksnia!
- tai darbo Lietuva,ir todėl yra visai beprasme
okupanto piršta klasių kova. Mums brangus kiekvienas doras darbO

LIETlNA DVIEJŲ OKUPACIJŲ REPLĖSE. 1940-1944

113

baruose lietuvis be luomo ir pažiūrų skirtumo. Iškilo kilnus tikslas
apsaugotidirbančiuosius 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 užgriuvusinašta visus slegia
vienodai,darniai veržiantis į geresniuslaikus. Atsišaukimepažymima,
kad įsibrovėlis iš Rytų visus visuomenės sluoksnius apiplėšė ir ėmėsi
griautigyvenimopagrindus. Deja, karo našta slegiavisą 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 siekimussupranta ir pritaria
renkantis Nepriklausomybę ir ryžtą aukotis ir viską pašvęsti Tėvynei
Lietuvai.
Tada, birželio 25-ąją, Laikinoji vyriausybė dar buvo neįsisą
moninusitikrųjų Vokietijosnacių tikslų Sovietų sąjungos okupuotose
Baltijosšalyse,nors Sukilimovadai-įkvėpėjai, nujausdaminacių 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, civilinę, ūkinę ir kitokią administraciją, nes raudoniesiems išbėgus kraštas
buvolikęs be jokios administracijos.Kita vertus, buvo norima kiek galimadaugiau čia susitvarkyti,kol dar vokiečiai neužėmė visos Lietuvos
teritorijosir neįvedė savosiostvarkos.
Pirmiejinaujosioslietuviškosadministracijospareigūnai buvo paskirtijau pirmąją LaikinosiosLietuvosvyriausybės darbo dieną - birželio24. Kad būtų kam administruotipačios vyriausybės veiklą, dr. V.
Viliamasbuvopaskirtasministrų kanceliarijosviršininku.Naujuoju Kauno burmistrubuvo paskirtas K. Palčiauskas . Kauno karo komendantu
tapo plk. J. Bobelis.Maisto tiekimu rūpintis buvo pavesta plk. V. Grudzinskui. J. Senkus paskirtas informacijosdirektorium.Tą pačią birželio 24 d. buvo sudaryta Krašto gynimotaryba visomsginkluotomspar tizanų pajėgoms sujungti ir vadovauti, į ją įėjo gen. S. Pundzevičiu~.
gen. M. Rėklaitis, pik. J. Vėbra, Kauno karo komendantas plk. J.Bohclisir Kauno burmistras K. Palčiauskas. Visipaskirtieji tuojau pat ėmėsi
savopareigų: perėmė ar kūrė savo įstaigas, skyrė kitus reikalingus pareigūnus bei leido savo potvarkiusskubiausiai tvarkytinaisreikalais.
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bmo „ ut.lS n ·t naru raš~ 1.. 10sta~1 ~u~o !-l~ ta: a) ': ur. uorga.
nizuoti,i ·tin" a :mgi:.~alm_1w.
k'Une :11pmtų t gyve_ntoJų bei valsty,
bimo turtt1 api;auga: b) isliku 1em· nepnklau ·om Lietuvos pareiga.
n:imsperimtiadmini tz:a.ciją ir .J>?li~iją, k~r. tokių nebėra, vieti~ės apnu~. daliniovadovybeiJU laikma1pa. kiro; e) Kauno apsaugaimieste
buv~paskelbtavi ų i liku ių karin!nkų i_r,pus
.~a.rininki~mobilizacija
Vietinė apsnug štaba pa keibtai mob1!1Zac11a1
vykdyti Kauno mies.
to komendantupask-yrė mjr. Biknaitį. Laikinoji vyriausybė vietinės apaugosštabo pradėtą darbą perėmė į savo rankas ir jo veiklą šiek tiek
pertvarkė. Vietineiapsaugai vadovauti vietoj pik. L Butkevičiaus ėmė
pik.A Butkūnas. Mjr. Biknaitis buvo paskirtas Kauno karo komendanto pik. l.Bobelio pavaduotoju. Buvęs vietinės apsaugos štabo viršininkasA Žemribas, tuomet turėjęs A Kauno slapyvardį, buvo paskirtas tvarkytiLaikinosiosvyriausybės ir vokiečių ryšius.
Atsakingasuž Kauno apsaugą, pik. J .Bobelisskubiausiai tvarkytinais reikalais tuojau pat išleido kelis įsakymus. Pirmasis įsakymas :
Kauno KaroKomendantoįsakymas Nr. l.

Visiems Kauno miesto ir apskritiesgyventojamsįsakaų:
l . Asmenys,turintiejiginklus,tuojauprivalojuos įregistruoti Kauno komen•
dantūroje.

2. Policijosnuovadų viršininkamsirpolicijosvaldininkams tuojaugrįiti i tas
pareigas,kuriosejie buvo 1940m. birieliomėn. 15 d. Vyktiį policijos nuovadas.
3. Šaulių būrių vadaiirjų padėjėjai tuojauorganizuojašaulių būrius toseP",
vietoseir tosepat būstinėse, kuriosejie buvo1940m. biri.eli
o mėn. 15 d. Visišau/irA
tuojauprisistato savo būrių vadams arjų padėjėjams būrio štabo būstinėje.
.
4. Valdžios irprivačių namų savininkaiir kiemsargiaiprivalo žiūrėti, kadJ'I.
namuose nesislapstytų įtariami asmenys. Apie tokius asmenis tuojau pranešti
policij ai.
5. Visi Kaunomiesto ir apskritiespriešgaisrinės apsaugos pareigūnai privalo
tuojau grįiti į savopareigas
.
.
6. Valdžiosir visuomenės turtą saugoti ir nenaikinti nusikaltusius perduoli
policijai.
'
7. Kaunomiesteir apskrityje draudžiuvaikJčioti ir važinėtis nuo 23 iki 5 va/.
DraudžiamulaikuvaikJčioti galimatik komendantoLeidimu.
8. Nevykdantiejišio įsakymo baudžiamigriežčiausiomis bausmėmis.
Kaunas, 1941m. birieliomėn. 24 d.
•t
Pik. BOBELI")

(MŽL, 68P·
B.iržel!o_mė~. 25 _d. "Į Laisvę" numeryje, kuriame buvo atsp~USdintas 1rLaikmos1os Lietuvosvyriausybės atsišaukimas į tautą, pasifO'
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dt· kiti Knuno kuro komendanto isakymai:
Kauno Karo Komtndanloįsakymai
Nr.2

Tvkidi11kariuom enė su l'isaisginkluotaisvyrais, neturinčiais mūsų atitinka·
,, 111?~taigi/
nustatytos f onnos rrutiškų palymėjim11 su štampu "Welirdienst';e/ginsikaip su priešais, irjų gyvybeigresiapavojus.
KaunoKaro Kom endantūra nuo 15 val. šios dienospradėjo išdavinėti atitinkamuspalymėjimus.
/(ol'OS dalinių wufai pril'(l/o
pasirūpinti visiemsjų žinioje esantiemsvyramstokiaispalymėjimais. Palymėjimai išduodamipagalsąrašus, pasirašytusdalinio vado.Sąmšai turi būti tuojaupristatytiį KnunoKaroKome11dantūr4
. ..
Vieto,·ėse, kur dar nėra komendantū,ų,palymėjimų išdavimu rūpinasi ahtmkami kiti vietos organai. Palymėjimas pageidaujamasspausdintassu šiais žodžiaisir raidėmis:
"Sicherl1eitsdienst"
"L. N. P."
ir kampesu cheminiais dažaisštampu "Wehrdienst"
.
Palymėjimai visur išduodami vardiniaipagalsąrruą, patvirtintą kovos dalinių vadaparruu.Palymėjimus išduodančios įstaigos atsakingosul tai, kad pažymėjimai nepakliūtų į netinkamas, blogaistikslais rankas. Pažymėjimų ir štampų
padirbimasyra valstybės i§davimas, ir u1 jj bus taikomosgrielčiausios bausmės.
KAUNO KARO KOMENDANTAS

Kaunas,1941 m. birlelio mėn. 24 d.
Nr. 4
l. VisomsKnuno miestokepyklomstuojaupradėti kepti duoną ir iki birželio
24 d. 18 val. įregistruoti Komendantūroje, Tiekimų skyriuje,turimas kepykloje
atsargas.
2. Maistpre
kybaiir Lietkoopsąjungai Kaune, iki biri.e/iamėn. 24 d. 18 val pateikti Komendantūrai, Tiekimų skyriuilinių: a) bazių adresus,b) atsargasmiltų,
lauopų, makaronų, druskos,cukraus,o kitų maistoproduktų atsargų žiniaspateikti
iki birželiomėn. 25 d. 12 vaL
3. Visiems Kauno malūnams iki 18 val. pristatytiKomendantūrai, Tiekimų
skyriuižinias apiegrūdų ir miltų atsargas.
Komendantūros Tiekimų skyriaus telef Nr. 211827.
Kauno Karo Komendantas
l.BOBELIS
Kaunas, 1941m. birielio mėn. 24 d.
Nr.5

l. Visiems medicinos gydytojams, besiverčiantiems laisva medicinos praktika, įsakau iškabintiprie savo kabinetų raudonojokryžiauslenklq ir teikti medicinospagalbą visiems sužeistiems.
2. Kauno miesto gyventojai, kurie naudojasišulinių vandeniu, turi naudoti
tik virintą vandenį.
3. Kauno vandentiekio vanduo yra visaišvarus:tataipatvirtino visipadaryti
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dėl vandentiekio vanduogalimavartotigėrimui
ir valgiui. ~
Kauno Karo Komen<fa1114,

anaiizai 1/.
. o

Kaunas, 1941m. birželiomėn. 24 d.

l.BOBELJs

Nr.6
Pastebėta, kadkai kuriegaivalaibando darytiįsilaužimus, apiplėšimus;, /ei.
tus kriminaliniusnusikaltimus.
. . . . . . ..
l s p ė j u, kad šiosrūšies nusikf:1ltėl~ai - ~agy~,pleš1ka1ir kiti Jiems panašus,
bus baudliamimirtiesbausmenuszkalllmov1et0Je.
Kauno Karo KomendantaJ
l.BOBELIS
Kaunas
, 1941m. birželiomėn. 24 d.
Pastebėtina, kad Kauno komendantui pranešimą apie vandentiekio
vandenį teko išleistitodėl, jog buvo pasklidęs gandas, kad raudonieji
n
užnuodiję. Gyventojaibuvo net per radiją įspėti, todėl kilo panika.D.
Bičiulis savo atsiminimuose apie paskutines sovietų dienas Kaune p&akoja tokį nuotykį: "Buvo pranešta,kad vandentiekiovanduo užnuodytas.
Mūsų būstinės vienodaktarožmona (gail.sesuo)sako:netiesa,imsiuir išgersiu. Taip irpadarė. Netrukuspasijutoblogaiir išbalusi
u veidukritoį sofą.
Vyraiėmėsi įvairių mediciniškų priemonių gelbėti, vaikai klykė. Ligonė ai-

manavo, kad mirsianti. Tuo metu grįžo iš ligoninės kitas gydytojas, mūsų
ligonės giminė, irįtikinamai sakė, kad netiesa,nesligoninėj i~rė vandeni
o
tariamaiapsinuodijusiaivietoje vaistų grasino įkrėsti į tamtikrą vietą. "(Drau•
gas,1968.IX.30).
Kauno karo komendantas partizanamsir jų vadams, neturintiem.1
leidimolaikytiginklo, jų pačių saugumosumetimaisuždraudė su ginkl~
rodytisgatvėse. Todėl "Į Laisvę" birželio 26 d. paskelbė:
Dėl ginklų laikymo
KaunomiestoirApskritiespartizanų vadams ir atskiriems partizanams,netu·
rintiemsleidimoginklamslaikyti, Kauno KaroKcmendantas nuo birželio25d.
23 valandosgriežčiausiai uždraudė su ginklu rodytisgatvėje ir kitoje viešoje~et<:
je. Visipartizanaiprivalo turimusginklus tuoj au įregistruoti. NevykdantiejišiO
įsakymo baudžiamivisu įstatymų griežtumu.

Toksdraudimasbuvoreikalingas,nes jau ne vienas ir iš pačių par·
tizanų, vokiečių su ginklusutiktas, buvo skaudžiai nukentėjęs .
Tvarkomi kiti skubūs reikalai

'.fuoIa~~ be ~tu_o
_tuo~ potvarkiuoseminėtų reikalų, dar reikė~
vienaip ar k1~1p
_a~t:I ir kitus darbus bei tvarkytiįvairias sritis. Pavyt
džiui,karas ptoruenų stovykloseužklupotūkstančius valdžiosten suvež,
vaikų. Tėvai, ?e~~~mi ~~ų! kas karui prasidėjus tiems vaikams~u~
ko, buvo labrusus1rupmę ir išsigandę. Todėl jau birželio 25 d. "Į ~

LIETUVADVIEJŲ OKUPACIJŲ REPLĖSE.1940-1944

117

buvopaskelbtasšis įsakymas:
Dėl vaikų pionierių

stovyklose

Visipionierių stovyklų pareigūnai griežtaiįpareigojami rūpintis jų žiniojefO~
liktais vaikaisligijie grįš į namus. Vietosadministracijosorganaiprivalo teikti
jiemspagalbą, 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-

vykoišsiaiškinti.
Prieš karą kai buvo deportuojami žmonės, kai vykokaro 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 dienomisįsake surmkt1bent v1ešbučtuose gyvenus1ŲJų 1rdmgus1ų 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,
kaipprivalo būti tvarkomas dingusių ar pabėgusių asmenų paliktas turtas. Tuo potvarkiu buvo įsakyta su turtu elgtis taip:
Pabėgusių

ir dingusių turtas globojamas

Kaunas. VJI.11. ELTA. Pabėgusių ar nežiniakur esančių Lietuvos ir buvusių
SSSR piliečių, nuolatosLietuvos teritorijojenegyvenusių ar atvykusių po 1940
m. birželio15 dienos, visą kilnojamąjį turtą, nesurištą su nekilnojamuojuturtu
(namais, žemės ūkiu ir kt.), perima vietossavivaldybės.
Paliktusdrabužius,baltiniusirpirmo reikalingumonamų apyvokosdtiiktus
vietossavivaldybės, susitarusios su LietuvosRaudonojoKryžiausskyriais,skirsto
iratiduodalietuvių tautybės piliečiams, nukentėjusiems nuo karo, irpolitiniams
kaliniams, nustojusiemssavo turto.
Lietuvių tautybės žuvusiųjų, išveitųjų į SSSR ar nežinia kur esančių piliečių
paliktą kilnojamąjį turtą, jei jis neperimtas ir nevaldomasjų artimųjų giminių lietuvių tautybės, vietos savivaldybės surašo ir perduodapagal aktus artimiausiemsgiminėms globoti. Giminių nesant, tą turtą globojavietossavivaldybės.
(ĮL, 1941-17).
Reikėjo išgaudytiir buvusiussovietiniusLietuvos 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 vykdytiįvairias provokacijas.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~rij os bei savonuo.
/alinių gyvenamų vietų, o kai Iame išJŲ yra ~s1slapstęf~S g,rm~es ~rPaiistam!ls.
Tokiemsgaivalamsišaiškintipavedama tuo1aupradetz vykdyti miestuoseir kai.
muose gyvent~jų ju<ŲjY1!ui regis!;Uo~įstaty_mą _(".Vy~ausybės Žin_ios" Nr.6
53) fr
tamįstatymui vykdytitaisykles ( ~yn~usybės Zm!~~Nr.~1 ) tokia f:'arka:
l. Apskritiesviršininkasske_lb1mais
ar!'er poli~11_os
bei v1eto~~~v1valdybių 01•
ganus, kaipvietossąlygos leidžia,paskelbia,kad v1s1atvykstantieji gyventojai turi
būti nustatytatvarkaįregistruoti, o išvykę - išregistruoti, paaiškinant, kad užIt·
gistracijo
s prievolės nevykdymą busgriežtaibaudžiama.
2.Para
gintigyventojus
, ypatingainamų savininkus ir valdytojus bei seniūllUJ,
pranešinėti policijai ir kitiemsatitinkamiemsvaldiios Of8anams apie kiekvie
fli
ne vietos gyventoją, atvykusį po lm . birželiomėn. 21 d.
3. Kiekvieną naujai besiregistruojantį ištirti, kasjis per vienas, kur gyvenoir~
veikė bolševikų valdymo
metuir kokiu tiksluį naują apsigyvenimovietovę yraatry~s . Įtarimams esant,perduotireikaUE
atitinkamiemspolicijos Of8anams.
4.Jei.pagalvietossąlygas būtų reikalinga,
įsakyti visiems gyventojams arbapaski
romsgyventojų kategorijoms
persiregistruoti
arbaimtis ir kitų reikiamų priemonių.
J. SLEPEI'IS
Vidaus reikalų ministeril
J. UNDRAJ
TSI
L. e. Administracijosdepartamento direktoriausp.
(MŽL, 83-84ps/.)

. . . Sovie
_taimn:aukiantisišLietuvos,nespėjo išvyktiir liko Lietuvoje~
ĮV~ų So"'.1etų S~~~os viet?vių atvykusių asmenų. Daugiausia tai~~
kanų ar kitų sovietuuų pareigūnų žmonos vaikai bei kiti šeimosnana~
ko!cho~ai , ~tv~ aerodromamsstatyti, ir įvairūs buvusiejiparei~n~1.TrusLi~~~OJe
~e~a.m ~er~ikalingaisir nepageidaujamais as_~e~
taip pa~re~eJo~8:'rruPL?ti
bet nustatytitam tikrą tvarką, kaip Jte tolia
u
ID:enstr katpsuJaJSelgtisadministracijosorganams. Tad rugpjūčio 23d.
Vidausreikalų ministerijapaskelbė šį įsakymą:
Apskričių vi~linin_~,. apskričių savivaldybėms ir

pcmuui/ių miestų burmistrams
.
.
Aplinkraštis
Nr.7
kari~ ~no; ~ 1~1!'
vos vietosepasilikoir ligšiol tebegyvenabuvusių bo!J
evifal
ų. eim~s ~1kiti asmenys, atvykusiejiiš įvairių SSSR sričių. Šių visų asmenų
suregistraVtmu1
nustatomatokia tvarka:
1
ąlyg
· Apskričių viriininkaiskelbimais arbaperpoliciią ar savz·vald!Ybe
s kaipittos s os leidii · · · ·
'
'
niJ
uisirP<>i
stru ,; .a, IJ}are!
g?!a VISUSbolševikų valdymo metu atvykusiusasme
- o·
o„ Vietospolic11os
nuovadose
2
arba
· Viet?lės~potv/i~!!~
)s nuovadosturiužv~stitokių asmenų snrašus (pagal a/fa
bt_·
tus
e1 ar~ ku '
· nl'. , • · •
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gyveno ir kur ~irbo bolševikų v~ldymo metu, dabartinė gyvenamoji vieta bei vardasirpavardė asmenų, pas kunu os gyvena.
Vietoje knygos galimapasigaminti atitinkamų iinių blankus, juos uipildiius,
tvarkingai vienoje vietoje laikyti.
3. Kadangi tarp besiregistruojančių gali būti civiliaipersirengusių karių arba
asmenų, pasireiškusių bolševikų valdymo m etu priešlietuvišku veikimu, - tokius
asmenis pavedama gerai ištirti. Su persirengusiais kariais elgtis kaip su karo belaisviais, o veikusius prieš lietuvių tautos interesus- perduoti saugumo Of8anams.
4. Čia paminėtus svetimšalius naudotifizi niam darbui. Kur tokių asmenų yra
didesnis skaičius - siųsti juos į darbo stovyklas.
Šiame aplinkraštyjepaminėtų asmenų apgyvendinimą grupėmis (arpavieniui)
ir darbuijų panaudojimą sprendžia apskrities viršininkas, pagal vietos sąlygas ir
susitarfSsu vietos savivaldybėmis bei kitomis reikiamomis įstaigomis.
5. Siame aplinkraštyjepaminėtiems asmenims, norsj iems ir būtų leista gyventipavieniui,jokie asmens dokumentai neišduodami, jų dabarturimus dokumentus reikiaatimti, o tuos asmenis laikytipolicijos priežiūroje, neleidžiant jiems išvykti if gyvenamos vietos ir įpareigojant periodiškai registruotis p olicijoje.
.
6. Jei būtų pastebėtas čia išvardintų asmenų bet koks veikimasprieš esamąją
tvarki/,agitacijaarba šiaip įtartinas elgesys - reikia griežtai reaguoti ir nusikaltusius asmenis suimti.
7. Smulkesnius šiuo reikalupatvarkymus, iiūrint vietos sąlygų, daro apskričių
viršininkai.
8. Kiek šiame aplinkraštyje minimų asmenų apskrities ribose yra ir kaip jie
sutvarkyti- praneštiAdministracijos departamentui.
J. ŠLEPETYS,
Vidaus reikalų ministeris
J. UNDRAITIS,
L. e. Admin istracijos departamento direktoriaus p.
(M ŽL, 84-85 psl.).
Ypač daug rūpesčių kėlė miškuose ir kitur besislapstą vokiečių
išsklaidytų Raudonosios armijos dalinių kariai, buvusieji sovietiniai pareigūnai, prie kurių prisidėjo kai kurie vietiniai komunistai, o kai kur ir
dalisvokiečių žiaurumų išgąsdintų žydų. Jau apie liepos mėnesio vidutj
"Į Laisvę" korespondentas iš Pumpėnų rašė: "N aktim is dar vis pas irodo
būreliai gerai ginkluotų bo/Jevikų kareivių, kurie apiplėšia ūkininkus ir
visokiais būdais prigąsdina, prikankina ir net nu.tud o žmonių. La ukiam e
skubaus parėdymo dėl vietos šaulių apginklavimo, kad galėtume greičiau
apsivalytinuo tų plėšikų. " (!L, 1941-18). O tokių besislapstančių ir plė
šiančių raudonųjų buvo ne tik Pumpėnų apylinkėj, bet ir daugelyje kitų
Lietuvosvietų. Net Kauno pakrašty esančios A. Panemunės - Zuikinės
apylinkės šaulių-partizanų būrys jau liepos 17 d. kreipėsi į Kauno komendantą ir nurodė, jog būtina vietos aktyviuosius šaulius -pa rtizanus

apginkluotipistoletais. Gaudyti ir nuginkluoti tuos pakrikusius raudonuosius buvo imta vos tik frontas pasistūmėjo į rytus. Šitą darbą daugiausia savoiniciatyva bei jėgomis atliko vietiniai partizanai arba išvijus
sovietusdaug kur tuojau susiorganizavusi vadinamoji vietinė apsauga.

L;O
Apie

Albina

Gnuiūna

tokią akciją ··Į Laivę" \iepo 9 _d._iš_
~!°~la

-

ukio pran~

" u 1,s -omunistlĮ re:imu~ tuojau su iki.1revzetmes apsaugos komit

besislapstančiz1 atvyla,.rių ir vietinių koetQJ.
r.zs:11.
D:iu elisp,uyspasiduoda;nelaisvę. Jutustekdavo įtikinti, kad~PJ:Jd,}t.ii·alyti apylinlcesnuo
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" " " nuo 2 iki 4 m. amiiaus
" " " nuo 4 iki 6 m. "

atsi:

pamillJ_I _nelam_·ę kankin~ą yrapr~manym~i: Tad~jie iš miškų
dav(~bunus_beszslapstančzų. "Panašiaibuvoveikiamau daugelyjekitų k,,

to

vietų. Linkuvoj "Partizanai su zVdninkų pagalba baigia gaudyti ,!'

s~ap~°!1č~_miškuose bolševikų karius."(/L,1941-19). Tačiau ne~
':et:me_nusJ~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, Kaišiadorisbei kitas vietoves siuntė
eks~di~iJas miškams, kaimams ir miesteliamsnuo pasislėpusių raudona~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 kom~°:l nepavy~_oišgaudyti,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.Centralizuotamgyventojų maitinimuipa•
siruošta nebuvo. Net nežinota, kiek gyventojų teks šitaip maistu aprū
pinti. Mėginant šį klausimą išaiškinti,buvo paskelbtas šis potvarkis:
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"
MAISTOPRAMONĖS VALDYBA

Kaunas,]941 m. liepos mėn. 16 d.

Lietuvosgyventojaidžiaugiasisulaukę
Laikinosiosvyriausybės
Žinią, kad sudaryta LaikinojiLietuvosvyriausybė, visi Lietuvos

piliečiai sutiko su nepaprastudžiau~mu. Šinaujienaturėjo labai didelės įtakos sukilimo prieš sovietuseigai.Sparčiai buvoimtakurti vietinę
lietuvių administraciją.

Su kokiu džiaug.5muvisa LietuvasutikoLaikinosiosvyriausybės
sudarymą, rodo ne tik tai, kad žmonės, išgirdę šią žinią per radij~,~erkė iš džiaug.5mo,
bučiavosi. Įvairių vietovių gyventojaisavonaujaJ~_vy_riausybeisiuntė sveikinimusbei linkėjimus su šimtaisparašų. Sveik1m-

maibuvovežamidviračiais, arkliaisar net pėsčiomis, nes kitų susisiekimopriemonių nebuvo.
Galima sakyti,kad iš pradžių Laikin~jai~a~ybei ko~~ nors
opozicijoslietuvių visuomenėje n~buv~.Tik kiek ~e_Ųau opo~1c1J~
Vyriausybeisudarė voldema~ru. Ta~1~~ta o~z1~1Jabuvo Jauč1am_a
tik pačiame Kaune. Kitur apte tą opoz1c1Ją ap~kri~ru
?edaug tebuvožinoma,o kur žinios apieją ir pask~sdavo?_te_~JaI
pr_i~~ nebuvo.~rof.
Z.Ivinskisapie lietuvių visuomenespož_1uą Į ~~ą ~1e~vosvr:1a~sybę rašo: "Kliūčių iš lietuvių visuomenesp~sesLaik}nop_vy~ausybė ~eik
Visų miestų ir miestelių burmistramsir valsčių viršaičiams
neturėjo, norskai kas asmeniškaiir buvoP_alzest~.
~ze:1-'vzų_vzsu~m_ene_su
. Išafškfn~ kie~gyv~moftjreiksaprūpinti centralizuotaimaistu,prašomefl!0džiaugsmoašaromis buvo sutilaA.si
pirmqJą ra~JO~~zą apieL:11.kin~szo_s
1au a~likt}mzesflfir miesteli~gyventojų suskaitymą. SuskaitytireikiagyvenJojUS. vyriausybės sudarymą. Avansujai _buvovisurv~otzn_is_be_sąlygz_n~spnt~n~
netunnčius iemes,gyvenančius miestearbamiestelyje.
Reikiasurašytižydų tautymas. Visiemsbuvo svarbu,kad tai s a v a vynausybė, ': JOSveikim_ą :eme
bės žmones nuo kitų piliečių skyrium.
visomisjėgomis. Maža kas domėjosi, laA.ris
jos narysf!1k}aus0 ~naz pa~Žinias prašomesiųstiper vietosApshičių Valdybastaip kad MaistoPramotijai,arjis nuėjo į vyriausybę savo valia,ar ~av_o
~o(ztzne~
grupesSf'.re~di_nės Valdyboje(Kaune,Laisvės a. Nr. 68-70, V aukJtas)batų gautasne vėliau
mu. Jš tiesų Laikinoji vyriausybė neturėjo tz~szogz~zo
ryšio_
su polzflnemis
kaip 1941 m. rugpjūčio mėn. l d.
grupėmis; pradžiojeneturėjo nė policinių pnemonz~savoĮS~kym_w:,is P_aJeigu _valsčiuj~ yrapram_onės įmonių, kurios turi darbininkų ir tarnauto~
gyvenančių ne miesto ar miestelioribose,reikiaatskiraeilute duotižiniasapil
remti.Bet visuomenė juos vykdė nedvejodama,tenkindamasiLazkinoszos
įmonėsP_avadinimą ~rs~iči~ imonių, reikalingų maisto. Šis reikalasLabai
sv(JI•
vyriauibės moraliniu autoritetu". (!L, 1961-26/63).
. .
k
bus, todėl prašomevisasĮS!aigas tai atliktikuo skubiausiai.
. ž' . k d .
daryta sava vyn·ausybė buvo didele pas ata
1 ima, a Jau su
'
·T
·
Žinias teiktišia forma
imtisginklo ir tose vietovėse, kur sukilimasdar nebuv~ĮSI 1_eps~oJę~.
Vis ta' od · · u1c·1·as su ginkluprieš okupantusnera tik VIebnts
Miest~ <:T
miesteliopavadinimas
.........................
a 1r e, Jog s 1 1m
k už
laisvę
Apskrifls..............................................
.
įskaudintų žmonių atsikeršijimas,bet visostautos ~v~. savt. būti
Iš viso žydų tautybės gyvemojų
asmenų skaičius
kuri turėjo būti ranka pasiekiamasu perspe~tr'a, Je~Jau_gaeJO
krašiš jų vaikų iki 2 m. amiiaus
"
"
sudarytavyriausybė, prabilusiį kr~tą. TadsukilimasP to vtsame
" " " nuo 2 iki 4 m. amžiaus
te. Sukilėlių būriai visur buvogausus.
" " " nuo 4 iki 6 m. "
J(i,tų tautybių gyventojų:

iš jų vaikų iki 2m. amžiaus

"
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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 1k11940m . b1ržeho 15 d.
.,,.
.
~bai svarbus dalykas buvo ir t_ai,k_adneprik!ausom_os Lietuvos\')',
naus~bės sud~rymas buvo nela~tas rrpntre.~~nt:Js s:n_ūgis buVUsiosrau.
donŲJų valdžios atstovams, pareigūnams bei š1a1pšalirunka ms. Šisfaktas
jiems buvo įrodymas, kad jų byla yra jau pralaimėta ir kokių nors veikslllŲ
imtisi?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 rankasir
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 lietuviškosios 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?s1oso/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 _varduskelbiama potvarkių, tačiau vietiniams pare1gd·
nams pakako, Jog ten buvo galima rasti ELTOS komunikatų kuriuose
pra~ešama,_ kad "kompetentingos įstaigos" padariusios vie~okį arki·
tokĮ sprendimą.

.

B_uvoorganiz_uoja_ma
vietinė apsauga, savo pareigas ėmė atlikinė-

ti ne~~kla~~~mrbės la1k~ ta~nautojai. Jeigu jie neatsiliepda vo, tai~v_osk1_nan:i.'
_nauJ_1,
_orga~_izuoJamas
8J:entojų aprūpinimas ir t.t. I{a1p

hctuv:iškoJI adm1mstrac1Jabuvo 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.šilionašlė Pašilienė ir nepriklausomybės laikų Zarasų policijos nuovados viršininkas J. Juodvalkis. Išlikę Lietuvos Respublikos pareigūnai
buvo paskirti į anksčiau eitas pareigas. Nuovados viršininku tapo JJuodvalkis. 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 ministerijos. 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 komisijos paskirtų pareigūnų ir toliau vykdė savo pareigas. O pinigų apmokėti 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 sukrito 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.
Sužinojusiapie tuos pinigus, Zarasų partizanų vadovybė pasiuntė būtj vyrų, kad bent dalį tų pinigų iš juos surinkusių ūkininkų atgautų. Partiza nams iš lietuvių ir latvių pavyko surinkti apie pusantro milijono rublių.
Pinigaibuvo padėti į banką ir jais mokėtos apskrities tarnautojų algos.
Šitaip buvo atkuriama lietuviškoji provincijos administracija .šiaurės Lietuvoje, iš kurios raudonieji išginti vėliau. Kaip vyko tas pats darbas vietovėse, buvusiose prie Vokietijos sienos, ryškiai parodo liepos
10d. numerio "Į Laisvę" korespondencija iš Kybartų . Ten rašoma: "Birželio22 d. Kybartuspaladino pirmieji sprogimaituojpo 4 val. (Maskvos
laiku). Kaippasienio miestui, nukentėti daug neteko: sudegė keletas namų, žuvo kiek civilių gyventojų. Bolševikų dauguma tuojpo pirmųjų šūvių
pabėgo. Ti.kdalis laikėsi užsibarikadavusikomendantūroje, kiti slapstėsi
namų rūsiuose. Birželio 24 d. [korespondencijoj ldaidingaiatspausdinta
liepos24 d., - A.G .] sudarytas vietosLietuvių aktyvistų komitetas, vadov~~jamasKilikevičiaus, ėmėsi energingaiveikti:suorganizavopoliciją, kunazvadovaujaats.leit.Aušrotas,paskyrė savoatstovusį 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 gyventojaiaprūpinti maistu ir kitomis pirmo
rezkalmgumo prekėmis. Darbaskomitetui palengvėjo, kai iš Kauno sunk.
d..':a_lėjimo sugrįžo birželiomėn. pradžiojesuimtiejikai kurie Kybartų veikė1a1. Vienasiš jų, žinomasis kooperatininkasSt. Orentas,vėl stojo vado-
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1'a!1tiKybarl:Prapuolenisperė1;1ė m~
1 ŪkiniJ,kz~!)rauąŲai) _J~wzas_

m1 tro parergas, kuriasJISyra e;ęs /Jgzpererflfmetų vasaros. Žmonesdii~

i i pasij'utę iJ11adu
oti iš bolše1dlafjungo."

·

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~esparčzaz zengia t:arkos_li;1_k.
_JJkom/Jttenti ngi1 šalnni11patyreme,JOgvisam e krašte atia.mama czvzlmeadminiJt.
racija. Pareigūnai, dirbę ligi 1940 m. birželio 15 d., grįžta į savosenąsias
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Išvijus sovietus, lietuviškoji administracija atsikūrė Lietuvos Resublikos administracijos pavyzdžiu, tačiau naujoms sąlygoms prieška~nės Lietuvos administracijos sutvarkymas atrodė galįs kai kuriais atvejaisir 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
savoįstaigų laikinuosius etatus, kuriepradės veikti nuo š.m. rngpjūčio l d. Sudarantetatus, laikytis šių nurodymų:
Valstybinių įstaigų struktūrų ir tarpusaviopriklausomybių pagrindu imti tuos
vietas;Ja1r tokizfžmonių nėra, tenai kadraipapildomi naujaispareiga. santykius,
kurieyra buvę valstybės aparate ligi 1940 m. birželio15 d. Jei dėl pasinais. Į nonna/iasvėžes įeina ir savivaldybių darbas;beveik visoseapskrilj. keitusių sąlygų negalima būtų jų atstatyti, tai leidiiama suprojektuoti etatus pagal
se einapareigasapskričių viršininkai,policijos vadaiir kitipiliečių saugu. naujas įstaigų schemas.
mo pareigūnai. "
Rengiant etatų projektus, kaip būtinos sąlygos, laikytis didiiausios ekonomiSvarbiausiusvietinės administracijos postus, apskričių viršininkų pa- jos, o taippat aiškumo irpaprastumo.

reigas, užėmė į jas grįžę arba iš naujo paskirti: Alytaus - S. Maliauskll.\
V. Moras, Kretingos- paskirtas O. Žadvydas, 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.
Biržų-J. Zovė, Kauno -kpt

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 vokiečių civilinės valdžios generalinis komisaras von Rentelnas paskelbė,
kad jisai perimąs buvusios Lietuvos Respublikos srities valdymą . Šis
aktas įžeidė kovotojų už nepriklausomybę atminimą ir Lietuvą paženklino Rytų krašto "Reicho sritimi".
Vokiečių karinės

valdžios laikysena ir veikla

LaikinojiLietuvos vyriausybė pradėdama darbą tikrojo vokiečių nusistatymodėl Lietuvos nepriklausomybės atstatymo dar nežinojo. Ji triū
sė su viltimi,jog po lietuvių sukilimo prieš sovietus ir vadinamosios talkos
Sukūrus lietuvišką administraciją reikėjo nuspręsti: mokėti prieš
vokiečių armijai, Vokietija tą nepriklausomybę gal kiek ir susiaurins, tasovietinę okupaciją buvusias algas ar nustatyti naujas. Laikinoji vyri~u:
čiau visiškaijosios neužgniauš. Tačiau ši prielaida buvo klaidinga. Vokiesybė, norėdama pabrėžti, kad ji kreipianti didesnį dėmesį į socia!IIII
čiai Lietuvos nepriklausomybės nepripažino, nes buvo numatę ją koloniteisingumą, nei kad liaudies draugais skelbęsi raudonieji okupantai ar
zuoti.Net pats Birželio sukilimas buvo prieš vokiečių norus bei valią. Tad
netgi Lietuvos Respublikos vyriausybė, nusprendė nustatyti naujus vals·
kaiLaikinosios Lietuvos vyriausybės delegacija, kurią sudarė J. ŠJepetys,
tybės tarnautojų atlyginimus. Laikinoji vyriausybė paskelbė:
V.Žemkalnis-Landsbergis, L. Prapuolenis, Z. I vinskisir S. Lušys, birželio
Sunormuotas atlyginimas
. .
25 d. prisistatė Kauno karo lauko komendantui gen. von Pohliui, i.šjo išKaunas. VII.15. ELTA. Atsižvelgdamosį tai, kad bolševikų laikaisatlyginilfl~
girdo
, kad jis negalįs kalbėtis su jais kaip vyriausybės atstovais. Vyriausysrftyj~ t~rpau_kš_te~niųj~. ~ ~mesniųj_ų_ valstybės tarnautojų buvo sudarytaslalx!'
bės
ir
krašto ateities klausimai priklausą Reicho vadorybei. Karinei valdidelis zrsoczaltmupoziunu nepatezsznamasskirtumas aukštesniųjų tamaul0/1
dtiai rūpi tik karo ir su juo susiję dalykai.
naudai, kompetentingosįstaigos nutarė:
.
Karinės vokiečių valdžios atstovai elgėsi taip, lyg be jų krašte neVisosevaldi~ėse įstaigose irįmonėse tarnautojų mėnesinio atlyginimoma/<Sl·
mumą nl!s~atytz
l 000,
rublių, o minimumą 250 rublių.
.
b?tų jokios kitos valdžios. Taip pat ėmėsi priemonių, kad kokia nors
Atlyginimams - čia nustatytųjų maksimumo ir minimumo ribose - ~ret,J
kita valdžia, jei ir norėtų, neturėtų galimybės pradėti reikštis. Tiesa,
/iuoti netrz:,fa:s
. bu~pa~e~gtaatjtinkamalentelė, kuria vadovautis įpareigoJ(JIIIOS
~o.kiečiai neįsakė Laikinajai Lietuvos vyriausybei nutraukti savo darbą
visos valdinesĮStaigos zrĮmones.
1r.!šsiskirstyti,tačiau atėmė bet kokią galimybę jai reikštis ir veikti. RaŠis nutarimasveikianuo š.m. lieposl d.
diją vokiečiai tuojau pat ėmė patys tvarkyti, neleido lietuvių vyriausy(!L, J94J-J.0).
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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.
Tai buvo ką tik įžengusių į Kauną vokiečių karinio viršininko potvarkis
tais reikalais, kurie jam atrodė nedelsiant pertvarkytini. Rytotik_k.nri~iu~1s reikalat?s. Civiliai jais -~audotis_negalėjo - įska~:~
jaus
dieną,
birželio 26, paskelbtas šis atsišaukimas:
I ~1k1~ąi~ Lie':UvosYYI:1ausybę. Spauda t 1v~ta si:1ežta~i:izūra, kurid~tIt
dc apie hetuVIų valdžią net užsiminti. Pasirodžius Laik inosios Lietuaų.
LIETUVIA.11
Ne11ugalimi
Didiiosios Vokietijoskariaiatei11a
kaipJūsų DRAUGAIIR GELvyriaus~bės a~~šaukimui į tautą, j?. ios.v~rda~ '.'IL_aisvę'_' ž_urnale
BĖTOJAI NUO BOLŠEVIKŲ JUNGO.
vo daugiau m1mmas. Pašto ženklat, L~leisllsuk1limw pamme ti, buvok
Mes 11efomJums laisvę irgrąii11sime žmo11iškas
gyvenimosąlygas. KAS LAIfiskuoti. Pagaliau buvo atimti ir Laikinosios vyriausybės turėti auto:·
KYSISRAMIAĮ IR PILDYS VISUS VOKIEČIŲ KARINIŲ ĮSTAIGŲ ĮSAKY
biliai. Nacių supratimu, niekur neminima ir neturinti jok ios galim~
MUS, TAM NERA KO BIJOTI.
reikštis, Laikinoji vyriausybė turėjo būti ilgainiui pamirš ta ir baigti58•
Gi11ldus,
amuniciją ir visokią karomediiagą, taippat sumuštosios Raudonosiosarmijosir sovietų įstaigų nuosavybę tučtuojau reikiaperduotiartimiausiam
vo dienas, prieš ją nesiėmus jokių radikalių veiksmų.
vokiečių ktlriuomenės dali11iui
arba artimiausiaikomenda11tūrai arbapranešti,
Tačiau toks ketinimas nekliudė vokiečiams palaikyti santykiussu
kur taiyra. Tučtuojau reikiapraneštiartimiausiaivokiečių ktlrineiįstaigai, kur
lietuvių administracijos įstaigomis. Jie buvo tik pasiryžę neleisti lietu
.
yrapaslėpta ginldų, amunicijos, kliromediiagos,maistosandėlių ir k:J.Taippat
viams skelbti savo Nepriklausomybės, sudaryti Suverenio s valdžiosbei
reikiatuojaupranešti,jei kuryrapasislėpusių sovietų karininkų, kareivių ir bolšeorganizuoti Tautinės kariuomenės. Vokiečiai norėjo, kad susikurtų yje.
vikų komisarų.
Kas nuslepiasovietų ktlriusarbaginklus, amuniciją ir kitokią Raudonosios
tinė administracija, kuri sutrukdytų krašte išplisti chaos ui ir galėtų būti
annijos
ir SSSR nuosavybę arbają pasisavina,bus sušaudytas.Taippat bus supanaudota įvairiems jų potvarkiams vykdyti. Tais sume timais jie DC·
šaudytas,ktispasipriešinsarbabandyssusisiek:Ji
su priešu.
kliudė atsikurti prieš sovietų okupaciją buvusioms lietuvių administra
•
DRAUDZIAMAKELTI KAINAS arbaiš gyventojų ir vokiečių ktlrių reikticinėms įstaigoms ir leido joms skelbti savo potvarkius bei veikti. Vokic•
/autididesnių ktlinų negu iki šiol yra buvusiosarbavokiečių ktlrinių įstaigų yra
nustatytos.
Priešinguatvejuvisosprekės bus konfiskuotos,krautuvės uždarytosir
čiai nekliudė paskelbti net ir Laikinosios vyriausybės nutarimų beipokaltininkaisuimti.
tvarkių, neprieštaravusių jų politikai bei išleistiems įsakymams. Tačiau
Mokėjimams naudojami ir toliau iki šiol apyvartojeesantiejibanknotai,o
paliepimai turėjo būti skelbiami ne vyriausybės vardu. Juos paprastai
taippat Vokiečių Reicho pinigai (kursas:l reichsmarkė- 10 rublių).
skelbdavo kaip ELTOS komunikatus, jog taip nuta rusios bevardės
Krautuvės,yrekybinės įstaigos, viešbučiai ir k:J.
turibūti atdari,KIEKVIENAS
"kompetentingos įstaigos", "kompetentinga teisminių įstaigų valdyba
',
PR/VALO BUTI SAVO VIETOJE.
Kassauvališkaipaliks savo tarnybą arbadarbovietą, kas uidaryssavo krauMaisto pramonės valdyba, Mokesčių ir rinkliavų valdyba ir t.t. Voki~
·
tuvę arbaįstaigą, tas bepasigailėjimo bus traukiamasatsakomybėn.
čiai neleido organizuoti Tautinės kariuomenės, tačiau jau sukurtusu
VYRIAUSIASVOKIEČIŲ ARMIJOS VADAS
jiems reikalingus karinius lietuvių dalinius paliko.
([L, 1941-3).
Vos tik įžygiavę į kraštą vokiečiai ėmė skelbti savo potvar kius.T~
Vokiečiai netrukus nuginklavo lietuvių partizanus, nors tai sakosi
įsakai pirmiausia tvarkė karinio pobūdžio reikalus ir buvo skirti tvariai
pasiūlęs
vokiečių karo lauko komendantui gen. von Pohliui Laikinoužimtame krašte palaikyti. Tačiau potvarkiuose nebuvo išskirti -yp
"sios
Lietuvos
vyriausybės ryšininku prie jo paskirtas A Žemribas. Apie
vėliau - ir nacių politikos dalykai.Jau tą pat dieną, kai buvo paskel~
tai
jis
"Draugo"
1964 m. kovo 18 d. numeryje rašė: "Birželio27d. buvau
Laikinosios Lietuvos vyriausybės atsišaukimas į tautą, "Į Laisvę" 1,uvo
paskirtasmūsų vyriausybės ryšio karininku prie vokiečių karinės vadovyisspausdintas ir šis karinės vokiečių valdžios potvarkis:
bės. Feldkomendantas buvo austrasgen. Poh4jo pavaduotojas maj. HentVISI TURI TUOJAU PRADĖTI DARBĄ
schel. Birželio 28 d. pats patyręs, kad ginklas daugelyjevietų yra patekęsi
neatsakingoelemento rankas, patariau gen. Pohl įsakyti komendantūroms
l markė lygi l Orublių
/it
Visi valdininkai,tarnautojaiir darbininkaituri tuojau pradėti darbą savo •
Lietuvoje iš civilių ir buvusių kariškių ginklus surinkti. Toks ;sakymas tą
šiolinėje darbovietėje. Niekas neturi teisės darbo vietos palikti. PriešinguaN'I' pačią dieną, man o suredaguotas, buvo pagarsintasper Kauno radiją. Išbus baud1iamas.
. ,A..d.
imtis buvo padaryta Vietinės apsaugos štabo nariams, Jonavos rajonui ir
Prekybos įstaigos irkrautu vės, ypatingai maisto krautuvės, turi būti alJOl"r
vietovėms, kurios dar vokiečių kariuomenės neapvaldytos.Kaune tačiau
Ligi šiol nustatytos kainos ir toliaupasiliekagalioje.
ginklus turb ypač buvę nepriklausomos Lietuvos kariškia~gen. Pohl ;saVoldetijosReichopinigai galiojasantykiu l markė lygi JOrubliųRŠ J{IA] kymuturėjo būti apjungti į savisaugosbatalionus. Jie būsią reikalingi,kaip
1
KARINIS VI 1 9,1.,,Z}
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paaiškino komendantas, 1<:ašte
tv_,arkai
palaiky~i._Mūs_ų to ':'eto Laik¾
w,in11rubė galvoi
o kad tm yra uzuomazga atszkūruszos Lietuvoska,
·J ~
J
J '
•
· ulk A . B utkūną ".
nua,
menės ir tamreikaluivadovautl
paskyrep
Paskelbtąjį partizanų nugink!avimoįsa~ymą p~ivalėjo įvykdyti Ik.
tuvių įstaigos. Tad Laikinosios Lietuvos vynausybės Kauno karo k
mendantuiteko paskelbti šį įsakymą:
o.
KaunoKaroKomendanto
įsakymas Nr. 9

Kaunas,1941m. birželio
28d.
.
. . .
.
¼Jdoi,ybės įsakymu ligišiolveik{p~rtuanų ~~i~ia_iper~rgan1ZUojam
i i ,~.
/iarų junginį. Ryšiumsu tuo visiP?rlzzanų dal~mai
, ų:nom~ ~p~aug~
irPaskiri
asmenys
savoturimus
visusginklusir karomedžiagą pnvaloligi šiandien,biruBo
mėn. 28d.17val.grąžinti perregistravimui
KaunoKaroKomendantūrai. Nuo~
patlaikoišduotiligšioliniai
leidimaiginklui laikytiir vaikščioti nustojagaliOJ.
Asmeny
s, kurie nustatytu
laikuginklų perregistravimui
į komendantūrą negr
t
žins, busbaudžiami
visuįstatymų griežtumu.
PLK. J. BOBE
L15

KaunoMiesto irApskritiesKomendantas(MŽL,p. 69
~
Tą pat dieną buvopaskelbtas ir šis Kauno komendant o pranel
~
masapie pradedamą organizuotiapsaugos batalioną:

Kaunas
, 1941m. birželio
28d.
KaunoKaroKomendanJūros pranešimas

Prie KaunoKaroKomendantūros formuojamasTautinioDarboApsau
gci
bataliona
s. Visitaurūs lietuviai, norį tarnautitamebatalione,kviečiami ikiJ.m.
birželio
29d. 18 val.užsirašyti
KaunoKaroKomendantūroj, Gedimino
g.~:/
aukštas, kombarys
l. Priimami
tarnavę aktyvioj
tarnybojkarininkai
, pus~ ~kiaiir eiliniai.Registruojantis
prašome
pristatytivisusturimuskoriniu
s ir c1vw·
nius asmens
dokumentus.
PLK J. BOBEJJ
l

KaunoKaroKomendantas(MŽL,p.70)
.
Ligišioskelbimoišspausdinimoprie Kauno karo komendan~~
jau buvo būrys lietuvių karių, kuriuos buvo pradėjęs telkti dar vie~es
apsaugosJtabas. Šiamskelbimuipasirodžius, į šį būrį įstojo ir daugi
au.
Kaunepne karokomendantūros suformuoto Tautinio darbo apsau
f
bataliono vadubuvo paskirtasplk. A. Butkūnas, 0 pavaduotoju mjr.A,
Impulevičius.
.
Lietuvių partizanų nuginklavimą ir,·ie patys ir visi krašto žmon
e!
. . iš
'
š. •su
sk a~dž_ia1 gyveno._D. ~~či~l~ savo atsiminimuose apie tai _rae: ai·
vokfeč,ų komemfantūr?s ĮSikūrimu lietuviškapartizaninė veiklavisam~ .
51
t~[išskyru_s
Vilm~kz:nstv_arkėsi u ®t onomiškai") su kiekviena d~en~
~
0
reJO:.
!u J_buvoišle!Sf
as ĮSakymas atiduoti ginklus. Tai buvo d,džiallSI
.
sm~g,s_m~ _kovoto;a"!.s darne~pvaldytojpafrontėj, kuri nebuvo ap~ 8
ta ir velesmais okupaci1
os metais. Tik neseniai tesužinoiau (]964,0 ·
"Draugo" pusLPatspasis
'akė), kad tai· musų
- paskirto verte/O,
'··
buv.!tol>?
•

-
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areigūno "nuopelnas". Gaila. Jei tuo metu būtų žinota, būtų gavęs "pyfos". Aš dvi dienas ir naktis vargauskirdamasginklus ir pasirašinėdamas
atitinkamus leidimus (daugiau 6000), nes be jų sugautus su ginklais vokiečiai nušaudavo vietoj. Taipatsitiko su dviem partizanais, saugojusiais
tiltą už Kauno. Sunkiai skyrėsi su.ginklu daugelissen~sn~ųjų ko~ot_ojų._
Ypatingaipergyveno gen. G. B. Jokiospastangos nepadeJO
1am pas1/aikytl
ginklo. Savaime aišku, kad kiekvienas okupantas pirmiausia pasistengia
surinktiginklus. Tai tik dienų klausimas. Tal iau negerai, kad vis savieji
"pasitarnauja."(Draugas, 1966,Nr. 153). .
. . .. .
Po to, kai karo komendantas buvo paskirtas Kaune, La1kmoJ1Lietuvos vyriausybė paskyrė komendantus ir kitiems krašto miestams bei
apskritim~. Viena~ iš ko~e?dant? už?avi~ių buv_osujungti ~ava~ankiškaiveikusms part12anų hunus bei ats1pala1davusmsnuo 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. Raštikissavo atsiminimuose rašo: "Man, kaipkrašt~
apsaugos ministeriui, beveiknebuvodarbo, nes nebuvo sąlygų tam darbui
plėsti. Vadinamoji sukilėlių karinė vadovybė jau anksčiau ne mano buvo
paskirta.Irji jau buvo atlikusisavopareigą. Kauno ir kitų miestų lietuvius
komendantus vokiečiai paėmė savo valdžion ir naudojo savo reikalams.
Aš neturėjau jokios įtakos tiemsreikalams ir to meto sąlygomis negalėjau
turėti." (Rš, II, 302-3). Apie pačios Lietuvos kariuomenės atkūrimą atsiminimų autorius toliau sako: "Išpradžių aš kėliau klausimą ir apieLietuvos kariuomenės atgaivinimą. Tuometinės beveikvisos tautos nuotaikos
šiam reikalui buvo labaipalankios. Be to, maniau, kad, turint savo kariuomenę, būtų lengvesnė kova ir dėlpolitinės Lietuvos nepriklausomybės.
Per tą patį gen. von Rocque įteikiau tuo reikalu raštą vyriausiajaikariuomenės vadovybei.Raštas ilgai ten gulėjo ir per tą laiką visiems mums paaiškėjo vokiečių siekiai Lietuvoje, todėl neradaujokio reikalo toliau rū
pintis tuo klausimu, irjis tapo neaktualus." (T.p.305).
Lietuviusjautriai palietė ir vokiečių elgesyssu lietuviais karo belaisviais.Tie belaisviai buvo į Raudonąją armiją inkorporuotos Lietuvos 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 išvytusso~e tus ir prip~ins Lie~v.?~
nepnklausomybę bei leis atgaivinti jos kanuomenę . Tačiau vok1ečia1
nepripažinonei Lietuvos nepriklausomybės, nei leido kurtisjos kariuomenei. Vokiečiai tuos lietuvių karius, kurie patys perėjo į sukilėlių bei
vo~iečių pusę ir kovėsi su rusais, laikė karo belaisviais,nes kariai buvo
suii:ntiginkluoti 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~111

je, bir>clio26 d. vokiečiai oficialiaipa kelbė, jog Lietuvos kariuorne:
nee~i tuoja~~:Kariai buvo spiri_amj
p~sili_kti_voki_e~ių pagalbinėj~~
n~~J arba e1t1Į badu marinamų 1rVl a1pk1ta1pn~~1~amų soviellĮ be.
la1sV1Ų tovyklas.Tik po ilgų pastangų gen. S. Rašt.1km1
pavykoiš voki
čių išsiderėti, jog lietuviai kariai bus paleisti namo. Anksčiau suda~
Lietuvių savisaugosdaliniai 1941m. liepos 21 d. buvo išformuoti irvj.
toj jų imta organizuoti savanorišką Vilnia~satsta~o tarnybą. Tap~
ga daug buvusių lietuvių karių galėjo grįžti. namo. Taip pat bent iš dalies
pavykoišlaisvintiir patekusius į belaisvių stovyklas,tačiau lietuviuska.
rius paleisdavo labai iš lėto. Lietuviuskaro belaisvius ėmė leisti narno
1941m. rudenį, bet tasai grąžinimas tę ėsi dar beveik ištisus 1942m. Iš
vieno stovyklosVokietijojegrįžus pirmiesiems aštuoniems lietuviams
belaisviams,"Į Laisvę" vasario 28 d. numeryje apie tų belaisvių paleidimo tvarką rašė: "Šių mūsų tautiečių grįžimas turėjo užtrukti dėl tam
tiknĮ techninių kliūčių. Grą..~nti juos numatoma grupėmis taippat po8
žmonesmaždaugpo dvi grupeskas savaitę, paeiliui su paleidžiamaisiais
latvių ir estų karo belaisviais.Išleid..~ant
pirmiausiaatsižvelgiama į amžių,
sveikatosbūvį, namie likusiosšeimosgausumą irpan. Kai kurie buvotam
tikrų įstaigų pareikalauti".Toje stovyklojebuvo dar likę 57 lietuviaikaro
belaisviai,116latvių ir apie 600 estų. Gyvenimosąlygos stovyklosebuvo labai sunkios.J. Vaičeliūnas apie tai rašo: "1941m. spalio10 d.gr;.
žau iš vokiečių nelaisvės. Kurį laiką gyvenautuolaikinėje savo tėviškėje
Pasvalyje,kur Pumpėnų gatvėje Nr. 71 turėjau penkių kambarių namuką.
Buvau laimingas, kad iš nelaisvės grįžau su pirmaisiaistransportais.Kai
kurie mano draugainelaisvėje buvo išlaikytidar penkis mėnesius ir tai
žiemos metu. Jie iš nelaisvės grįžo patinę. Su vienujų - ltn. Karosu kal/Jė·
jau Panevėžyje 1942m. kovopabaigoje.Tarpkitkopasakiau, kad 1941m.
prie Kūčių staloprisiminiauir savodraugus,likusiusnelaisvėje. Jispapasakojo,kaipjie tą Kūčių vakarą lindę pro spygliuotą vielų tvorą, kadgalėtų
pasivogtikiek bulvių. Jo kūnas dar ir dabarbuvo sutinęs, nors iš nelaisvės
grįžo prieš trissavaites."(TŽ1967-48/931).
Dėl tokių sunkių gyvenimosąlygų stovyklosene vienaslietuvių karo
belaisvių savoeilės vyktinamo ir nesulaukė. Jie numirė badu ar nuo to~
stovyklosesiautusių užkrečiamų ligų. Dėl tų "tam tikrų įstaigų reikalaVJ·
mų" tenka pastebėti, jog vokiečiai sveikesniusir tvirtesniuslietuviuskaro
belaisviusvertė stoti į savo kariuomenę arba užsirašytidarbams reiche,
grasindami,jog ~eužsirašiusiųjų iš stovyklosnepaleisią. Nenorėdami tose
stovyklosevargtiar net mirti badu, tokie belaisviaiužsirašinėjo darbaDl'
ar kitoki?m~tarnybo~. Tai,matyt,palietė mažą karių skaičių. . .
Ka_1~ir buv? gahma l~ukti, netrukus buvo paskelbtas ma1Stoir
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 dienosmaistoproduktai ir pagrindinės pramoninės prekės yra normuojamos.Šiosprekės parduodamosatsiivelgiantjų reikalingumo.Maistoproduktaiparduodami tik už prekių pirkimo kortelių kuponus. Kitospramoninės
prekės (avalynė, drabuiiai)parduodamospagalspecialiusleidimus. Vokiečių Armijoskoriamsšių prekių išduodamatik esantskubiam reikaluipagalatitinkamo
daliniovadovybės reikalavimus.Civiliniams gyventojamsnormuojamomsprekėms pirkti leidimusi!duoda MiestoBum1istras(Miesto Savi11aldybė).
Normuojamasprekes be leidimų ir kortelių pardavinėti irpirkti draud1iama.
Kaunas,1941. Vll.7.
KARO LAUKO KOMENDANTAS ([L, 1941-12).

Dar prieš įvesdami maistoproduktų ir pramoninių prekių normavisavožinion maistoir įvairių prekių sandėlius.
Korteles įvedė be jokio pasiruošimo,todėl sudarė daug sunkumų
ir gyventojams,ir jas išduoda nčioms įstaigoms. Kokia susidarė padėtis
tuojpo normavimopotvarkiopaskelbimo,vaizdžiaiparodė Kauno miesto savivaldybės spaudai pateikta informacija."Į Laisvę" 1941 m. liepos
24d. straipsnelyje"Kortelių sistema bus tobulinama" rašė: "PasiteiravusKauno m. Savivaldybėje dabaraktualiaiskortelių reikalais,buvogautašių informacijų. Dabartinė kortelių davimosistemayraprovizorinė. Neturėta tikslių gyventojų registracijos
davinių. Namų savininkų daviniais
darytassurašymasyra tik apytikris,nes kai kuriegyvenoneįsiregistravę, o
kitiįsiregistravę buvo iš Kauno iJvykę. Patikortelių sistema priderintatik
trumpamlaikui,nes mažaigarantuotanuo padirbinėjimų ir neteisėto panaudojimo.Apsisaugotinuo klastojimobuvo nusistatytataip sutvarkyti,
kadgyventojaipirktų tik tam tikroseiš pradžių pasirinktosekrautuvėse.
Dabarlaikinaiteko nuo to atsisakyti,nes pirkėjai susiregistravo
į krautuvesneproporcingai
jų pajėgumui. Tačiau ateityjenumatoma sutvarkyti,
kadpirkėjai pirktų tik savorajonokrautuvėse, iš ankstonurod..~
us, kurioje
krautuvėje pirkėjas noripirkti. Pirkėjo laisvė galės pasireikštituo, kad pareiškęs norą, galės įsiregistruoti kitojekrautuvėje. Dabardaromagyventojų statistika.Skaičiuojama gatvėmis ar netjų atkarpomis.Atrodo, kad gyventojų pritvirtinimą priekrautuvių busgalimaįvykdyti nuoš. m. rugpjūčio
mėn. pradžios.Buvo kilęs klausimasdėl tų asmenų, kurie valgovalgyklose. Kas valgotik valgykloje,tam klausimaslengvaiišsprendžiamas- jis
atiduodavisaskorteles.Kebliausu tais,kurie valgotik pietus. Su ''Valgio"
trestususitarta,kadjis išpietų valgytojų ims mėsos, miltų, kruopų, riebalų,
kiaušinių ir trečdalį duonoskuponų. Kitammėnesiui norimaparuoštispecialiaskorteles,laikinaiatvykstantiems į Kauną ir valgantiemsvalgyklose.
Toskortelės bus duodamos tik esant rimtam reikalui(pvz.,atvykusiems
tarnybosreikalais ir turintiems atitinkamusliudijimusir kt.). Pienokortelės jau baigiamosdalinti.Jos išnešiojamosšeimoms į namus. Patyrimas
parodė, kad interesantų kvietimasatsiimtikortelessudarodaugnepatogu-

mą vokiečiai perėmė
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Ir ir kitos kortdt;,\.Ims i.fodiojamo.,~
tlar neai.Ru.. l,iĮ?oniit nia·
ni.,·
/J1•i
kitus sol'i1•t,11ns
dirbanfiu.1
· a.wwnis;
cl/>nipinimo
klausimą Sl'arstoatitinkamos1:vtaigos.
Savivaldybė mat~
· asml'f1is;
ko,tch!f11~11,1togum~1,
,~esj11atki,pimjimasuži,~1a_nm_1aža
laiko.Pas,;bi~ apiept1s1ė•b1i1t1.v pamJiutu m1si/eidlit1nfiu.1
apit•l'i.1·11s
,:inkluotus vyrus.
mas duld1snoraspirkti pramo11im•sprek1•s
ne tik iJ mkalo, bet irdėl 1
Užtmksriauminėtų <ismt'llll
pmlwimą valdžiosorganamsyranumatytospretikropsicho:o. Teksprieitipril' taJk11
sistm10s,l>ttjos įvesti dar negali:
mijos.
kol nh-atiksliaiapskaic"Ciuoti
prckil1i§tekliai,ji1tiekimogalimumaiirhai
Mirtirsbmismt' ba~u,ąj{,ma:
ldėkvinzas vokiečių karininko,karrivioar tamautojoužpuolimas;
nhji vartotoji/reikalai.Šiuo metu provi:oriškaiduodami lapaiprekėms
kfrkviennspasikėsinimas prie.fvokiečių kariuomenės įrengimus, susisiekimo
pirkti, sprendžiantpagal reikalą. Tasistemaderinamaprie taškų sistemos, priemone.,·
ir bet kokit1sįmones;
kadangiperkantiejiįtrauA.iami į kartoteką, ir ateityjetaigalės būti įskaityta
sol'il'lų kariuomenės lwri11i11kų, kareivių, komisarų ir kitų sovietamsdirbanfių
i taški.1sąskaitą. Dabarveikia vienapirkimo lapų išdavimokontora(Sa- asmenų slėpimas beišeqJirnas;šie asmenystuojauperduotinivaldiiosorganams.
piegosg. Nr../). NetrukustokiaskontorasnumatomaatidarytiŽaliaka/nyje, Be to, draudiiama ir pagalkaro istatvmusbaudliama:
kllrWcų žinių perdavimasžodžiu, raštuar kitokiu būdu;
Vilijampolėje, Aleksoteir Šančiuose. Kai bus atidarytoskontorospriemiesneDidžiosiosVokietijosar ne i·okiečių užimtų kraštų radijostočių klausymas;
čiuose, busgalimakreiptistik į vietineskontoras.Prekių pirkimolapaidu0,
žydamsturėti radijoaparatus;
darnipagalanketas,iš kurių matytireikalas.Numatytasir tikrinimasbutu0,
1ddarytikrautuves,valgyklasir restoranus;
kllinų kėlimas, parduodantvokiečių kariškiamsargyventojams.Nepildiius šio
se.Drįsusieji paduotinetikrasžiniasbus visugriežtumubaudžiami, nesjit
isakymo
bus baudiiama uždarantparduotu1-ę ar konfiskuojantprelą;
skriaudžiatą visuomenės dalį, kurigaminių tikraireikalinga.Priekontaos
i§eitiiš namų nuo 22 val. iki 6 val.,žydamsnuo 20 val.iki 6 val.;
susidaronemažoseilės, bet šiuo atvejujų išvengtibeveikneįmanoma, nes
mikščiojimas tarpvietovių anksčiau minėtu lai/ai; žydamsaplamaidraudiiamažne visigyventojainori šį tą įsigyti. Patiemsreikalingi.ausie
ms numatyta ma apleistigyvenamasvietas.
Visigwentoįai privalodirbtisavo darbą ir laikytisramiai.
išimtinė tvarka.Politiniams
kaliniams,nukentėjusiems nuo karoirkitiems,
įrodžiusiems, kadprekės jiems tikraireikalingos,
prekėms pirkti lapaiprie!•
KARO VADAS ([L, 1941-18).
pietišduodamibeeilės, o popietyraspecialiai
jiems skirtosvalandos.KontC>Pasirodžius šiam potvarkiui liepos 19 d. spaudoje buvo paskelbrospajėgumas darper mažas.Norintpatenkintinormalų interesantų judėf
tas šis priminimas: "Atskiraisatsitikimaispastebėta, kad civiliaiasmenys
mą, reiktų kontoros
pajėgumą pakelti150%,o dabartinėmis sąlygomis netir
įsileidžia į kalbassu pravedamais rusų-bolševikų belaisviais.
Dėl karinių
padidintupajėgumu eilių greitpašalintinebūtų galima".
sumetimų kiekvienassu rusų-bolševikų belaisviais
pasikalbėjimas yragriežtaidraudžiamas".Tą pat dieną ELTApaskelbė ir šį vokiečių potvarkį
Llepos 14 d. buvo paskelbtas naujas vokiečių Karo Vado atsišau•
dėl žydų: "Kaunas,VII.18. ELTA. Įvesta tvarkažydaiįvairias prekespakimas į gyventojus,kuriame pabrėžta, jog aukščiausia krašto valdžia
gal
kortelesgalės pirkti tik jiems skirtosekrautuvėse. Kituržydamspirkti
priklausanti vokiečių kariuomenės viršininkams,pakartojama vienakita
draudžiama".
jau anksčiau paskelbta nuostata ir pridėta nemaža naujų. Atsišaukimas
Karo metu vokiečiams reikėjo daug darbo jėgos. Tad, vos tik okubuvo tokio turinio:
pavę Lietuvą, vokiečiai ėmė jos rūpintis. Liepos 15 d. buvo išspausdinAtsišaukimas į gyvenJojus
tas šisjų atsišaukimas į lietuvius:
11111.,

Vokiečių kariuomenės užimtuose kraštuose aukščiausioji valdiia priklOUSo

kariuomenės viršininkams.Jų

nurodymaituri būti vykdomi.
Per24 val. nuo šio atsišaukimopaskelbimoreikiagrąžinti:
visus ginklus, amuniciją,, rankinesgranatasir kitus karo reikmenis;
visą sovietų kariuomenės ir sovietų valdiios turtą;
visasproklamacijas.
Nusižengimaibus baudiiamipagalkaro įstatymus.
•
Išvardinti daiktaigrąžinami 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 irpašaro sandėlius beikitolti
sovietų kanuomenes turtą;
.
apie besislapstančius sovietų kariuomenės karininkus, kareivius ir Jco,rliSI'

LIETUVIA.1/
darbas
yra duona

Perbolševikiškųjų padegėjų niekšingą viešpatavimą ir nesuva/domumą daugelisjūsų neteko darboviečių. Jų atstatymasgali vykti tik iš lėto.
_KolLietuvojedarvisiemsdarbonepakanka,vokiečių kariuomenė duodajums
8°}1':'ybės dirbtikaimyniniuoseRytprūsiuose, Darbo atlyginimoatžvilgiujūs ten
busitevisiškai lygūs vokiečių darbininkamsir galėsite paremti savo artimuosius
savosantaupomis. Vokiečių kariuomenė laukia,kad visi sveiki nevecų lietuviai,
1 raiir moterys, pirmoje eilėje bedarbiai,irodyssavopasiryžimą atsilairtiužsiregistruoda
mi darbui.Padėti atsistatytigalitetik darbuiKastačiau nenoridirbti, tas
negalireikalautiduonos.
Žinių apiedarbosąlygas ir kita gausiteartimiausiameverbavimopunkte.
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Gražiūnas

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 naft o produkllĮ vokiečiai išspausdino šį potvarki:
·
PA.RĖDYMAS

Apie draudimq vartoti ir prievolf registruotia/sargasvisų mineralinių alyi,ų ir
mineralinių (naftos) gaminių
l . Tuojau šį parėdymq paskelbus uždedamas draudimas visiems mineralinių
alyvų ir m ineralinių (naftos) gaminių ištekliams, nežiūrint, ar ta.~būtų valstybilll,
kooperatinė ar pri vati nuosavybė. Pardavimas ir kitoks naudojimas prekių, /cu.
rioms uldėtas draudimas, draudliamas.
2. Kas turi daugiau, kaip žem iau išvardintus kiekius mineralinių alyvų beijų
gaminių, privalo įregistruoti Lietūkio skyriuje arba vietos kooperatyve:
a. benzino, gazolio ir žibalo atsargasdidesnes nei 200 litrų,
b. auto alyvų bei tepalų, taippat traktorių alyvų bei tepalų daugiau kaippo50
litrų kiekvienos rūšies,
e. pramoninių alyių bei tepalų daugiau kaip po 50 litrų kiekvienos rū§ies.
Vietos kooperatyvai,surinkę tas ži.niasir pridėję ži.nias apie savo atsargas
, ptr·
duoda jas Lietūkio Skyriui ar rajoniniamkooperatyvu4laikančiam naftosgamin~
paskirstymo sandėlius. Pastariej~taip pat pridėję ži.niasapie savo atsargas,skubos
keliu persiunčia Lietūkio Naftos Gaminių Skyriu4Kaune, Laisvės ai. Nr.22.
3. Pramonės įmonės, kurios ir toliau veiks, galip aliktisau alyvų irtepalų (iiūr.
2 pu nkto e) 4 savaičių atsargą ir šio kiekio neregistruoti.
4. Už šių nuostatų nepildymą bus baudliama.
pas. LINCKE,
Majoras, Ūkio KomeruianJas
Kaunas, 1941. VII .25
Anksčiau pateiktieji potvarki ai ir atsišaukimai yra daugiau susiję
su karu bei karo ūkiu. Bet vokiečiai nepamiršo ir palyginti mažiaukas·
dienių reikalų reikšmingumo . Nemažos politinės svarbos reikalasjiems
buvo vėliavų kėlimas . Kad, be vokiečių, niekas kitas nereikštų savotau•
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 irp~st~tu?s~v~liav~~:
reiškė kartu su Vokiečių Kanuom ene dvigubą diiaugsmą del 1šla1svm1mo
išbo,·
ševikų smurto ir dėl vokiečių pasisekimų.
Nuo liepo s mėn. 22 d. bendras ligšiolinis vėliavų iškabinimasbaigiamas.Nuo
to laiko pagal vokiečių papročius iškabinti vėliavas reikalingatik tuosenamuose.
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, Vi~n~uje,G~dimi_nopilies bokšte, buvo už~r~u~ta kelti he:ri
vių tautmę vchavą. Tik po ilgų pastangų gen. S. Raštik1m pavykoga .•
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 .Yilniujevokic~iainė
šiai iškelti lc1d1m
o nedave. Ten bemažhgtokupac1JOS
galo buvoiškelta
vokiečių vė liava. Tik prieš pasitraukdamiiš Vilniaus,okupantailietuviamspranešė, jog leidžia šalia vokiečių vėliavos Gediminokalne iškelti ir lietuvių tautinę vėliavą.
Točiau vokiečių draudimaslietuviams
iškeltisavotautinę vėliavą palikogal skaudžiausią, bet ne blogiausią įspūdį. Didesnį pasipiktinimą sukėlė pirmomisokupacijos dienomiskarinės vokiečių vadovybės pareikštasreikalavimas,kad Kaunomiestosavivaldybė įsteigtų jų reikalamsviešuosiusnamus. Vėliau gyventojusapėmė ir siaubas,nes vokiečiai ėmė
gaudytimergaitesir jaunas moterisir prievartajas gabentii tuosnamus.
Tą patį naujieji okupantai darė ir Vilniuje,kur mergaitesir jaunesnes moteris ėmė gaudytigatvėse.
Žudikų komandos
Vokiečių armij ai žygiuojant per Lietuvą, įkandin traukė ir vadinamos Einsatzgruppen. Tai buvo specialioskomandos užimtamekrašte naikintii nacių priešų sąrašus įtrauktoms gyventojų grupėms.
Dar 1940m. kovo 3 d. Hitlerio gen. A Jodlispadiktavoartėjan
čio karo su sovietaisRichtlinien - pagrindiniusnuostatus
. Tuosenuostatuose A Jodlisjau nurodė, kad "žydiškabolševikinė inteligentijakaip
ligšiolinė liaudiesprispaudėja turi būti pašalinta". Vėliau išleistameįsa
kymebuvo konkrečiai nurodyta,jog komunistiniaipareigūnai beiaktyvistai,žydai, čigonai, sabotažininkaiir agentaituribūti laikomitaisžmonėmis, kurių pats egzistavimaskenkiadalinių saugumui,todėl be tolimesnių tyrinėjimų šie žmonės turi būti naikinami- "ohneweiteresVer-

fahrenhinzurichten sind." (žiūr. Der Orden, p. 329).

Šiamuždaviniuivykdytisau8ll-!11o
policijo
_s ir ~augu~otarnybos(S!cherheitspolizeiund des SD) vadmR Heydnchwbuvoįsakyta orgam:
zuoti ir paruošti minėtas Naikintojų gru~ (Einsatzgrup~~).Kad3!1gi
tarpnacinių Vokietijosžinybų vykoganakiet~ ~a~~ delĮtakos ~~
tuose kraštuose, tai Heydrichaspavestouždavimoem~1labruene~gmg~1!
ir 1941 m. gegužės mėnesį jau turėjo 3000~•~nebuvo
~uskirstyti
Į
keturiasgrupes. Tie 3000esesininkų buvospec1aha1
ap'?okytiPrečo pasieniopolicijosmokykloje(Pretzschan der El~), netoliWitte~~rgo.
Naikintojų grupės (Einsatzgruppen)žygi_a~o!
buvo_
aprupmam~s
bei apgyvendinamoskaip ir Wehrmachto~ahn_1a_1?
bet JŲ drau~mę ~r
specialią veiklą tvarkė Reicho sau~~o ~naus1?J1~aldyba(Re1chss1cherheitshauptam
t). KiekvienaN~ik1~t~J~
~pe (~msa~~ppe) bu:
vobatalionodydžio.Grupė A, kun veikeIr Lietuvoje,tureJo990vyrų.
9%-G estapo, 3,5%-SD, 4,1~-kriminalin~s pol~cijos,
13,~~-Tv~~~ospolicijos(Ordnun~polize1),8,8%- ~ve~1mš~hų pa~al_bmes
pahc1:
Josir 34% - WaffenSS (WaffenSS - tai visų ginkloruš1ų, lygiagreti
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Wehrmachtui, ištikimiausia Hitleriui kariuomenė).
.
To . grupės žygiavo neatsilikdamos nuo fronto da_linių, kad galėtų
l! naudon taigaus užpuolimoteikiamuspranašumus. Kaip pastebi H Iio.
eh~e~~~nai dėl miesto dar buv~ kovoja~a, o_pinnieji E~nsatzgruppen
dahmai Jau žudė. Kaunas,MintauJa,RygaIr Talinas tų grupių buvouŽintti
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 naujomsjos
įstaigoms dar nesugebant rūpintis viešąja tvarka, įvairiose Lietuvosvietovėse pasitaikė ir išsišokimų, sauvaliavimo bei smurto. Taip atsitiko
dėl kelių priežasčių . Visų pirma sovietinių pareigūnų bei komunistinių
aktyvistų veiksmai labai papiktino visuomenę, todėl keršta s, linčo teismai ar panašūs dalykai pasidarė labai tikėtini. Daugelio žmonių šeimos ar kiti artimieji buvo išvežti arba išžudyti. Treti buvo išėję išsovietinių kalėjimų, kuriuose buvo žiauriausiai kankinami arba grįžę iš miškų, kur jie buvo priversti slapstytis, gelbėdamiesi nuo kalėjimų, kankinimų ar net mirties. Gana daug šito smurto kaltininkų su besitraukiančiais sovietais nespėjo pabėgti ir liko Lietuvoje. Likusiose sovietinių
įstaigų

bylose buvo rasti okupantų pakalikų sudaryti sąrašai: kas turi
būti išvežtas 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 valiossusilaikytinuo keršto
ir ne visipajėgė susivaldyti,o kai kurie net manė, jog būtina su išdavikais
atsiteisti.Juolab, kad Lietuvos valstybės konstitucijosvykdymą pirmasis
okupantas sugriovė, o antrasis visomisgaliomistrukdė atkurti.

i

Antrą smurtininkų grupę sudarė buvę įvairūs sovietiniai pareigūnai
ar šiaip aktyvistai.Matydami,jog jų sovietiniolaikotarpio veikla galidabar jiems skaudžiaiatsiliepti,jiemėgino įsiteikti naujiesiemsokupantamSKaip būdingą pavyzdį galimasuminėti Šiaulių advokatą P. Požėlą-Kolok·
šą, kuris pirmosiomisvokiečių okupacijosdienomissu savo sudarytubū
riu įvairiuose Šiaulių apskrities miesteliuoseišžudė daug žydų. 1943m.
pavasarį buvo pats sušaudytas,kai vokiečiams kiti įteikė aiškių įrodymų,
kad P Požėla-Kolokšas sovietinės okupacijoslaiku buvo NKVD agentas.
Jis buvo ne vienintelic;mėginęs taip gelbėtis. Mosėdžio žydusišžudė buvę
komjaunuoliai. Vilniujedaugiausia iš sovietinių pareigūnų bei komjau·
nuolių buvo sudarytas būrys, kuris vokiečiams padėjo vykdytiįvairias egzekucijas.Tie sovietiniai aktyvistaitaip ėmė visurveržtis,kad "Išlaisvin~
Panevėžietis" savo 1941 m. liepos 4 d. numeryje net rašė: ''Dėl spartuol_ių_
ir šiaip ~aip P_asi!>'_mėjusių, bolševikamsvaldan~tuojaupraneštiredakcijai
trumpai,bet aiškiai,nurodan~pvz., kiek, kada, kur, kokiasbolševikines
tai-
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paskaitastoks turėjo, kiek uoliairaudonuosiuskampeliuskūrė, sieni-

~ /aiJcraščius rašė ir organizavo,korespondencijasir straipsnius/aikraš-

'\ms
rašė, įsakjmus davinėjo, bolševikinesdainasdainavoir jaunimą mokė

~;nuotiir t.l Matote,šiandietokie "spartuoliai"
jau stengiasibrautisį lietuvišką darbą ten savomizemasasmenybestuopridengti".

Beto,karo pradžioje susidariusiossąlygos leido pasireikštiįvairiems
asocialiems,
liguistosdvasios,iškrypusiemsbei demoralizuotiemsasmenimsAps~etę p~trio~is ar prisidengd~~ ~tokia~ ~~omeniniais_tikslaisjie ėme grobllsvetlffią turtą, persek1ot1,1skundrnet1
II net žudyti.
' šitokioelgesiožmonių juo labiau ėmė daugėti, kad naujiejiokupantaidažnaitokių veiksmų ne tik nesmerkė, bet dar skatino,ypač jeigu tie
veiksmai
buvonukreiptiprieš žydus,komunistusar tariamuskomunistus.
Jauminėtasis D. Bičiulis tarp kitko rašo: ''Jauminėjau, kad aną lemtingą
naktį gestapininkai
pradėjo siautėti priešžydus. Dalyvavę apiplėšime du mū
siškiaibuvoareštuotiir perduodamimūsų pačių sudaromamteismui. Tačiau gestapas
pasakė-halt ir buvopaleisti."(Draugas,
1966,Nr. 153). Kretingosmiesteir apskrityjesiautėjo Tilžės Gestapo globojamasJakys. Šis
pilietispo karo Vokietijojuž karinius nusikaltimusbuvo nubaustas penkeriaismetaiskalėjimo ir ten mirė. Deja, karo metais ir viešojimūsų policija
, ir saugumasbuvo bejėgiai jį sulaikyti.Tik su dideliaissunkumaisir
beveikklastaJakį pavykoatgabenti į Marijampolę ir čia areštuoti. Nors
buvokaltinamasnet areštuotų moterų išprievartavimu ir šaudymu,vokiečių netrukusbuvo iš lietuvių perimtas ir paleistas. A Valatkaitis,lietuvių
saugumopasiųstas į Kretingą ištirti Jakio nusikaltimų, turėjo bėgti, nes
grėsė Gestapoareštas.
Ši padėtis sukėlė lietuvių visuomenės ir valdžiosįstaigų susirūpi
nimą. Laikinojivyriausybė ir lietuviškojivisuomenė nemanė, jog visus
sovietinių pareigūnų bei jų aktyvistų padarytus nusikaltimusreikia pamiršti,o jų vykdytojuspalikti ramybėje . Laikinoji vyriausybė pasisakė
priešbet kokį savavališką smurtą ir įskundinėjimus, nepritarė įskųs
tuosiusbe teismo žudantiems okupantams ir panašiems nežmoniškumams.Už įvykdytus nusikaltimusturėjo būti baudžiamitik juos padariusiejiir tik teismui išnagrinėjus jų bylasbei juos pripažinuskaltais.
Gerai Laikinosios vyriausybės susirūpinimą dėl aukščiau minėtų
dalykų atspindišis Šiaulių apygardosteismo prokuroro raštas Tauragės
apskritiesviršininkui:
P!'ugelislietuvių (Lietuvių aktyvistų fronJonariaiir kt.), kuriegeraipažįsta bol-

;Z;"kiJkąjį terorą, bolševiki~ apgaulę ir visasbolševikinesokupacijosgyvenimoir
_ ~ 0. sąlygas,

Jiuometu Šiaulių apygardos
teismoprokuraJūrai pareiškė savosusi-

~p1rumą dėl vykstančių kni kurioseapygardos
vietoselietuvių suiminėjimų ir lietuvzų naikinimo.

Susipažinęs su įvykusiais ir tebevykstančiais Šiaulių apygardoje
lietuvių are§tais,
;lldu, ka_ddaugelislietuvių suėmimų, nors§iuo metusuėmimai kai kuriosevietose
a tolygūs perdavimuisu.foudytį kai kuryraJJOIUll}'ti
be rimtopagrindoir be jokio
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tvnmo. Daug ku~suėn:iimai p~
/~ai len~apėdiš':ai ir dargis~
nes s1,\ka_uas.
_Nera ne vieno miesto,miesteliozrvals~wus, kurpatys lietu ,
m:z1~1etų lietui'ZŲ. Suimtųjų lietuvių tarpeyratamautO)l,b
ūkininkų, amati ~,
b~mnkų,_ m'!t~rų, nepilnamečių jaunuolių ir dargivaikų (15-16 metų)~-~
i utų suzmt~szems, nepadariusjokių kvotų, jau yra įvykdytos mirtiesba~~
1<.:>nst~tuoti
!abai liūdnų faktų, kad į suimtųjų lietuvių skaičių pateko .et:1'~
lietuvių. Kru kurie lietuviai aktyvistaipasigedonet savo slapto lietuviš~sa,.~
draugų, kurie tik išprievartosviešaidalyvavobolševikiniam"maskarade". v~
si bolševikinefrazeologija,o slaptaiveikė aktyvistų būreliuose. Ypač vats{ <14~
i:.adovavimu_itnJ.ks~anuosaikių i1~te~ige11tų, ~etos Žlr!onė,s, ~~ darni
]Lemsbolševikų skriaudas,skundžiazrda1nazbepagnndosuzmznėja buvu;;;;")IOJ
gūnus (seniqnus, se,:ii~f!ŲPcuŲjėju~ vykdofn:ųjų _kof:'ite_tų ta.n:auto
jus, mokytr:n
·
t.t.)._NeJ?agrĮS_tas nazki,~zmas_
dirbusių bo~evž!:ine~e
ĮStazgose ~zetuvių yra11
~
pačws lietuvtų tautos, Lrtokiekerštoužsuno11mm
yra atmestmi visugriežtumuPr,kyba, pramonė, žemė,s ūkis, švietimas, administracijair kitos darbosrityspa~
la_usd~g žm_o~ų, ir t<Xfėl ~ rim~opagri,:uJo
neturibūti sunaikintas nė vienas
fittii
.
vis,ku~ ~ettyJebu~_reikaling_~".nau<!,ing':'!
mūsų kraJ_tui.
Nereikia ulmirfti,kod
bolš~n_es ok:-'p~LJ?S
pradli~;eli~~ko11 ~pauda_('.'
L1~vos Žinios"ir ''.XXAmbus J zrltetuvtško)lvtSuomeneragmolzetuvzusgelbetzpadėtį ir nebėgti iš ta~
kuriaspradėjo skverbtismūsų kraštuisvetimi "naujiejiimonė,s". Štai,pvz. 1940~
~~ep?sl~ d: ''JC!
Ant!i~s " 1:'r.
159/121Orašo, jogp~steb~as liūdnas reiškinys,
kad
kai kune mtelzgentaz,
tiksliau- proto darbodarbmmkai, p;ykių eigosnustwniami
i
tariamų liawfiesfri~ų eŲes,. ~dalyv~.ja_ša_li~
ateitiesl!:oblemas sprendiian4pas:.
darolygneretkalmgz,
pamekinti reakcwmenaz,buržuazi1os
šalininkai". Toliau•
ma: ''Kurpranyko daugelistų, kurie dar neseniaisiūlė radikaliassocialiasrefor
•
mas?" Todėl, tik geraiištyruskiekvienobuvusiosovietiniopareigūno veiklą, galim,
darytidėl jo išvadas.
Jau turėjau progospasikalbėti su kai kuriais Šiaulių apygardosapskričių iir•
šininkais ir Lietuvių aktyvistų fronto apskričių štabų vadais ir su pasitenJcininflĮ
turiu konstatuoti, kad šis klausimas jų tinkamai suprastasir jų vadovauja~
įstaigos jau ėmėsi konkrečių žygių visiems nenormaliems reiškiniamspaša/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 toks111drausmingumas, nesusiklausymasir sauvaliavimas vykstatuose valsčiuose, /oi
yra pasišovę veikti nerimti irpadaužiškos nuotaikos imonės. Tokiesauva/iJJU/0'
jai ir padaužos turi būti tučtuojau griežLaisudrausti ir už įsakymų peržengi/flUS
jiems turi būti keliamos baudžiamosiosbylos.
Šiaulių apygardosprokuratūra, norėdama, kad šis reikalasneatidėliojant bu·
tų sutvarkytas visoseapskrityse
, visuosevalsčiuose ir miesteliuose, prašoT~
pone viršininke,šį klausimą darkartą aptartisu Jūsų apskritiesLietuvių~
fro_nt?št~b? vadi:-~~
kit~is_v~etos pareigūnais ir tuojau tuo reikalu duot~af.skfi#tS
krimzfU!lt'!efpollczJ?Sv1_rš1m?ku1,
apskritiespolicijos vadui, visiemspoltc11os
r,JJO'
vadų vzršzmnkams ir Lietuvių fronto valsčių aktyvistų štabams nurodymų. '}l/~
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viršininkams.
Tenka pastebėti, jog tokia lietuvių pareigūnų reakcijaį savivalę ir
smurtą vokiečiams labai nepatiko . Prokuroras M. Krygeris dėl tokio
savoelgesio ir veiklos vokiečių buvo suimtas ir pasodintas į kalėjimą.
Tačiau ne tik prokuroras M. Krygeris buvo tuo susirūpinęs. M. Krygerio veiksmai atspindėjo Laikinosios Lietuvos vyriausybės ir Teisingumo ministerijos susirūpinimą. Dar prieš išsiuntinėjant prokuroro M.
Krygerioraštą, liepos 24 d., buvo paskelbtas šis pranešimas visuomenei, kuriuo norėta nutraukti savavališkussmurto veiksmus:
Kovaprid sauvališlwssmurtoveiksmus

Popereinamojolaikotarpiokraštevėl įsigali tvarkair teisinė padėtis pasidaro
pastovi.
Tačiau yralinoma, kad tūli piliečiai darnenoripasiduotidisciplinai,
net sauvauškoivartojasmurto veiksmusprieškitusasmenisirjų turtą. Su tokiaisnedisciplinuotaispiliečiais susidedaįvairūs piktadariai,kuriepatriotizmovardudarotokių
veiksmų, kurienesideri
na su lietuviogarbe,betyratikrapiktadarybė.
Todėl visi įspėjami, kad visokisauvališki veiksmai (sauvališkiareštai,
plėši
mai)pagalveikiančius įstatymus griežtaibaudiiami.Kompetentinga
teismoįstai
gaProkuratūrai yra davusiatitinkamusparėdymus, kad toleinusikalstami darbai
būtų sutrukdytiir baudiiami.
Kiekvienasžmogusįpareigojamas atitinkamasįstaigas painformuotiapievisus
kriminalini
us beipolitiniusnusikalstamusveiksmus.Betšiosžiniosturi būti atsargiosirtikros. Kasnetikrasliniasskleidiia,busgriežJai
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. Šiemsdažnai pakako,
jeigukoks nors provokatorius įskųsdavo, jog tam tikras asmuo esąs komunistas, žydų globėjas ar šiaip vokiečių priešas. Įskųstasis be jokio
patikrinimo buvo suimamas ir dažnai sušaudomas. Todėl prokuroras
M. Krygerissavo 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.Tačiau okupantams labai nepatikdavo, kad jie buvo apgauti, ir jie dažnai
nedelsdamisušaudydavo nekaltų žmonių įskundiką. Taip,pvz.,atsitiko
Prienuose.

Lietuvos

nepriklausomybės

klausimas Berlyne

Karo pradžia Berlyno lietuvių veikėjams sukėlė daug rūpesčių dėl
Lietuvosateities. Maždaug nuo kovo mėnesio ėmė aiškėti,jog vokiečių
vyriausybė nėra Lietuvai palankiai nusiteikusi.Plk. K. Škirpai VokietiM.KRYGE:.88) josužsienioreikalų ministerijoj bandant išsiaiškintilietuviamsrūpimus
Lietuvosateities klausimus, ministerijos pareigūnai išsisukinėjo ir nieProkuroras (MŽL, P· 8'! .'
ko aiškesnio nesakė. Priešingai, K. Škirpa buvo net įspėtas, kad kilus
Šį s~vo 1941 J?,liepos 29 d. raštą prokuroras M. Krygeris išS~
karuiar jo išvakarėse jokios politinės akcijosnepradėtų. Apie tą įspėjinėjo ne tik Taurages, bet ir kitiems Šiaulių te~mo apygardos aps
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jau susipažinopats von Grundherris ir pateikė jį valstybės sekretoriui
vonWeizseackeriui.Be to, Škirpai pareiškė, jog memorandumas būsi
ąs perduotas už.5ienioreikalų ministrui von Ribbentropui ir tada bus
gautasskubus atsakymas.
Škirpa atsakymo į memorandumą negavo ne tik birželio 19 d., po
pietų, bet ir iki pat karo pradžios. Tai buvo ženklas, jog Vokietijos politinė vadovybė nepageidauja, kad būtų atkurta nepriklausoma Lietunet buvo emę 1eškot1būdų, kaip plk. Šk1rpą nustumti Į šal11rLietu\l
vosvalstybė .
reikalais kalbėtis su kitais, kurie būtų jiems nuolaidesni. Vienasį:
Tokiabuvo padėtis, kai prasidėjo karas. Ir tokiomissąlygomis buvo
kius pasikalbėjimus bandytų įtraukti asmenų buvo gen. S. Raštikis.Apie ryžtasiimtisreikiamų žygių, kad nebūtų praleistaprogapasinaudotiviena
tą vokiečių bandymą generolas savo atsiminimuose taip pasakoja:"Tą
ar kitagalimybe.Pirmasistoks žygisbuvovyriausybės sudarymas.
dieną pas mane buvo užėjęs Čenkus. AJ buvau labainustebęs tokiunetiKadangiprezidentas A Smetona tuo metu gyvenoJungt. Amerikėtu vizitu,nesjis niekad neužeidavopas mane, o, be to,jis tarnavo
voJde. kosValstijose,tai Berlyne buvęs Lietuvos tautinio komiteto pirmininkasE. Galvanauskas pasirašė šio turinio raštą, ragindamas K. Škirpą
čių saugume.Jispapasakojoman, kad vokiečiams labainepatinkantiŠki,.
pos veikla,kad iJ tos veiklosnieko gero neiJeisią, kad vokiečiai galivisai sudarytiLietuvos vyriausybę:

mo policijospareigū.nas, vėliau perėjęs tarnautivok Gestapui,birfe;~~
d, atvykęs su Gen. St. Raštikiupas mane į mano butą, įspėjo maneIOl4
rolo akivaizdoje,kaipjis sakė - Reicho VidausReikalų Ministerijos:·
dimu, kad, kilus rusų-vokiečių karuiarjo išvakarėse, neskelbtumejo . ·
politinės deklaracijosir nesudarytumejokios KraštoVyriausybės nei;:
lyne,nei L_ietuv_oje
be _sus
itarimo_
su Reic~~-"(/L, 1961-/ 716~):
Vokie~~

uždraustiŠkirpaiveikti,ir kad vokiečiai labai norėtų pasikalbėti su,na.
nim apieLietuvosreikalus.AJ labaiaiJkiaisupratau,kad tokiosnuomonės apieŠkirpą esąs vokiečių saugumasir kad aJ esu kviečiamas pasimatyti kaip tik su to saugumoatstovais.Todėl visaiatviraiatsakiau Čenkui,
kad aJ negaliudalyvautisu vokiečiais bet kokiame pasikalbėjime, kuris
būtų nukreiptasprid ministerį Škirpą." (Rš, II, 151).

LietuvosTautinisKomitetaspo to, kai Sovietų Sąjunga, klastingailaužydama
visassutartissu Lietuva, okupavo mūsų kraštą, yraperėmęs Lietuvos reikalų gynimą ir jungęs lietuvių tautospastangasišlaisvintimūsų kraštą iš bolševikinės
okupacijosir atstatytinepriklausomą valstybę.
[vertindamasRytų Europospolitinius bei kariniusįvykius, gyvybiškai liečian
čius Lietuvą, Lietuvos TautinioKomitetovardukreipiuosiį Tamstą, kviesdamas
šią lemiamą mūsų tautos ir valstybės gyvenimo valandą paimti sunkią naštą ir
Norėdamas išsiaiškintivokiečių planus dėl Lietuvos ateities,Škirpa sudarytiLietuvos RespublikosVyriausybę, jai vadovauti bei atstovauti,remiantis
birželio 17 d. kalbėjosi su užsienio reikalų ministru, nacių partijospoliti• 1938metų vasario12 d. Lietuvos Konstitucija(Vyr.Žinios, Nr. 600).
KadangiLietuvos RespublikosPrezidentas yra išvykęs į Amerikos Jungtines
niu veikėju dr. B.P.Kleistu. Iš ministro sužinojo, jog tuo metu vokieaų
Valstybes
ir dėl karo sąlygų greitaisu juo susisiektinegalima,Lietuvos Vyriausyvyriausybė svarstė Rytų politikos klausimus ir kad Pabaltijo kraštų reika•
bės paskyrimaspagal Lietuvos Konstituciją yra neįvykdomas dalykas.O tuo tarJais rūpintis kaip tik jam pavesta. Kokia būsianti vokiečių vyriausybės po- pu Vyriausybės sudarymasyra gyvybinisir neatidėliotinas Lietuvos reikalas.
KviesdamasTamstą imtistaip didelę atsakomybę dėl mūsų tautoslikimo,Lielitika Pabaltijo atžvilgiu,P. Kleistas nesakė, tik žadėjo po keleto dien~
tuvosTautinisKomitetasyra tvirtaiįsitikinęs, kad Tamstaskirsivisas savojėgas
painformuoti, nes manė, jog per tą laiką šitie dalykai paaiškėsią. Tačiau~
šiamdideliamuždaviniui, labiauuž viską brangindamasTėvynės laisvę ir gindažinia Škirpai buvo nemaloni, nes jis suprato,jog Pabaltijo klausimą i~~
maslietuvių tautos teises.
rankas perima pati nacių partija. Iš to nieko gero nebuvo galima~ell;'LietuvosTautinisKomitetaslinki, kad Tamstaikuo greičiausiai pavyktų atTad tą pat dieną Škirpa mėgino susitiktisu kuriuo nors atsakinguws1eOIO statytikraštoturėtą santvarką ir broliškaisujungtivisus lietuvius,vairuojantlietuvių tautą ir valstybę tokiu keliu, kuris laiduotų visokeriopą Lietuvos gerovės
reikalų ministerijospareigūnu. Apie šios pageidautinos audiencijos~~

Škirpa taip rašo: "Buvaunumatęs įteikti perjį [Pabaltijoir SkancJinaVI~~ klestėjimą.
LietuvosTautinisKomitetaskviečia visus lietuviuspadėti Tamstai,vykdant
skyriausvedėją vonGrundhe"į-A. G.) Reicho Vyriausybei
motyvu0tą Lft"

tuvos reikalumemorandumą, kuriamebuvo apibūdi,nta ano met~f~
padėtis kraJteirLietuvosteisė būti laisvair nepriklausoma.
Formalun
pail'"
formavauvok. Užs.Rkl..Min-ją apietai,jog,kilusrusų-vokiečių~
konfliktui,yra numatomasLietuvojevisuotinistautos sukilimas.
kad iš ankstosusitartume
dėl naujosKraštoVyriausybėspaskelbimo,
~
damas vok. Užs.Rkl. Min-josdėmesį į tai,jog pridingu atvejuVyri
gali būt~ taut?ssukilėliųpaskelbta revoliuciniubūdu." ([L, 196!-_27/fJ,f
tr,.o
B1ržeho 19 d. Šk1rpabuvo von Grundherrio priimtas ir Jalll! t1JO'

šiuos didlius uždavinius,ir aukoti viską Tėvynės laisveilaiduotiir lietuvių tautos
gerovei sukurti.
E. GALVANAUSKAS,
Lietuvos TautinioKomitetoPirmininkas
Berlynas,1941 m. birželio22 d. (Cit.Rš, 11,155).

Pasi:

aukščiau atpasakoto turinio memorandumą. Su tuo memorandumu

Pik. K. Škirpa sudarė tokią Lietuvosvyriausybę: ministras pirmininkasir užsienio reikalų ministras K. Škirpa, krašto apsaugos ministrasgen.S. Raštikis, vidaus reikalų ministrasadvokat.P. Gužas, finansų

142

Albinas

Gražiūnas

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, ŠV1et1momm1Stras prof. A. Maceina s11s~~
kimo ministras inž. Augustaitis, propagandos ministras dr. A, G IS~
ir valstybės kontrolierius prokuroras K. Žalkauskas.
e111
1i!
Tačiau ši vyriausybė savo darbo nepradėjo. Nesulaukęs sutą
ženklo, kad Bedyne sudaryta ir turi galimybės veikti Lietuvos V}'rirto
sybė, Lietuvių aktyvistų frontas Kaune paskelbė kitą Laikinąją
vos vynausy
.
bę .
. K. ~kirpa, per radiją_iš~~dę_s, kad Lie~voje ~kst a su.kilimasprie!
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 m misterija, 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 raštusir
įteikė Vokietijos užsienio reikalų ministerijai. Vienas raštas buvo adresuotas pačiam Hitleriui ir jame buvo prašoma nedaryt i Škirpai kliūčių
vykti į Kauną ir eiti ministro pirmininko pareigas . Ant ras buvo vonRibbentropo 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 trissa·
vaites - iki liepo s 19 d.
.
Taip baigėsi p lk. K. Škirp os pasta ngos iš vokiečių išgauti sutiki·
mą, kad būtų a tkurt a Lie tuvos nepriklausomybė ir netrukdoma Lle~·
vos vyriau sybei veikti. Matydam i, kad jis tvirtai gina Lietuvos nep~·
klausomybę ir nelinkęs paisyti vokiečių p olitikos Lietuvos atžvilgiu,~~
nusprendė su Škirpa iš viso dėl Lie tuvos reikalų nekalbėti. Voki~~
ėmė ieš ~o t~lie~vių, su ~uri ais jie ms būtų lengviau susitarti ir j_uos
kinti de nnt:Is pne užkanautojų politinės linijos. Jie Škirpos ne tik neU
le id o 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.

r/'·
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pasikalbėjimus į Kauną

Vokiečiai, nusprendę, kad su pik. K.Škirpa Lietuvos reikalais daugiau nebesikalbės, vis dėlto suprato, kad jiems reikia susirasti kitą asmenį, 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 PabalttJOreika lais, pare1ške, kad JObuVImasL1etuvo1eesąs reikalingas. Kol Lietuvos reikalai paaiškėsią, vokiečių karinė vadovybė
galėsianti pasitarti su juo. Apie tą pasiūlymą pats gen . S.Raštikis rašo:

"Tuojpo pietų buvau nuvežtas į Kurfuersten Strasse, netoli buvusios Lietuvosatstovybės, į gražią ir anglų bombų nepažeistą vilą. Pasikalbėjime
dalyvavoDr. Kleist, Dr. Greffe ir aš. Vokiečiai buvo supykę, kad Škirpa,
nesusitaręs su jų centrinėmis politinėmis institucijomis, įsakęs jo vadovaujamiemsLietuvių Aktyvistų Fronto nariamsLietuvoje paskelbti Li etuvosvyriausybę su juo pačiu priešaky. Esą, nejaugi Škirpa negalįs suprasti,
kad tokiu metu, kada Lietuva esanti užimta vokiečių kariuomenės, tokiaismetodaisnegalimapasiekti niekogero. Esą, ponas Skirpa,užuot draugiškaiirgeruojukalbėjęsis su vokiečiais, pradėjęs svetimos valstybės diplomatuineleistiną, netoleruotiną irpavojingą žaidimą, net skųsdamas vieną
vokiečių įstaigą prieš kitą. Tokioms sąlygoms esant, Škirpa negalįs būti
išleistasį Lietuvą, ir su juo iš viso dabar nebūsią kalbama Lietuvos reikalais.Vokiečiai, esą, nenori gadinti santykių su lietuviais, bet ŠkirposvadovaujamaLietuvos vyriausybė negalinti būti vokiečių pripažinta,ir vokiečių
vadovybė Lietuvojenekalbėsianti su ja. Tuo metu mano vardasvokiečių kariuomenės vadovybėje esąs gerai žinomas. Todėl mano buvimas Lietuvoje
esąs labaireikalingas.Kol p olitiniaireikalaiLietuvoje paaiškėsią, vokiečių
karinės valdžiosatstovaigalėsią pasitartisu manim." (Rš, II, 166-7).
Matydamas, jog K.Škirp os santykiai su vokiečiais jau visai nutrū

kę ir kad, jam atsisakius, vokiečiai galį pradėti kal~tis su tais lietuviais, 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 vyriausybės narys, S.Raštikis pirmiausia nuvyko į jos būstinę ir ministrų kabinet~ ~arius painformavo apie viską, kas jam buvo žinoma iš Berlyno . Tos
žinios Laikinajai vyriausybei buvo labai svarbios, nes ji patikimos inf~rmacijos apie padėtį neturėjo. N.E. Sūduvis rašo: ''Visa eilė tolimes-

nių vokiečių kariuomenės veiksmų

stebino Laikinosios vyriausybės na-

-·
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tokiai padėčiai, Laikinoji Lietuvos vyria_us~bė p~i _ryžo
buvo net gautas irvok1eč1ų sut1k1m~s
:~~ustatyta delegato išvykimo data. Tačiau S.Raštikio iš~k!mą, kuns
28". (Vv,81 p.). Nors gen. S.R~tikio p~an~~uose ~ebu~~ nieko~
nančio, tačiau jie Laikinąją vynausybę i.galinoiš~engti k.Ia1dmgorn
Pnclai, bu~oišrinktas _tuodele_ga~, ~o~ieči_a! ~ulaikė, pr~nešda~t,_J~g "!3e_rlypats atsiųsiąs savo i.gahotmĮ pohtm1ams klausimams 1šs1~1škmu
..
dom paremtų žygių ir veiksmų. Be to, ?abar a~rrado ~m uo, kuris
turė·
nas TasaiBerlyno įgaliotinis atvyko liepos 11 d. Juo buvo paskirtas nac~ų
galimybę kalbėtis su vokiečiais! k~c;'?'1:ausybe1?uvo~1p P_~t labais~
artijosužsienio politikos biuro a~tovas dr. P.~. ~]eis~, ~rio ~pesč~u
nes vokiečiai ją ignoravo ir ~uJaJok~~ reikal_ais_
nesikalbėJ~. .
gen. S. Raštikis buvo parvežtas Į Kauną. NauJasISvo~e~~ vyz:iausybės
Tolimesni gen. S.Raštik10žygiai ~uvo t:Ies1O~
pas ~ok1_eč1ų karinė,
įgaliotinis iš esmės iškėlė tuos pačius reikalavimus, k?IP rr JO~mntakas
valdžios atstovus. Tačiau iš to rezu~t~ta1b~vo ~až1. Apie t~1gen.s.4
dr. Greffė. Laikinoji vyriausybė negalinti būti toleruoJ.am_a,
~č1au už_uot
tikis rašo: "Beveikvisivokiečių kanaz labazgeraisupratomusų reikalus
·
reikalavęs, kad ji išsiskirstytų, jis pasiūlė kitą variantą: JIpnvaletų persiorbuvo pasiryžę mums padėt~ bet visijie skundės~ kad tie reikalaiišinlli
:
ganizuotiį kokį nors tautinį komitetą ar Patikėtinių tarybą.
.
vokiečių karinės vadovybės kompetencijos ir juos tvarkė Reicho ~
Laikinoji Lietuvos vyriausybė svarstė šį dr. Kleist? siū_lymą 1;fnureikalų ministerija. Rosenberg
o vadovaujamos Rytų ministerijostadatie
sprendė, _ka~
. ši p!opozi~iJa _nepriimtina, kaip ir Greffes reikalaVImas,
nebuvo. Ji buvo vėliau įsteigta. Kadangisvarbiausimano keliamireikaJa. kad LaikmoJIvynausybė 1šs1skirstytų.
. . . . .
buvo politinio pobūdžio, vokiečių kariniaipareigūnai da,,.71ia
usiaitikp.i.
Lietuvos vyriausybei dr. Kleisto siūlymą atme~s, vok1ečrn1 e1?e
žadėdavo pranešti mano keliamus klausimus aukštesnei savo vado,,yi,e vėl ją spausti, kad ji išsiskirstytų. Vokiečiai net ~gro~ patalpas, kun~palankia mums prasme." (Rš, II, 296-7).
se buvo įsikūrusi Laikinoji Lietuvo~ vyriausy~_.Vynau~ybė buvo pnKai kiti vokiečių pareigūnai kalbėti apie politinius Lietuvosreikalu! verstapersikelti į neprik_la~o~os ~1etuvosm~ms~ ~a~1_ne~o patalpas
vengė, apie juos ėmė kalbėti gen. S.Raštikį į Kauną parlydėjęs dr. Greffė
Donelaičio gatvėje. Tačiau ir š1om1ssąlygomIS LaikinOJILietuvos :1Jis iš tikro ir buvo vokiečių vyriausybės įgaliotas tais klausimais kalbėtis.
riausybė, kiek buvo įmanoma, tęsė savo veiklą, nors krašte buvo vokiePirmiausia Greffė pareikalavo, kad Laikinoji Lietuvos vyriausylx čių civilinė administracija.
išsiskirstytų. Jis nuolat kartojo, jog ta vyriausybė esanti paskelbta besusiNaciai ima visuotinai persekioti žydus
tarimo su Reicho įstaigomis ir todėl negalinti būti pripažinta. Be l?•~
Lietuvos žydai, kaip jau esame minėję, pačiomis pi~omis karo
tant karui, lietuviamsesąs ne laikas politikuoti. Dabar lietuviai tuq ~dienomis nuo vokiečių daug kur nukentėjo. :ra~iau ?ors t~1~uvo g~~a
čiams visomisjėgomis padėti, kad būtų laimėtas karas. Jam p~ibaJ~
gausūs, bet atskiri atvejai. Po pirmųjų atžygiuo1anč1ų v?k1ečių dahm~
31
Hitleris atsižvelgsiąs į tai, kiek lietuviai prie kovos prisidėjo, ir tinkam
įvykdytų žudynių padėtis bent kai kuriose viet~se, nors 1.r trump~m laiatlyginsiąs. Laikinoji vyriausybė turinti būti pakeista Patikėtinių ~kui, pasidarė ramesnė. Vilnietis žydas gydytojas ~- Dvorze~~s 1962
Vertrauensrat Tuo pat metu vokiečių propaganda Lietuvoje ir n~t~ m. išleistoje savo knygoje pasakoj~~kad t~~ okup~c1}os_p~adž10Je
gyv~nyje skelbė, jog Lietuvos nepriklausomybė esanti tik dalies lietuvių inrdinimas
buvęs
beveik
normalus,
ir
JIS
dar
eJęs,
kaip
1r
hgt
tol,
gydytOJO
gentijos fantazija. Tautos daugumą sudarą ūkininkai jokios neprikJallSO'
pareigas.Tačiau tokia ramybė truko n~ilgai.K~uno karo la~o ~?menmybės nepageidaują ir nesiekią, o tik norį tvarkos, ramybės ir sotausgfiC'
dantas gen. von Pohlas nuo karo pradžios prasimirus vos savrut~1~šBernimo. Net ir ne visa inteligentijasiekianti nepriklausomybės.
lyno gavo žydams nepalankų potvarkį. Buvę~ gen. ;,o~~o ~tmnkasLaikinoji Lietuvos vyriausybė tokį dr. Greffės reikalavim, a~·
vertėjas A. Žemribas -Kaunas apie tą potvarki rašo_: Bzrze!zo
29 d. ~en.
tė ir pasiryžo savo veiklą tęsti. Jeigu ji išsilaikyti negalės, tegul Ją lik\;
Pohlas
pranešė,
kad
yra
gautas
iš
Berlyn
o
jsa'9:mas
Lzetuvos
~~s
~'!!_'kduoja vokiečiai. Tam pritarė ir vyriausybės sušauktas politinių gruI'!1!
ti i atskirasstovyklas.Kauno žydus esą rei~Jz~gaapgyvendm_tz
Gaižiunų
atstovų bei kitų žinomų lietuvių visuomenės veikėjų pasitarim~•~.IBIP
poligone.Mūsų komendantopulk. l.Bobelio i~Kauno bumz~o K. Pal-_
pat provincijoje ir Kauno fabrikų darbininkų priimamos rezo!tuctP,
čiausko buvaupaprašytasišaiškintigen. Pohluz,k<i:-'
_u~ugan~s~8U!1'u'
Laikinajai Lietuvos vyriausybeipaklusti atsisakius, Greffe net~
P?vojingasis
elementasyrapasitraukęs i! ~aJto..Ši_azp_
;au_~ _zyfi:1zs
lietusino su juo tx:siderančia~ ge?. S.Raštikiui, kad jis ir kiti vyi:iaUS~ viaiyradalinęsi taispačiais vargais,todelJŲ nereikėtų išskirti_
iš kitų kraJto
nariai dėl tokio sa~o užsispyrimo g~lį b~ti vokiečių likvid_u~tl a_rba
.,KYVentojų ir izoliuoti.Aiškinantisir įtikinėjant, nie"?.n~pas~ekt_~
~akyvežti į koncentractJos stovyklą. Tačiau šie grasinimai Laikinos105
mas
taip
įsakyta iš Berlyno. Žydams nieko neatsztzksiq,
tik
Jie
iki
karo
riausybės neišgąsdino.

rius,nesjie nežinojo tikrojoVokietij_o~
nus~~aty:rzo suld_li~~
kinosios vyriausybės paskelbimo.Zim~s.ate;o~k su pu:ma!sza
is K.š~
atsiųstais ryšininkaisir su gen. St.Raštzkiu,lams atskridoĮ Kauną b~

--Susidarius

delegatą siųsti į Berlyną. Jau
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1:ah~igaitu'!-__išlikti
izoliuoti_.
pėl m~is~opristaty"!osunkum_ų~
z~d~ln~ga~eJl_m?
panaudotzJŲ ten101:}amd~~b~,tbuvo nuszleista,kad~
k~a zz?lzacznevieta būtų įrengta Vilz1ampole1e.(Draugas,1966.//Jto.
Š1ta_sĮsakymas 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~~nncvefy. Vilnius Ir JOsnt1s buvo kontrohuoJamas 403apsaugos 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.Taigivisišia
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 _tikrožy?a1už Įstatymo ~bų Vlln~uJc~ts1dūre dar prieš tą gen.von
D1tfuhrto Įsakymo paskelbimą, nes Jau hepos 13 d. gestapininkaivaži.
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: "Pasitarimasneilgaitruko, nes visisusirinkę buvo vienos nuomonės
žydų klausimu. Jame buvo pasmerktasnacių elgesy
s su žydaisir nutarta
žydams visomisturimomispriemonėmis padėti kaip Lietuvospiliečiams,
o kasjų nusikaltoLietuvaiir lietuvių tautai- atsikūrus Lietuvosteismams.
atiduotijiems nusikaltusiųjų bylasspręsti. Tačiau jau tuo metu susirinki·
mo dalyviamsbuvo aišku,kad ne daugžydamsbusgalima padėti, nesjl1ll_
pačioj nacių okupacijospradžiojjų buvo paskelbta, kad žydai ir lenkai
išim_a"!iiš lietuviškų įstai~ _kom~etenc~jos.
Tą kompetenciją pasiėmė S(IIĮ
vokzečzų karokomendantaizrsuszkūruszos 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 1šle1doŠĮ potvarkį:
K_a~noKome~ruo ir Kaun~lr!iesloBurmistroįsakymas 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 fakt1me11valdytojai,kurie leis apsigyventigrįiusttlflS
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Kauną žydų tautyb~s asmenims savo valdomuosenamuose, bus baudžiami.
2.V,siKau.110
miestegyve11ą žydų tautybės asmens,belytiesir amžiausskirtumo,
š.m. lieposmėn. 12 d. pra<hfdan~
ant kairiosioskrūtinės daliesnešiojašį ženklą:

geltonosspalvosDovydo.JJ:aigi.dę 8-1Ocm diametro.~nklus pasirūpina patysžydų
tautybės asmens.P~tebėtz be_ienklo_
žy_dų tautybės asmensbus suimami.
3. Žydų tautybesasmemms leulžiama vaikščioti gatvėmis ir rodytis viešose
vietose 11uo6 iki 20 val. Kitu metu pastebėti viešosevietosežydų tautybės asmens
bussuimami.
4. VisiKauno miesto ribosegyveną žydų tautybės asmens,be lytiesir amliaus
skirtumo,nuo š.m. liepos mėn. 15 d. iki rugpjūčio mėn.15 d. turipersike/Jigyventiį
J(aunopriemiestį- Vzlijampolę. Persikeliančios šeimosgaunapersikėlimo orderius.
5. Tvarki1gam
1 persikėlimui u1tikrintiKaunomiestoButų Ūkio Valdybakartu
sužydų bendruomenės atstovaisnustatopersikėlimo sąlygas, tvarkqir eigą. Persikėlimo eigą prižiūri Kauno komendantūros irKauno miestopolicijospareigūnai.
Nurodytulaiku nepersikėlusieji bus suimami.
6.Persikėlimas vykdomas pačių persikeliančiųjų lėšomis.
7. Vilijampolėje gyveną nežydų tautybės asmensturiteisę išsikeltiį kitas Kauno miestodalis.Apsigyvenimo vietai surastitarpininkaujaKauno miesto Butų
Ūkio Valdyba.
8.Žydų tautybės asmens,turį nekilnojamą turtą kitosemiestodalyse,ne Vzlijampolėje, tą turtą turi likviduoti,pirmoj eilėj susitardllmi
pasikeistisu Vzlijampolėje
nekilnojamąjį turtą turinčiais iriš ten išsikeltinorinčiais lietuviais.
Nekilnojamoturtolikvidavimuibeipasikeitimui tarpininkaujatam tiksluiKaunoMiestoSavivaldybės įsteigtas biuras.Nesutvarkytustuo būdu nekilnojamuosius
turtusperimaKauno
Miesto Savivaldybė. Žydų tautybės asmens,turį ginklus,privalotuojauperduotikomendantūrai (Gediminog. 34), o radijoaparatus-Butų Ūkio Valdybai(l.Aisvės al
9,3 aukštas). Neišpildę šio nuostato,busgrieitaibaudžiami.
9. Žydų tautybės asmenims draudžiamanaudotiskitų tautybių asme11ų samdomuojudarbu.
Kaunas,1941m. lieposmėn. 10 d.
KAUNOKOMENDANTAS
KAUNOMIESTOBURMISTRAS
(MŽL, 233-4 p.)

Reikia pasakyti, jog lietuvių įstaigos bei jų pareigūnai neturėjo
tikrosnuovokos, kas iš tikrųjų vykstair koks likimaslaukia į getą varomų žydų. Pareigūnai tikėjo gen. Pohložodžiais,kad "žydamsnieko neatsitiksią, tikjie iki karopabaigaituriišliktiizoliuoti.
"Tad Kauno miesto
savivaldybė net įsteigė cituotameįsakyme minėtą turtu pasikeitimoreikalamstarpininkavimobiurą ir tuo reikaluspaudojepaskelbė:
NorinJiemspasiluisti nekilnojamuoju
turtu
. Ryšiumsu žydų apgyvendinimuVzlijampolėj, Kauno Komendantoir Kauno
MiestoBurmistroįsakymu Nr.15 ir Kauno MiestoBurmistroįsakymu Nr.57sudarytasTarpininkavimobiurasturtų pasikeitimoreikalams.
Norį pasikeistitrobesiaisVzlijampolėj nežydų tautybės asmenysirKaunomiesto
i:ydų tautybės asmenys savo trobesiusprivaloįregistruoti TarpininkavimoBiure,
Kaune,Rotušėj, darbo dienomis.
Tamepat biuregalima gauti žinių apie siūlomus pasikeistitrobesius,duodamapaaifkinimų apiepasikeitimų formalumus ir teikiama visokiakita pagalba
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B tų ketinimų nieko nei ėjo. Tai tik parodo, ka? LaikinojiLietu~
vyriau ybė negalėjo ?~engti ~vars~ti Vokic~j~ na~1ų p~imcsto nelemt
o
zydų iškeldinimoklausimo. J1rylos1sušvdnmti 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, Uk mergėje irypa
t
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, Kaun
o
komendantūroje liepos 25 d. įvyko tarpžinybinis pasitarimas, kuriame
svarstyti žydų perkėlimo į Vilijampolę reikalai. Jame pirmininkavo
voldemarininkų Kauno komendantu paskirtas kpt. Kviecinskas.Dalyvavo 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 organizacinio skyriausviršininkas mjr. Biknaitis.
Komendantūroje posėdži avusieji, aplinkybių verčiami, žydų
perkėlimo klausimu paruošė sugriežtintą įsakymo projektą, kuris
nespėjo įsigalioti. Vokiečiai be jokių išlygų netrukus paskelbė, jogbet
koks žydų turtas yra konfiskuotasir priklauso niekam kitam, o tikjie~,
vokiečiams.

Minėtoj vokiečių instrukcijojbuvopasakyta, ką gali pasiimtiiške·
liami į getą žydai:
l. Virtuvės daiktai - visi virtuvės rakandai, išskyrus elektrinius.
.
2. Valgomojokambariodaiktai:vieną valgomojokambario stalą šeim(ll,
be to,po vieną kėdę kiekvienamasmeniui,po dvi lėkštes, po vieną stiklinę
arpuoduką su lėkštele gerti,po vieną stalošakutę, peilį, šaukštą iršauk.Jie·
lį bei prieskonio indus.Pastaboj buvopridurta,jog galimapasiimtitikfll·
brangi.ų indų.

3. Miegamojokambariodaiktai- kiekvienamasmeniuipo vieną /oV4
po vieną komplektą palalynės ir po tris komplektuspalalynės skalbinių.
4. Drabužiaiir avalynė: a. vyramspo du kostiumus žieminį ir vfJSIJ'

rinį paltą, po dvi poras batų, po keturiskomplektus baltinių, b. moterirnS
po keturias sukneles, žieminį ir vasarinį paltą, po trisporas batukų, P"
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, mil·kcm1plcktus
skalhi11i11,
e. w,ikwns iki l-l mc•tt1amžiausbm•o!t•isa.,nu~iimtil'isusl'Uiki.Rusdrabu5us ir avalynę; vymmiemskaip J.Jml'tŲ
/el Į'tl,
• •l
•
.· Nullltl imti fl" suuuguszononnq.
It"· Be to, buvo leistu prn,iimtidarbo įrankius, išskyrus stacionariškai
. . igtnsmu.~inasir kitus brangius aparatus - rentgeno, diatermijos ir kt.
1n:r žydams buvo leista pasiimti nedaug daiktų. Tačiau sąrašas parodo jogir tos instrukcijosruošėjai aukštosios nacių vadovybės parenĮ,?.tos
žydnrnsbūsimos tikrovės nenujautė. Vokiečių pareigūnai dar manė,jog
1 dai nors ir suvarlyti, netekę savo turto, gyvens panašiai, kaip ir visi
dirbssavo darbą, turės butus, kur kiekvienam bus vietos pasistatyti
savolovą, vietą valgomam stalui, kur kiekvienam bus vietos pasistatyti
savokėdę ir t. t.
Vosgenerolui von Pohlui paskelbus, jog žydai pagal Berlyno potvarkį privalo būti išskirti iš kitų gyventojų ir apgyvendinti spe~ialiai
jiemsskirtose stovyklose, Kauno karo komendantas pik. J. Bobehs dar
anksčiau, birželio 30 d., posėdyje Laikinąją vyriausybę supažindino su
šiuodalyku.
Komendantasne tik referavo Laikinajai Lietuvosvyriausybeiapie
vokiečių įsakymą suvaryti žydus į getą, bet ir pateikė projektą padėčiai
nustatyti.Tasaiprojektas Laikinosios vyriausybės buvo svarstomas, bet
jo priėmimas vis atidėliojamas.
Laikinoji Lietuvos vyriausybė n egalėjo likti visai šalia šios žydų
getotragedijos.Kadangi toks buvo Berlyno įsakymas, Laikinoji Lietuvosvyriausybė neturėjo jokios kitos išeities pasirinkimo, o tik tam įsa
kymui"pritarti", nes jam atvirai pasipriešinus bū tų pasidarę aišku, jog
ji yravokiečių priešas. Rūpintis šiuo reikalu buvo pavesta komunalinio
ūkio viceministruiV. Švipui, tačiau jis nieko rimto nenuveikė.
Jau Tarėjų administracijossudarytame rinkinyje"LaikinosiosLietuvosVyriausybės įstatymai, nutarimai ir potvarkiai" tą projektą randamekaip 1941m. rugpjūčio l d. Laikinosiosvyriausybės priimtą potvarkį . Jo turinys buvo toks:

Ju:

Žydų padėties nuoslalai

l. Lietuvosteritorijojegyveną žyCUli
skirstomiį šias dvi kategorijas:
l kategorija.Komunistinių organizacijų nariaiir kiti asmenys, kurie, kad ir
?ebūdami šių organizacijų nariais, pasireiškė bolševikiniuveikimu.Jie suimami
ir traukiamibaudliamojon atsakomybėn.
. IJkategorija.
Visikitižydų tautybės asmenys,nepatekfį l kategoriją. Jieapgyvendin~l'l'!i
atskirosetam tiksluiparinkJosevietovėse ir ant kairiosiosknllinės dalies
neJco;a
geltonosspalvos8 cm dydžioapskritimą, kurioviduryjeturi būti raidė J.
Zydamsapgyvendintivietovesatskiruosepriemiesčių kvartaluosearbaūkiuo
sepagal_v
ietossąlygas parenka apskričių vir§ininkai,_susitarę su miestų burmistraisarkitaisatitinkamaisvietossavivaldybių orga11ms.
2. Išvyktiišpaskirtų gyventivietovių ribų žydamsbe specialauspolicijosleidimo draudžiama.
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Albinas Gra}iunas

3. Zw/11
ttl,.Nbės asmt'IISgali turėti kJl1101imiąJ/ turtą tik jiems ĮO•ve,u;
.
se 1·it10;.t;s;•,J...1/
ose 1·iet01't'Se turimąjį kil11ojamąjį tu~q jie turi hkviduo~
sm·aitts 11uofo111uostatų priėmim_o ,~enos. Pe~_tą lm":l žydų neper/eist~do.1
ko11fts
laJo}amasirperduodamas l'lefoJo11nud
oJ1mOreikalams.
11111Qi
4 Žydams draudžiama laikyti: a. radijo_apar~tus; b. spaustm·es, ra!o,n .
maši ,elesir kitas spnu<11nenų da'!gi11amą71aspn~m~nes (rotatorius,fap· 'lJiQ,
Jus ir kt.); e. automobibus, motoc1klus, d1'1rač1us ir kitas mechnnizuotas,,,,..
kimopriemones; d. pia11
i~,s, f ortepio11u
s irfi,shn1:nonij~~;e. fo toaparatus~
5. Medici11o
s kabine!~ rentg~no apar_nt~1
, ~oterap11os apn~atai,iranlcioi
~
mistai patikmu111_
11sp_ec1~/zoss1:e1':'1to_snw11ste:!op as':inos korms1josir~
gi 1·iešam naudojm zuzpaunan11l'1ešoJ
O11mulo
J1mOreikalams.
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, Ot~ipp at žydų tautybė
asme11ys,
_pm'OJl~8'_
1~suo171ene~
0·a:f<a1..
_mnč~m ar saugumui, aps_
krities1irfinin,
ko nutanmugah buh talpinami/pm·erč1amo10 darbosto1yklas laikuiikivientJiri
metų. Jei ui šiuos nusikaltimusnėra skaudliau baudžiama kitais įstatymais.
8. Sie nuostatainetaikomi asmenims. kurie apdom noti Vyčio /oyEumiarl,a
yra sm·nnoriai,įstojo į Liet. kariuomenę iki 1919 m. kovo 5 d., jeigujie l'ė/esniu
laiku neveikė prieš lieruvių tautos interesus.
9. Šiems nuostatams 1,ykdytiinstrukcijasleidžia ir kylančius dėl šių nuostllllj
1,ykdymoneaiškumusir skundus galutinaiapsprendžiavidaus reikalų ministeru,
10.Šie nuostataiveikianuo jų priėmimo dienos.
Kaunas, 1941 m. rugpjūčio l d.
JAMBRAZEVIČJU~

L.e. ministeriopirmininko
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·
riausybeighetto projektas buvo svarstomas, atidedamas. UžtrukoligiJie·
pas pabaigos, iki vokiečių civilinės valdžios (Zivilveraltungo) įstei~:
Stahleckerisbuvo iškeltasį Estiją (po kelių mėnesių žuvo); kiti vo/deČUIJ
iš naujopradėjo spaustižydų ghetto klausimą, ypačiai Kauno miest~komisaras Crameris,kuris pirmas įsakė žydams prisisegti žvaigždes_
ITnt·

vaikščioti šaligatviais. Nesulaukdami iš vyriausybės ghetto potvarkio(ku·
~s taif ir nebuvop~imt~s), ~okiečiai pagaliau atviraiperėmė žydtj~:
szmą Esavorankas zr- vzsuszydus suvarė įghetto. " (O.e. 135p.). Zvat'#,
des žydams buvo nu ro dyta pri sisegti pr adedant ju o s varyti į getą dat
p~ cš Cra 1!1
erio veikl?s pradžią. Kai Cra me ris išleido pirm~į įs~~
del žyd~, Jau trečdalis Kaun o žydų buv o ge te . "Į Laisvę" he~ ~,.t
numeryje buvo paskelbtas šis komunikat as : ''KAUNAS. VIJ.28.EL,

Ka_un
o mie_s
~~irpriemiesčiuose gyvenančių žydų perkėlimas įjiems~
ra1oną- VillJampolės priemiestyje- vykdomas pilnu tempu. JauyraP"'

--
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J.;t'/ftJ
35 % f.yd11.
Pl'rkėlimas turi biW uf.haigtasligirugpjf,čio l 5 d.
[ aikinosios Lie tuvos vyriausybės potvarkio žydus suvaryti į getą
vokiečiai nė nelaukė. Jiems jis buvo nereikalingas, nes Laikinąją vyriau ybę ignoravo ir savo užsimojimus vykdė nebendradarbiaudami su
ja bei dė l tų savo užs imojimų visai nesikalbėdami. Atrodo, kad tasai
potvarkis buvo svars to mas ne vokiečių, o pačios Laikinosios vyriausybės iniciatyva. Apie šį reikal ą su vyriausybe vokiečiai nesikalbėjo ir to

potvarkio išleisti neragi no. Šis p o tvarkis buvo svarstomas ne rūpinantis
įvykdyti vokiečių įsakymą žydus suvaryti į getą, o iš humanistinių paskat:ų: bandyta bent k ai ką žyd ams pakreipti palankesne linkme. Tasai
rugpjūčio l d . potvark is ar tik p rojekt as praktinės reikšmės jau negalė
jo turėti, nes pora die nų anksčiau, liepos 28 d .,jau pradėjęs savo veiklą
civilinės vokiečių va ldžios Ka uno miest o ko misaras žydų klausimu išleido savo potvarkį. Po poros dienų buvo paskelbtas kitas įsakymas,
apėmęs dar daugiau žydus liečiančių dalykų. Tais savo potvarkiais vokiečių ko misa ras iš es mės lietuvius nuo žydų klausimo visiškai nušalino. Laikinosios Lie tuvos vyriausybės potvarkis reikšmingas tik todėl,
kad atskleidžia, kaip ta vyriausybė mėgino šį ne tik painų, bet ir tragišką klausim ą spręsti.
Iš tikro minėtasis

Laik in osios 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 nu ostatas to meto sąlygomis buvo ne tik beprasmis, bet ir grėsmingas d alykas . Tad Laikinoji vyriausybė to ir nemėgino daryti , tačiau ėmėsi dalykų, kuriuos atrodė vis dėlto verta bent
pabandyti : kad už ka i kurių jų tautiečių nusikaltimus nebūtų persekiojami ir baudžiam i visi žydai, net Lietuvai ir lietuvių tautai nusipelnę
žydai- Vyties kryžia us kavalieriai, buvę Lietuvos kariuomenės savanoriai - nebūtų nuo lietuvių visuomenės atskiriami, kad nusikaltusieji geto 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 savo pareigas nelaukdamas, kol net formaliai bus įvesta civilinė valdžia,
kuri rcicho komisaro atsišaukim u buvo p askelbta liepos 30 d. Komisaras jau liepos 28 d . išleido pirmąjį savo potvarkį:
Privalomas nuJarinUJsNr.l

!· Gyventojams žydams draudžiamanaudotisšaligatviais.Žydaiprivalo eiti

dešiniuoju kraštu važiuojamokelio ir eiti vienaspaskui kitą.
. . 2. Gyventojams žydams draudžiamanaudotisvisomispasivaikJčiojimo irpo11
s1~ vi7tomis ir viešaisiaisparkais bei skverais.Taippat draudžiamajiems naudotts viešosevietose išstatytaissuolais.
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3. Gyventojams
žydamsdraud!žam.,?
n~udotis viso':1is vieš?s_io_rn~
mo priemonėmis, kaip autotaksi, vezi~is, au_t
o_b
us~is, garlaiviaisirPaISielų.
viešojonaudojimosusisiekimopriemomų savmmkat arba nuomotojai"-.~lli
nurodytų priemonių matomojevietojeiškabintiskelbimą su užrašu:"Žyda,,i:ol<i
džiama".
s ~4. Nesilaikantieji
šionutarimonuostatų beijiemsprieštaraujantiejibus .
tai baudžiami.
81'ief.
5. Šis nutarimas
galiojanuošiosdienos.
Kaunas,1941m. lieposmėn. 28 d.
MiestoKomiĮ
(pas.)
S.A. Oberfuehri,
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gas ir Lietuvos kariuomenės atsargosleitenantasadvokatas Goldbergas,
buvęs žydų karių, dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės kovose, sąjun
gospirmininkas, per pirmąją bolševikų okupaciją sėdėjęs Kauno kalėjime
kaippolitinis kalinys. Abudu delegatai daugiausiaskundėsi labai blogomis gyvenimosąlygomis ghetto. Aš beveikpranašiškaiatkreipiaujų dėme
sį į tai,kad šiuo metu labiausiai reikėtų rūpintis ne ghettogyvenimo sunkumais,bet tomis nežmoniškomis vokiečių nacionalsocialistų tendencijomis, kurios gali nuvesti į beveik visišką žydų sulikvidavimą. Delegatai
visiškaisutiko su mano nuomone. Paaiškinaujiems, kad Lietuvos Laikinoji vyriausybė žydų, kaip ir daugeliu kitų klausimų, reikaluyra visiškai
bejėgė ir nieko negalipadaryti.Apie taijiems nereikėjo daugįrodinėti, nes
jiepatystaigeraižinojo. Pažadėjau delegatamskeltižydų reikalą palankia
jiemsprasme vokiečių karinėje vadovybėje, nes su vokiečių Gestapu aš
jokioreikaloneturėjau." (Rš, JI,305-o) .

CR.,fM;

t

Po šio Cramerio nutarimo, kuriuo buvo parod yta okupa nto n
apykanta žydams, jie buvo įskaudinti, išniekinti, pasirodė antrasis
misaro potvarkis, skirtas jau konkretesniems dalyka ms :
o.
Viešasskelbimas Nr. 2
l. Tiemsgyventojams
žydams,kuriekilus karui arjo metu buvo pabėgę iri/a

šiosdienosnegrįio, uždrausta
grįiti į Kauną. Visiemsnamų savininkams
irvaJ.
dytojamsuždrausta
priimtipastogėn grįžtančius žydus.
2. Gyventojai
žyda4beamžiausirlytiesskirtumo,turinešioti kairiajame
krūtinė
šone,o taippat ir nugaroje
8-10 cm skersmensgeltoną Dovydožvaigždę.
3. 1941m. lieposJOd. KaunoBurmistronutarimuNr. 15 nustatytasžydų~
kraustymas
iš miestovidausį Vilijampolės priemiestį turi būti baigtasvėliausiai ;1
1941m. rugpjūčio 15 d.Smulkesnių žinių teikiaMiestoButų Skyrius.
4. Gyventojams
žydamsšiuodraudžiamapardavinėti, keisti arkokiukitu/Jri.
du realizuotivisą jų turimą judamą ir nejudamą turtą. Taip pat įsakmiai drau,
džiamanaikintiįrengimus ir šiaipvertingusdaiktus.
5. 1941m. liepos10 d. KaunoBurmistroNutarimu Nr. 15 žydų gyvento
jams
nustaty
tos vaikščiojimo valandosišplečiamos Vilijampolės priemiesčiui sužydlj
gyvenama
sritimimtinai.
6. 1941 m. liepos10 d. Kauno Miesto Burmistro Nutarimas nr.15 dalimi
panaikinamas.
7. Šiopranešimonuostatų nevykdymasbus griežčiausiai baudžiamas
.
8. Šiopranešimonuostataiįsigalioja nuo šios dienos.
.
SritiesKomisarasKaunoMitJl
t
(pas.) cRAMER.
SA. OberJuehl'
Kaunas,1941m. liepos31 d.
se sąlygose, dar baodė
ieškoti pagalbos. Gen. S. Raštikis savo atsim in imuose rašo: "/ gh~
varomi žydai išsirinko delegaciją, kuri norėjo pas imatyti su Lietuvosf:8!•

Į getą varomi žydai, atsidūrę nežmoniško

kinąjq vyriausybe. Nepavykus jai pasimaty ti su kitais vyriausybės n~

~ele_gacŲ~ t:lefonu per 1::ano adjutantą kreipėsi į mane. Aš ~tika~ ~

hs zrpnemzau dele~acz;~savo bute (turėjau vieną kambaą J. Si~Į,uif1
muoseSp?rto_,r,atve~e,
prze Kūno Kultūros Rūmų). Abudu dele~atl.ll
s,,it
mano sem pazĮstamz: buvęs L ietuvos kariuomenės vyriausias rabmOS

Rytojaus dieną gen. S.Raštikis tuo reikalu lankėsi pas aukščiau
Kau no vokiečių karinį viršininką gen. von Rocquesą, kuris
po karo Nuernberge kaip karo nusikaltėlis buvo nuteistas 20 metų kalėti. Gen. S.Raštikis nieko nelaimėjo. Gen. von Rocquesas ir kartu buvęs gen. von Pohlas nurodinėjo, kad akciją prieš žydus vykdąs Gestapas, todėl karinė vadovybė negalinti kuo nors pagelbėti. Gen. von Rocquesas pažadėjo apie lie tuvių nuotaikas ir gen. S.Raštikio pareiškimus
painformuoti aukštes nes instancijas . Gen. S.Raštikis po kelių dienų vėl
atsilankiusiam rabinui Sniegui neturėjo nieko raminančio pranešti.
siąjį to meto

Voldernarininkų

opozicija ir perversmas

Kai vokiečiai atsisakė pripažinti Laikinąją Lletuvos vyriausybę, tai
netrukus ėmė reikštis dar ir voldemarininkų opozicija. Apie šią opoziciją
AdolfasDamuš is rašo : "Laikinoji Vyriausybė be to darturėjo ir vidaussunlaAmų.

Voldemari
ninkai, kurių vieniišėjo iš komunistų kalėjimo, kiti atvykę

iš Vokietijos,
buvopriešingi LaikinajaiVyriausybei
ir skelbė, kad jiems, vol-

demarininkams,yra atėjęs laikasperimti vadovavimą lietuvių tautai.Jie esą
jau nuo seniai buvo vokiečių nacionali:itų drauga~kai tuo tarpuLaikinojoje
VyriauSjbėje beveik visi esą aiškūs antinaciai.Tokios nuotaikos ryravoviename ekstremistiniame voldemarininkų spame. Voldemarininkamsapraminti
buvopadarytavisaeilė pasitarimų, net siūlant įvairių vietų vyriausybėje, bet
suvienasąlyga, kadjie atviraiirviešairemtų Lietuvosnepriklausomybės mintį.
Pirmuosepasitarimuosejie su ta sąlyga sutiko,bet vėliau atsimetė. Pajutome,
kadjie neturisavarankiškumoir sprendimogalios,betyra saistomikažkokio
užkulisio." (!L, 1955,Nr.7,p. 21-2).
. Dar vie na vyriausybei iškilusi problema buvo nesusipratimai dėl
Lietuvių aktyvistų fronto tarp voldemarininkų ir kitų. Laikinajai vyriausrbei teko ne t skirti savo tarpininką šiems ginčams spręsti. Ir pati vyriausybė nebuvo vieninga dėl šios problemos, todėl 1953 m. M.M. "Var-
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po" Nr.l apie tai
"1941m., Laikino~iosVyriau5>;
b~sme~
fi §ioskalbosJ Vokietaitispaskaitęs vokiškai raštą ir susirinkusiejibuvę
kus nesusipratimams
ta'?.akty_vistųf~onto l~ vold~m_a,:znzn~vėlftll4~
'O
prašytijį tuojaupasirašyti.Raštas teigęs, kad birželio23 d. Lietuvos nenamų nacionalžsh,LazldnoswsVynausybesnanaz ilaudinznka,st •
p~Įdausomybės atstatymopaskelbimasir laikinosiosvyriausybės suda,y''V
b ž .
.
OJo~
už vieną kurią ginče dalyvaujančią grupę, _etu v!sų v~enybę irsut .
p asbuvęs įžeidimas Hitleriuiir visai vokiečių tautai ir čia pasirašiusieji,
Ir,dėl to, neatsitiktinai
LaikinojiVyria_usy_~:.
nesuszpratzma
ms išlygi~
~sitikėdami Reicho Fuehreriu,prašą Lietuvoslaikinąją vyriausybę nušavopaskyrusitarpininkuProf.Dr.l. P_a~auJJ·.
(O.e. !1-2 p.).
f;ntiO kraštotvarkymą pavesti Reicho karinei vadovybei.PradžiojekapiPa~iskelbę opozicijaLaikinaJat_vynaus~~t, vold_e
;°larininkai
~
ton;snesutikęs sio raštopasirašytiirpaklausęs, kodėl nedalyvaująs LAF
kiečiams net įteikė raštą prieš tą vyriausybę tr_J~Spohtinę liniją. Ap
·
vyriausio
štaboviršininkasL. Prapuolenis.Vokietaitispaaiškinęs, kad Prato rašto turinį gen. S.Raštikisra~o: "Voldeman~mkų tarp~at~irado: puolenisdabarsvarbiaisreikalaisišvykęs į provinciją, o Stanevičius su
liolikaasmenų, kurie,Gestapoleztenan~o
Kurmzo vado~~~J~m;liepos
Tauniuėmę įtikinėti, kad tik tokio turiniopareiškimu dar būsią galima
9
d. surašė ir įteikė vokiečiams raštą, 1:}'~amebuv~ J:ab:,e:tti_šie3punktai: norsšistas išgelbėti, nes Laikinoji Vyriausybė esantijau viską praradusi.
a) Prašoma,kad sukilėlių paskelbtop~ietuvos lazkin~JI vyr:zau~bė ~ Tikvėliau iš savobičiulių, pas kuriuos nuvykęs nakvynės, kapitonaspatyčių nebūtų pripažinta,nesji ~d~,yta zrP_ask~Lb~~
b~ iletu_vzų naci~
ręs, kad Vokietaitis
jį nuvedė ne į LAF vyr.štabo būstinę, bet į Geležinį
irjų vadožinios.b) Siūloma zsvisonepnpažintzJokios Lze~v?s rynaiuy. Vilką, kurioštabasbuvo Karomuziejauspatalpose.Kapitonosusijaudinibės, kol į Lietuvą negrįšpro[.Voldemaras.
e) Prašoma, kad zkitam~
masbuvo visai suprantamas.Kapitoną nuraminęs ir jam padėkojęs už
t.y.ikiprof Voldemaro
grįžimo, visavaldžiaLietuvoje būtų sutelktavokit. labaireikšmingas
informacijas,jį palydėjau pas kraštoapsaugosministrą,
čių karinės vadovybės rankose."(Rš, JI, 301). Plk. K. Škirpa taippat
gen.S.Raštikį. Man ten esant, kapitonas savo istoriją pakartojo ir gen.
tvirtina,jog minėtasis Gestapo leitenantas Kurmis, suradęs keliolik
a
Raštikiui."(!L, 1964,Nr.35/72,p. 10-11).
Nesunkusuprasti susirūpinimą kapitono Skaržinsko(?), patekusio
politikosdalykuosenesusivokiančių asmenų, tarp kurių buvoirpaties
į
voldemarininkų
ekstremistinio sparno partinių smogikų "Geležinio
Gestapoagentų, išgavoiš tų asmenų parašus po vienu raštpalaikiu.Tavilko"
sueigą,
tarp
kurių
jau švaistėsi vokiečių atsiųstas gestapo agentas
čiau tuo metu Kaune aktyviaireiškęsi voldemarininkai (mjr. J. PyraKurmis,
piršęs
šiai
dar
margų
pažiūrų grupuotei svetimusSA tikslus ir
gius,mjr. K. Šimkusir I. Taunys)spaudoje (Neprikl. Lietuvos 1961m
uždavinius.
Kovų
ir
sudėtingų
karo įvykių sūkuryje nuo tos J. VokieNr.l) yra pareiškę, kad jiems nesą žinoma, jog toks raštas būtų voki
e•
taičio,
l.
Taunio,
V.
Stanevičiaus
(Staneikos) ir kitų remiamos srovės
čiams įteiktas. Taigi,kol nėra kitų duomenų, kurie vienos pusės tei~rugpjūčio
mėn.
griežtai
atsiribojo
J. Jurkūnas, M. Blynas,K. Brunius,
mus patvirtintų, o antrosiospaneigtų, tegalima tik nurodyti, kaipk~·
kpt.
J.(?)
Virbickas,
kpt.
l.
Vilius,
pik. ltn. M. Naujokas, parėmę Liebos apie tą raštą atsirado.L. Prapuolenio liudijimu Kaune apiešį rašŲ
tuvos
nacionalistų
partiją.
Pastaroji
neturėjo nieko bendro su Vokiečių
sužinotašitaip: "1941m. birželio29 d., atvykęs pas mane, kaipLieluW/
nacionalsocialistų
partija,
kurią
steigti
Lietuvoje naciai draudė net
Aktyvistų Frontovyriausiojo
štaboviršininką ir įgaliotinį prie Lai/dnOJil»
vietiniams
šalininkams.
vyriausybės, LAF Marijampolės štabo viršininkas (kapitonas, kurio
P4'
Ar, rašydamas savo atsiminimus, gen. Raštikis rėmėsi kapitono
vardės šiuo metu dar negaliuminėti)1 man pareiškė, kad visą praė~
Skaržinsko
(?) liudijimu, ar turėjo duomenų ir iš kokio kito šaltinio,
naktį svarstęs, ką jis vakarpadaręs irpriėjęs išvados:- tai buvęs valstybis
išdavimas,irtodėljo sąžinė kitosgarbingosišeitiesneberandanti,kaip1111' nėra žinoma. Pastebėtina, jog tam tikrų klausimų kelia datos. Gen.
S.Raštikissako, kad tasai raštas buvęs pasirašytas liepos 9 d., o Prasišauti.Manopaprašytas
paaiškinti,kas taip atsitikę, kapitonasp~
puolenis - kad birželio 28, maždaug dviem savaitėm anksčiau, kai gen.
jo, kad birželio28 d. popiet atvykęs iš Marijampolės į Kauną, prie[gu/oS
S.Raštikisdar buvo tik pakeliui iš Berlyno į Kauną.
bažnyčios sutikęs Joną Vokietaitį ir jį pasiteiravęs LAF vyr.štabo~
Kad tas raštas buvęs pasiųstas į Berlyną, sprendžiama iš to, jog
1 ~?k~etaitis
siūlę~i~ jį į LAF vyr.štabą palydėti ir besišnekučiuodorl!' ~
Vokietij
os užsienio reikalų ministerijos spaudos šefas dr. Schmidtas
ateJę Į Karomuzze1ausrūmus. Čia radę kpt. Ivanauską, kpt. Vilių, .
s~audoskonferencijoj paklaustas, kada būsią leista K.Škirpai vyktiį
Sta~evičių irperdešimtį kitų vyrų. Tenjiems visiems besikalba~4„l::;
~ietuvą, atsakė, jog jis turįs žinių, kad ne visi lietuviai pripažįstą vylydimasatvykęs uniformuotasnacių pareigūnas. Jį susirinkusieji lb+
nausybę, kurios ministru pirmininku buvo paskirtas Škirpa. Manoma,
su "Heil Hitler" pasveikinę, o jis sus irinkusiems pasakęs ka
kad tai buvusi aliuzija į voldemarininkų raštą, tačiau pats raštas ten
--------------------------------nebuvo rodomas ar cituotas.
1
Taimatytbuvokpt. Skaržinskas- red. K.R
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yrayasakę~

Api~ tuos ~olde~ar in!nku~j~ o~one~tai
nepalankių, bet tr kaltmančtų bet mekmanč1ų žodžių. Dėl jų
Laikinajaivyriausybei "Į Laisvę" 1961m. Nr.26/63)rašė: "&

~r~
g ~etik
1
~iio
s

ji vyriausybė atsisakė pati susilikviduoti, SD ėmėsi kitos taktik:i. aikin
o.
vieningą lietuvių nusistatymą pačių lietuvių rankomis.Jiesurad~/kal~ti
k~le~9b~vusi~prof.~ - ~old~maro šalinin~ , kurie buvo žinomi ,::;u-~,ų,
kieti;oszrf afamo šalznznkai
. DaugumasJŲ buvo sėdėję bolševikų ~~
mu~~e,kurie_
?ebuv? Sfėję išb~gtii_i-:o~etiją. ~u _karopradžia išleisti~e{'vę, pe negale;osuswnentuoti polltzne;epadety;e.Priejų prisidėjo
avantiūristų. Jie visipakliuvoį klaipėdiečio SD pareigūno Kurmie _ury
s
ir,jo (beikitų SDpareigūnų) vadovaujami,pradėjo posėdžiauti ir:,:~
zuoti lietuv~~kus
n_aci?nals~~i~listus.
Avantiqristinisir kriminalistinis
:~;:
~ entas~re;oP_e~~ll,~aldžią 1_sav
o ran~ ir paskelbti Lietuvosprisijungim~ pn~ Vokz_eti;os. (Op.,~it.Bp)- Apte ~~istų_ frontą tame pat
stra1psny}e_tol~aura~oma: Nepasisekus pačių lietuvių rankomis /ikvž
.
du~ti_Laikino~w~ vynausybės, SD tomispat rankomismėgino toliauardytivisuomenesvienybę irorganizuotą pajėgumą, būtent, likviduotiLietuv~ų Akty~istų !rontą, kurisbuvoparuošęs sukilimą, pastatęs Laikiną irynausybę irtoliauorgani
zavo lietuvių patriotinę visuomenę. Peravantiūris
tuspučininkus ir net paties LAF kai kuriuos nariusSD kurstė likvidu
oti
0F,jau_~etink~n_tį nauj?m_ssąlygoms, ir organizuotisį nacionalsocia/istznę par~l)ą, ~n eid~maišviensu vokiečiais, Lietuvai daugiausia
naudos
p~darys!
anll.At~kh kovadėl Aktyvistų Fronto galėjo atrodytikaipkova
del dve;opostaktikos:noro atkakliailaikytistiesios lietuviškoslinijos ar
noro pataikavimu vokiečiams ir prisitaikymu prie vokiškos nacionals
ocialistų partijosdaugia
u laimėti kraštui.Tačiau tai iš tikrųjų nebuvovar~b?s dėl 1viejų sf:i~i~gų _į~itikinimų, atsimenant,kadpastarojioportunis
tz~e kryptis~te~ges
i ~aimetz_ne sa_v
of:~ograma irpozityviu veikimu, betn_
ore~ama sr:itikvi~~otl
LAF irpenmtzJOturtą bei funkcijas;antra,kadJOS
uznuga:)'Je
stove)~GestaP_O
žmonės". (lb. 9- 10).
. ~1tuos žod~1~spa~~ta~o. n~ istorinė tiesa, o neapykanta. Vo~de·
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netiesa
. Dė_l avantiūr~tų pasakyti~a,kad tarp jų į avantiūras linkusių jų
tarp~dauipaua_r mažta~ buvo, ta~~~at kai~ b~vo ir yra ir kitose grupuotese.J1~ labiau~ kitus p_anašeJo_Į a~anttūnstus todėl, kad buvone
demokratai,savo veiklą pagnndę sus1tanmubei kompromisaisbetdiktatūrinink~i, savo tiksi? ~iekian~s jė~a. Jų eilėse susitelkė d~ug karinin~ų! ~?del volde~arm1nk~ s~ud~s.Įg~vo tam tikrų ypatingų bruožų.
PadelĮJte suprato tiek pat, kiektr k1t1.
Tiesa, kai kurie voldemarininkai
buvoką. tik išėję iš ~~vietini? ~alėjimo. Bet tokių pat sėdėjo ir Laikinosiosvrr~ausybės m1ms_trų ~edese. Kel~tas voldemarininkų veikėjų, pavyzdž
1ut,mJr. J. Pyragius, mž. K. Bruntus, dr. Br. Dirmeikis, dr. P.Meškaus~~s-Germa~tas
buvo k~ _tik_ų~ę . iš Berlyno,todėl jie buvo gana
gerai mfo_rmu
ott. _T
uo_m_et_vts1~1t11š t~~o - 1r voldemarininkai, ir jų
oponentai
- dažmaus1a1 tikrosios padelles nesuprato ir daug ką darė
vadova
udamiesiklaidingomprielaidom. Pats J .Ambrazevičius, laikinai
ėjęs ministropirmininkopareigas, atviraipripažįsta, jog ikigen.S. Raštikiogrįžimo iš Berlyno Laikinoji vyriausybė nežinojo net savo tikrosiospadėties ir negalėjo suprasti kai kurių vokiečių veiksmų .
Vienaipar kitaip voldemarininkaiveikė ne todėl, kad būtų buvę
tikvokiečių saugumo planų vykdytojai.Voldemarininkaidarė tai, kas
jų supratimubuvo naudinga Lietuvai,vadinasi, ir kuo artimiausiasbendradarbiavimas
su vokiečiais. Jie nebuvokokie nors parsidavėliai, Lietuvą norėję prijungtiprie Vokietijos. Neginčytina tiesa, kad po ginčo su
Laikinosi
os vyriausybės nariais mjr. J. Pyra__gius,
išeidamaskaip nacistaspakėlė ranką ir sušuko "Heil Hitler". Zinoma, tai nebuvo šaunus
dalykas
. Taippat tiesa, kad L. Prapuolenis, Lietuvių aktyvistų fronto
jgaliotinis
prie tos pat vyriausybės, paryškindamas tariamąjį lojalumą
vokiečiams, į tos vyriausybės posėdį atėjo ant rankovės užsirišęs kaspiną 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.Prapuoleniopatriotizmuneabejojo ir
n~abejoja, nes tuomet nebuvo visai lengva pasakyti,ar geriautokį kaspiną antrankovės rištis, ar jo nesirišti.Vadinasi,dėl tokių vienoar kito
vold~marininkų mostų nebuvo pagrindo abejoti ir jų patriotizmu.Galimatikpaklausti, kiek voldemarininkų veikla buvo išmintingair tiksli,
nes p~triotizma
s dar nėra joks laidas, kad juo paremta veiklavisuomet
~a~dmgatautai ir kraštui. Be to, voldemarininkaibuvoatlikę ir neabeJ~tinaiteigiamaivertintinų darbų. Lietuvių aktyvistų frontokūrėjais buvo
VJsas
_būrys voldemarininkų, ypatingai artimų plk. K. Škirposbendra?arb_1ų'. ruošusių 1941 m. sukilimą. Pats gen. S. Raštikis,kurionegalime
\)artJsimpatijomis voldemarininkams,savo atsiminimuosepažymi,jog

1~is-

~anmnk_ų opoz1c1J~Laik1?.aJa1
Lietuvosvyriausybeiir jų noras išva1~ytl lAF kilo ne todel, kad Jie būtų buvę avantiūristai ir kriminalistaiar
~?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_
us1kn~malm_1a
_1sveiksmais. 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. KV1
ecmsku,I. Vyhum-Velavičium, majoraisJ. Pyragium S. Puodžtu~,
J. Matulevičium, pulkininkaisA. 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

~ktyvistų

Frontuipriklausė įvairių politinių pažiūrų ir įsitikinimų žmo-

?s,.?etŠkirposštabedominavo voldemarininkai."(Rš,JI, 148 p.). Tai

lUdiJa
, kadvoldemarininkai buvo ne tik patriotai, bet ir aiškiaipasisa-
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·i: uĮ lietm·l n prikl3usomy~ · ir nes iru š :, jos prijun gti pr~

ji..·: Lietmių :ik~"; tų front~ ~k. Ia huv atkurti nepriklausomą LiClj.
, val ty~ . Ltn. J. Dženkmus tr ltn. P. kura u ka , kurie buvov0~111
·

159

-::;;ią ma.:umtf įtalaf. Visų lietuvių įjungimas į aktyvų, dinamišką,

,. . kui b . k
'k
dideliais~,o 1ais . m_ros ez.,,e_o~omz ~~s gero~ės keliu žengiantį gyveni,,,q.oiškito~puses, mš~s u~ zemo P_O
~iflk~~onentavimas didžiojo Vakan/k ,imyno /~1kbuvo t~ JU~e;1~10g~1res. ~~1 ypat iai sietina su prof Aug.
Vol
dellla'?, vien~ a~v 1~us1i1l~etuv1ų, po/11m
e veikla. Ir tenka didžiaiapgailestauti, k~d š!s lzetu_v~sp atn~t~s, plataus masto energingas ryras, šiuo
,netu_o,-sn~
emškaz neg~lz 1si;ungt1Jmi"isų krašto reikalų tvarkymą. kadajo
pali/11~1
S 1de~las da~~z~u _ar maziau yra realizavęsis. Dažnai esti tautoje
:111
011111
, /...
1me p radilo/e lieka nesuprasti ir jų veikla įvairiais būdais trikdoma, nors jie aiškiausiai netolimo tautos gyvenimo tiesas dėstytų. Pati
ta11ta
tun·išgyventi, patip ereiti tq kartų kelią, J....-uri
oji būtų galėjusi išvengti,
jeigu biitų savo ųranašz1 paklausiusi. Todėl ir lietu vių tauta, jeigu nebūtų
pasi
rinkusifataMko neutralumo kelio, o būtų, prof. Aug. Voldemaro nurody
mu, derinusi sa~o užsienio politiką su Didl iqja Vokietija, dabar galė
fl/ į kovą su bendnw1u Europos kultūros priešu, Maskvos bolševizmu, išeiriirkariškai, ir ekonomiškai stipri."
"Į Laisvę" A. Volde marą tautos pranašu apskelbė tuomet, kai Voldemaras paskutiniu savo žinomu politiniu veiksmu parodė,jogjis nėra
pran~as ir nenuspėjo net savo paties likimo. Voldemaras 1940 m. birželio mėnesį, Sovietams okup avus Lietuvą, savo noru grįžo iš užsienio į
Lietuvą ir Kauno stotyje, dar neišlipęs iš vagono, buvo suimtas bei išvežtasį Rusiją. Tą keistą A.Voldemaro grįžimą į Lietuvą "Draugo" 1966
m.vasario 3 d. numery aprašė gerai Voldemarą pažinojęs AlfonsasJ .Telyčėnas. Jis rašė: "Pažįstamas su prof esorium buvaujau iš senesnių laikų,
vėliau sustiprėjo pa.lintis, kai jis buvo ištremtas iš Kauno ir gyveno Kybarflio
se. Tuo laikuir aš gyvenau tuose pačiuose namuose. 1940 metaisbirželiomėnesį antrojepusėje (dienos neprisimenu) 8 valandą ryto, turėdamas
prekybinių reikalų Kaune, ėjau Virbaliostotiesperonu sėstis į traukinį, kai
~ui~nės valdininkas L. Gotceitas pasakė man, kad šiuo traukiniu vaziuo1aprof A. Voldemaras su žmona iš užsienio. Tuo laikujie sėdėjo restorano vagone, laukdami užsakytų pusryčių. Vagone buvo tiktairestoran_ovedėjas Bergeris ir virtu vėje jo padėjėjas gamino užsakytus valgius. Pas;eikinusjiepaprašė sėstis prie jų stalo, ir valgydamikalbėjomės apiešių
/tl ,,..

marinio 'ai, už tą tik Ią atidavė ir avo gyvybę.
de.
V?ldem~~ninkų oP?zi_cij~L~ikinaja i_Lietuvos vyriausybeiats·
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~idajiee·
atrodė. kad Laikinojivyriau ybė konfliktuoja su vokiečiais. Kaip irda~
~li kitų ~ūda~1i v~kiečių_galy~ ti:si~ g pri~ e_nkti , jie buvo jsilikinu
JOSbandyttužsi pynmu pnversu vok1ečtu keist.lsavo 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. Prapuoleni
o
arpasakoJtm?:~ą !a.m-~rešruo_t~ Popervers mo sa kė J . Pyragius: "Esą
ne dtJ_bar.
_kai~lfbunne1e~Ol'OJelie1amasgeriausių vokiečių tautos vaikų
k:auJ°:5'
hemvu:~ms
_esąs laikasreikalautinepriklausomybės ir galvoti vien
rik apiesa1'e. Hulensesąs pasakęs, kad po karo naujojoje EuropojeLietuvabr'?anrinepriklausoma_irdidelė valstybė. Tuojo 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 planą: pertvarkant RytŲ Europą, sumažinti Lenkiją ir sukurti dvi dideles
v~s~s - _Didžiąją Lietuvą ir Didžiąj ą Suomiją. Pasitikėdami Hitlenu , ~a_tkuri~. voldemarininkai buvo pasišovę griebtis ir kraštutinumų.
Pla~1~1
ga_rseJOl .Ta~nio pareiškimas, jog kovodami su bolševizmulietuvtat 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. Pažymėtin a, kad vyras, pasišovęs kov?Je
ienų įvykius.
paa_u~ou net 1r t_ns ketvirtadalius tautos, į frontą neišvyko, o verčiau
Aš užklausiaujo:
pasm ~o darbo 1r socialinių reikalų valdybos direktoriaus kėdę. . .
- Kodėl jūs grįžtate Lietuvon tokiais neramiaislaikais?
. Šituo v~lde~a:i"inkų pasiryžimu be jokių išlygų eiti su vokiečtats
3
da
-.Kadaūkis neturi šeimininko, tai turijį kas tvarkyti- atsakė šypsonera ko la_bat ste~ l!s. Ir ne jų rankose buvusi "Į Laisvę" savo Jiepū~
masis
profesorius.
~-v~am~J _am~ raše: "Šio_visą lietuvių visuomenę apėmuswjudėjim~.m~·
Pas
mus komunizmas, - aš užsiminiau.
tzs ne,:av~
sz_škai n~J a: Jo{o p:adų_, tiesa, ne"-?n~etizuotų, n~iš,y!kėJUSI~
Pal
e
clq aš geraipažįstu, jis ne komunistas,- atsakė Voldemaras.
net kitokiais vardais zr kitokiomis sąvokomis vienokia ar kitokia Jorrn
ko
Pal
e
clci
s yra Maskvos iškamša irjis daro tai,kąjam įsako Pozdniabesireiškiančių, gausiai randame ypačiai antrajame Nepriklausomybėsde·
vas
ar
panašūs
ponai, - aš pastebėjau.
šim~merj e ir p~sku~n~a~~ais metais prieš raudonąją. okupaciją. Jš_,vi~rtOS
Pr
o
f
V
oldemaras
atsakė man:
pus es, vzsų nacionalzmų 1egų sutelkimas, aiškus atsiribojimasnuo tjdišlal

;~~&

--
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Albinas

G ražiūnas

-Nesibijok, kaimyne, viskasbus gerai. Ir pasakojo toliau:
-Aš gyvenauPrancūzijoje, o paskutiniuoju laiku l talijoje, ir vi~,
Lietuvosvardasaukštai vertinamas.
Pasikalbėjimas užtruko apie 40 minučių. Aš susidariau įspūdi kad
Voldemarasyra kieno tai siunčiamas perimti Lietuvos valdžią arbayi
Maskvos apgautaauka.Kazlų-Rūdos stotyjesustojus traukiniui,į restora~
no vaionq įlipo gelež. policijospunkto vedėjas ir; atsistojęs prie bufet
o
kalbėjosi su Bergeriu.PravažiavusMauručių stotį, Voldemaras su žmon~
atsisveikinosu manim, sakydamas,kad Kaunas artėja ir laikas eitiprie
lagaminų. Išeidamas dar pakartojo, kad viskas bus tvarkoje. Savoįsp;;,.
džiaispasidalinausu Bergeriubei buvusiu vagonegelež. policijos valdininku. Kaunostotyjeuniformuotų rusų nemačiau, tik buvo matytigeroka
i
didesnisskaičius uniformuotų Lietuvos gelež. pol. valdininkų negunormaliais laikais.Civilių žmonių judėjimas taip pat buvo didelis.Išėjus iš
geležinkeliostoties,iš kairės pusės link Žaliojo tilto pamačiau didelį sunkvežimį su grotomis ir užrašu"Lietuvoskalėjimas". Tada aš supratau
, kam
tas sunkvežimisyra skirtas. Perėjęs stoties aikštę, pradėjau pamažu žings•
niuoti šaligatviuprie Lozanos viešbučio ir stebėti, kas vyks toliau.Pokokių 20 minučių šiaurini
u stotiesgalu išėjo apie dešimtį Liet. gelež.po/.
uniformuotų asmenų, tarpjų prof Voldemarassu žmona ir dar vienas
civiliaiapsirengęs vidutinio ūgio žmogus,kurio iš tolo nepažinau. Unifor•
muotiejinurodė profesoriui liptiį kalėjimo sunkvežimį, o Voldemaras
gestaisrodė į netoliesestovinčius ta:xi
. Po trumpų ginčų profesoriussu žmona
įlipo į sunkvežimį "Lietuvoskalėjimas': uniformuotieji sumetė lagaminus
į tą patį sunkvežimį ir,lydimi policijos,pravažiavo pro mane Vytautoprospektu 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 vakarpadarė suprof Voldemaru ir kas buvo tas civilisuni·
formuotų tarpe? Štai ką jis papasakojo: "Civilistai buvojis pats ir kad/is
bandė Voldemarą gelbėti, bet visas tas įvykis buvo tvarkomas kažkokt~S
nematomos rankos. Gavęs žinią, kadprof. Voldemarasgrįžta 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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ĮdymO laikotarpį patiesA.Sm etonos irjo agentų nuolatpersekiotas,
šmei~~mas,tremiamasirkalinamasprof A. Voldemaras
tautaikritiškiausiu
moZlentugrįžo prie savo mylimos tautos, kad su ja kartu ir liūdesio dienomis
:lėtų būti. Taiyratragiška,bet taiyrafaktas, tikratiesa."(TŽ,1958-9/425).
g Kaivyravo tokios nuotaikos, sunku buvo tikėtis, kad voldemarininkaikitaip elg5is, nes jie tarėsi šitaip tarnaują Lietuvai. Gen. Kubiliūnas
nuėjo pasveik_i
:nti ~tvyk~io vo_ki~čių c_ivilinės va~dž!oskomisaro Lietuvai
ne todėl, kad JISbutų dž1augęs1s, Jog Lietuva vok1eč1ų okupuota. Generolasmanė, kad toksjo 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, voldemarininkaiskaudžiai klydo, ir daugelis savo klaidą suprato gana greitai.
Vokiečiai laimėję karą visai nesiruošė lietuviams už pagalbą teisingai
atsilygintiir atkurti Lietuvos nepriklausomybę.
Antrasis motyvas voldemarininkams pasiskelbti opozicija Laikinajaivyriausybei buvo tai, kad jie siekė nacistinės Lietuvos.Vos tik vokiečiai užėmė Lietuvą, voldemarininkai ėmė burtis į Lietuvos nacionalsocialistų partiją, kurios kurti dr . P. Meškauskas-Germantas jau birželio24d. išskubėjo iš Berlyno į Kauną, Berlyne savo pavaduotoju palikdamasbuvusį "Lietuvos Aido" vyriausiąjį redaktorių Vytautą Alantą.
l šią partiją jie bandė įtraukti net gen. S .Raštikį. Prieš išvykdamasį
Lietuvą, dr. P. Meškauskas-Germantas S. Raštikiui skambino, o rytojausdieną dar išsikvietė pasikalbėti ir V.Alantas. Ta proga gen. S. Raštikisiš V. Alanto išgirdo tokią informaciją apie kuriamąją Lietuvosnacionalsocialistų partiją: "Persočius abiemA. užsakytus
pietusjispapasakojoman,kad vokiečiai leidę steigtiLietuvojeLietuvių nacionalsocialistų partiją, kadji būsianti Lietuvailabainaudingairkadpirmiejišiodarbopionieriaijau esą Berlyne. Pirmasisorganizatorius ir vokiečių patikėtinis esąs Dr.
Germantas-Meškauskas.
Jis,A., esąs pavaduotojas.ToliauA. pradėjo man
įrodinėti, kad Dr. Germantą-Meškauską jis pažįstąs jau daugmetų ir galįs
griežtai
tvirtinti,kadjis esąs švaruslietuvispatriotas.Kai kurių Berlynegyv~nančių lietuvių skleidžiamosžinios apieDr. Germantą-Meškauską, kad115
esąs gestapininkas,
esančios pramanytos,piktosir neteisingos
. Dr.Jr!eš~~~ vokiečiai labaipasitikį, tačiau jis niekadneužmirštąs, kadyra lietuvis,zr
visur,
kurtikgalįs, dirbąs Lietuvos labui".(Rš.,II, 160). . . . . .
.. Dr. P.Meškauskas-Germantas, atvykęs į Kauną, 1~e'!1~s1šią parhJ_ą _sukitais voldemarininkais organizuoti. Vėl_iau v?k1~č1a~ nusprende,}0 g nacionalsocializmaspriklauso tik vokiečiams ir_vtet~Jnac1?nals?c1alistų leido veikti tik lietuviams nacionalistams. L1etuvtų nacionahSlų partijosvadu buvo garsus voldemarininkų veikėj~_s J •Karutis.Okupa~tamsilgainiuiuždraudus bet kokias politines parttJas,1941m. gruodž~o
_l7 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 vadovautiprivalo jie. Visi tar~amai supuvusios

demokratijoslikučiai pašalintiniir visas krašto gyvemmas pertvarkytį.
nas nacionalsocialistiniais
pagrindais. Savo tikslų voldemarininkai bu.
vo pasiryžę siektikaip tikri nacionalsocialistai: jiems nerūpėjo jokia
kitokianuomonė. Atskirupadaliniujie atkūrė Geležinį vilką, kurisLietuvių nacionalsocialistų partijai turėjo atstoti vokiečių nacių SA (Sturmabteilung)ar SS(Schutzstaffel)
. Geležiniovilko vadu iš pradžių buvo
plk. A Gaušas, o vėliau kpt. I. Vylius.
Šitaipnusiteikusiems
voldemarininkamsLaikinoji vyriausybė buvo nepriimtinane vien dėlto, kad jinai, jų supratimu, griovusi gerus
santykiussu vokiečiais, bet ir dėl jos ministrų kabineto sudėties. Nėra
duomenų, jogšitaipatsitikodėl kieno nors sąmoningos veiklos, tačiau
didesnę tosvyriausybės ministrų dalį sudarė asmenys, kuriuos pagalto
laikolietuvių politinę diferenciaciją reikėjo skirti krikščionims demokratams,norsformaliainė vienasministrassu ta partija ryšio neturėjo, o
kitusliaudininkamsar bent liberaliesiemsdemokratams. Taigivoldemarininkams
, kuriejautėsi nemažaprisidėję ruošdami sukilimą, buvo
jau nemažapriežastisbūti nepatenkintiems.
Jie tarėsi turį pagrindolaukti, kad po to sukilimosudarytojevyriausybėje būtų pakankamai atstovaujami,tačiau jiemsteko vos dvi trys viceministrų vietos. O tai toli
gražubuvoneviskas.Jiebūtų galėję Laikinojojevyriausybėje gautivietų, jeigujie iš tikrobūtų norėję. Tokiaiš įvairias grupes atstovaujančių
asm~nų su~~rytavyriausybė voldemarininkamsgalėjo būti pakenčia
ma tik sukilimometuar netrukustrumpai po jo. Vėliau viskasturėjo
pereiti tik į voldemarininkų rankas:jie netikėjo, kad Laikinosiosvyria~y~s dem~kratai~ žinominepalankūs nacionalistamsveikėjai LletuvoJe~end1~tų na~onalsocializmą. Šią jų pažiūrą gerai išreiškė mjr.
Pr,~gius!IruJ:is
po~~perversmoareštuotamL. Prapuoleniui dėstęs,
~o~ !ei nonme_išge~!',!<"5
dargalimaišgelbėti, "šiuo metu turį tik vieną
iJe1_ą: L4!'
~ąs ~!lieti su_~i;tuvosnacionalsocialistų partija. Didy~
Rei~hC:S
tik š~ P_artlja
tepasitikįs, o su supuvusių demokratinių partijų lzku_čia~ n~noąs JOk!Ų reikalų turėti. Esą kas iJ to, kad suki.limometujūs
pnsege!e
Jiemsfvynau.sybė~ n~~~) m!nistrų titulus. Jų galvosenapasil(·
ko, kaiP_
buvusz,plutokratine
ir visiJkai
neatitinkantišio meto reikalavimų. Reichassu tokiaisn:inistrais
nešnekėjo ir nešnekėsiąs. " (!L, ]964,
Nr._35172)_.1_9_P-)
._Ž~ž1u, v?l?emarininkų nuomone, tokios sudėties
vyna~y~ ~iška~ne~~ n~tvidausreikalamstvarkyti,nei santykiams
su vokiečiais palaikyti
. ..
. . .1rišJŲ ką nors Lt"etuva1. 1a1met1.
.nk ~~nkapastebėti, J_o~iš pradžių Laikinajaivyriausybeivoldemari·
~ a1 ~r nebuvotok10Jgriežtojopozicijoj
. Pereinamuo·u momentu
~ie~uv?~nkę _kolk~"ją P~ęsti. TadšaliaL.PrapuolenioAkiyvistų fronto
igahoumupne Laikinosios
vyriausybės buvoir iš Berlyno atvykęs inž.
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-Tačia~ kai ~ _s~ili _mas baigėsi ir dėl vokiečių reikalavimo,

t~d1,aikinojivynausybė 1š~1s~1rs~ ar persio~ganizuotų į kokį komi-

k kiloįtampa, voldemanmnk at iš karto pasiskelbė esą tai vyriausy1etą,
.
- ·· ·
. griežtojop0ZlClJ0J
.
t,ei Panašiaikaip su vyriausybe,voldemarininkų santykiai vystėsi ir su
{jetuviŲ aktyvistų frontu. ~~ip ~~etuvi~ak~~tų frontą buvobandoma
'traukti
į bendrą_ d_ar?ą La~?OJO~e vyn~~sy~Je, _taipir voldemarininkų
1igaivintą GeležmĮ VIiką megmta Įtraukti Į Lietuvių aktyvistų frontą šalia
UetuVOS
laisvės ~ovot~jų_s,µungos, M_i_rties ~a~liono ~i kitų panašių sambiiriŲ susikūrusių soVIetmesokupac11
os laikatSpogrindyjeir vėliau susijun~ių į Lietuvių ~~tų- ~ontą. "~~tu~~sLaisvė~ Armijos vadopavaduotojas
PetrasVilutisir 'Mirtiesbatali1
ono vadasOopavardės tuo tarpu
negalima
minėti). lie'7:'~Ų vienyb~svard~ ilgą laiką tarėsi_su <jel~nioVilko
f,nonėmis, kad)lepnslJungtųpnelAF. (O.c.12p.). Tačiau1ok1ųrezultatų
nebuvo
pasiekta,nes kitaip ir negalėjo būti . Geležinisvilkasbuvovisai
kitokios
prigimtiesorganizacijanei Lietuvių aktyvistų frontas.Geležinis
vilkas
- taipartinių smogikų sambūris, skirtasvykdytipartijosvaliai.Voldemarininkų akimisir Lietuvių aktyvistų frontas,ir iš įvairių partijų atstovų sudaryta
vyriausybė buvo praeities liekana, todėl jie net ir nemanė Geležinio
vilkosujungtisu Aktyvistų frontu,o reikalavo,kad Aktyvistų frontasbūtų paleistas,jo turtas perduotas Geležiniamvilkuiir tautosaktyviausieji
jungtųsi į nacionalsocialistų eiles bei Geležinį vilką. Voldemarininkai
buvotvirtainusiteikę prieš bet kokiaspolitinio pliuralizmoapraiškasLletuvoje,
todėl jie jau nebesiūlė Lietuvių aktyvistų frontolikviduoti,
jietiesiog
reikalautereikalavo.Taibuvovienasir mjr. J.Pyragiauspagrindinių reikalavimų, jam paskutinį kartą susitikussu Laikinosios
vyriausylis nariaispriešvoldemarininkų perversmą. KadangiVyriausybės nariai
jokeliamų klausimų nenorėjo aptarinėti, Pyragiuspareiškė nuo tol imąs
~aštolikimą į savo rankas ir, sušukęs "Heil Hitler", išėjo. Tą pat naktj
įvyko perversmas
.
. Apieruošiamą perversmą, kuris įvyks naktį iš liepos23 d. į 24 d.,
išankstovisižinojo: ir vyriausybė, ir Kauno karo komendantaspik. J.
~belis,ir komendantūros bataliono vadas plk. A Butkūnas, ir policil~ departamentodirektorius plk. A Michelevičius bei Lietuvių akty~tų frontoįgaliotinis prie Laikinosiosvyriausybės L. Prapuolenis.Ta~auSukliudyti
maištininkams tą perversmą pradėti arba jau vykstant'ame_fektingai
pasipriešinti niekas nesugebėjo. Tai nulėmė kelios aplilky~s.Visų pirma pačios Laikinosiosvyriausybės nariai jautė, kad
neg~lesią perversmoužgniaužti:''Vyriau.sybės nariai(Ambrazevičius, Da~~ Mac!'evičius, Pajaujis,Šlepetys ir kt.) priėf? išvados:jei G_
eLe!ž
n_,~s
. rengiaperversmą, neįsivaizduojama, kad JI rengtų be vokiečių zzlllos
ta· •
·
1· kybe·
. ' 181,vokiečių šešėlyje vykdomas perversmasesamomis ap m
misulgniaužti
bus labai sunku arba ir visaineįmanoma". (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 1rp~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
policijospareigūnų . Nemaža JŲ grįžo 1r Kaune, tačiau čia vadovaujantyspolicijospareigūnai buvo kaip tik voldemarininkai. Ka~mopolicijos
vadas buvo jų veikėjas K. Žarskus. Buvusiose Lietuvos Vidausreikalų
ministerijospatalpose Policijos depa rtame ntą organizavo kitas jų veikėjas P. Dirkis, iš kurio pik. A Miche levičius visko dar nebuvo spėjęs
nė perimti. Perversmo išvakarėse vyriausybės nariai sužinojo, jog mjr.
J. Pyragiusir kiti perversmo ruošėjai Žarskų paraginę pasirūpinti, kad
naktj iš liepos 23 d. policijos nuovadose budė tų jiems patikimi pareigū
nai. Komendantūros batalione , yp ač jaunesnieji karininkai, buvovoldemarininkai ar jiems simpatizuojantys.
Vyriausybės žmonės buvo nusprendę, jog reikia stengtis, kad perversmasbūtų nuslopintas. Tačiau manė, jog reikia išvengti šūvių ir kraujo.
Siekiantšito tikslo, policijosdepartamento direktorius pik. A.Michelevičius paskambino į visas Kauno policijos nuovadas, kad esąs ruošiamas
perversmasprieš Laikinąją vyriausybę ir įsakė, jog policijospareigūnai i
tą perversmą jokiu būdu neįsiveltų. Tačiau netrukus patsai Kauno policijos vadasŽarskus su kitais keliaisvoldemarininkais atvykoį pik. Michelevičiaus 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_plkButkūno skeptiškumą, pažadėjo duoti jam reikiamus įsakymus, ka1Rtą
naktį laikytis.Tuojau po 24 val. prie Komendantūros atvyko kelių leitenantų vadovaujamaTautiniodarbo apsaugoskuopa, turėjusi pašalintikomendantą pik. Bobelį ir užimti komendantūrą.
. _
Maištininkaibandę versti Komendantūros vartus ir paleidę kehsšu:
vius.Šiaipjau uolūs vokiečių patruliai tą naktį ten visai nesirodę. Apie~31
L.Prapuolenis rašo: "Visiemsaiškiaiį galvą smigomintis,laA
r dingę vo!ae·.
čių kariniaipatruliai.Paprastai.
jie kasdien nuo 7 val vak..iki 6 val.rytoĮabfJl
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.,.. aipatruliuodav
o Kaunogatvėse irkiekvienastriukšmelis
patraukda
-

sąlJ!'';!,nest o čia, irpasikartojant šūvių salvėms, jų nė gyvosdvasiosnepasiPI[.,abai
būdingasf aktas. Nors vokiečių karinių patrulių dingimomanev-

,Q

,od0Jie
msbuvo aiškus, pulk. Bobelisvisdėlto nutarė reikalą patikslintiir

~,kaJTl
binOvokiečių karo komendantuigen. Pohl'u~kurisnuopatpirmųjų
l"'.""
- ,odė palankumolietuviamsir Laikinajai-rnausybei.
Deja,gen.Pohl'as
tfi~Ų dė išvykęs iš Kauno ir,pasak budinčio karininko,grįšiąs tik rytojaus
~SlfOAr
tasgen. Pohl'o išlykimasbuvotik atsitiktinis,
arSDpatvarkytas,
to
dieną.
. kada nesuzmoszme.
v•
•
" (O
rb-tjaunie
. e. 15p.).
/JI uVėliau 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 išvyktiiš Kauno, nes norė
!'°išvengtiatsakomybės. Tačiau gen. S. Raštikio liudijimubuvę šiek tiek
~taip. Gen. Pohlas buvęs mieste ir davęs patarimą, kaip baigtipervers-

mą. Jissavo atsiminimuose apie tą perversmą rašė: "Tą naktį voldemarininkai, patraukę į savopusę kai kuriuos Kaunolietuvių komendantūros
jaunesniuosius karininkus ir kareivius,pakeitė komendantūros bataliono
vado~bę, pašalino bataliono vadą pulkininką B., jo vietonpastatydami
mjr.
Simkų, apsupo lietu vių komendantūrą ir reikalav
o, kad atsistatydintų
pulkininkas
J. Bobelis. Jam nesutikus to padaryti
, sukilėliai paskyrė naują
savokomendantą kapitoną Kviecinską. Tą nakJį apie3 val. 30min.Pyragiuspaskamb
ino man telefonu į butą ir sukilėlių vardupareikalav
o, kad
ašįsakyčiau pulkininkui Bobeliui nesipriešintiir perduotikomendanto
pareigaskpt.Kviecinskui. Kadaašpradėjau griežčiau kalbėti suPyragium
,
jistelefo
nu mane įspėjo, kadjie tai darą su vokiečių (Gestapo) pritarimu.
Ašatmečiau Pyragiaus reikalavimą. Kadangibuvo labaiaišlaA
, kad šis
sukilimasbuvo vokiečių Gestapo inspiruotas ir remiamas, reikėjo būtinai
~engtipačių lietuvių Ja-auj
o praliejimo, nes Gestapastokio incidento tik
1' laukė. Todėl reikėjo veikti labai atsargiai
. Apie sukilimą aš tuoj pranešiau vokiečių karo komendantui generolui von Pohl'ui. Irjis buvolabai
a~s~
rgussu visagaliuGestapu ir patarė baigtiincidentą be šūvių. Taipsukilimasirbuvo baigtas." (Rš, JI, 302).

Ūkiniai rūpesčiai

~ovietų grobikus išvijus, Lietuvos ūkiui buv~ iškilę daug ~u1!1<ių

~Jausimų. Pirmiausiavisosūkio šakos buvo nacionahzuotos.Žemes ūky
je b_
u~o įvykdyta žemės valdymo reforma. Pramo~ė ~ujungt~į ~e!isvals:
ty?Inius
trestus. Prekyba taip pat buvo tik valstybme.BeveikVISI namai
1 st
e uose,išimtisgal tik visai maži, buvo nacionalizuoti.Visosesritys~
uv? suklestė1·usi didelė biurokratiJ·a.Taigi, iškilo kiausimas:ką daryti
suŠilu0
. • iš ..
do _sovietiniovaldymo palikimu? Vienie_ms~t_r~e,Jog VIJ~S
rauuJc~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 Lietuvosūkio pertvarkymų be atOdaj.
ros atkūrus senąją tvarką susidarytų sunkumų. Vienas kitas net manė
jogtai esąs gerasmomentasįvykdyti kai kurias jiems patrauklias refor'.

mas. Jie smerkė nepriklausomosLietuvos 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
"Socialinioteisingumokeliu", kuriame buvo išdėstytos tų reformistų
pažiūros iLietuvosRespublikosūkio santvarką. Pasmerkus sovietų veik.
Ią, straipsnyjetoliaubuvosakoma: "Tačiau nereikia užmerktiakių irprieš
kitusdalykus
. Šiaipar taipvertinsi
, reikiapripažinti, kad sovietaiLietuvoje
radoganpalankią dirvą varytisavajaidemagogijai. Juk tikraiankstesnėj, prieš
Maskvos invaziją, Lietuvoj socialiniaireikalaibuvogerokai apleistiir tuomet
buvusioj
santvarkoj
nebuvo galimajų iš vietosišjudinti. Per daugbuvosocia
linės nelygybės, išnaud
ojimo beilengvo,bet nešvaraus apsukriemsžmonėms
pasipelnymo.Aukštoji valdininkij
a, muitų saugomi pramonininka~stambiejiprekybininkai
, stambieji miestų sklypų ir namų savininka~kurių didžioji dalisbuvone lietuviai,greitu tempu ir per daug egoistiškailobo, krovėsi
turtus
, kurių daŲ išgabendavoį užsienį, ypač į Palestiną, kai tuo tarpudidelė
tautos dalisgyvenoganasunki~ vosgalussu galaissuvesdama,o nemaža
tiesiogir skurdo.Ūkininkų reikalais,ypač mažažemių ir visaibežemių, nė
kiek nebuvostengtasi
nuoširdžiaurūpintis. Jokiu būdu nebuvogalimaiJjudintinaujosžemės reformosklausimo net ir Vilniaus sritį atgavus,kai tokia
reformatikraibuvoreikalinga.
Darbininkų reikalaitaippat buvolabaiužleisti.Iš visostospraeitiesreikiapasimokyti ir tokių klaidų nebekartoti.
Su
džiaugsmu
tenkakonstatuot~
kad naujoji laisvaLietuvakaiptik irpasiryžo
eitikitu keliu- socialinioteisingumokeliu.Tuoreikalumes turimegražų
pavyzdį - Didžiąją Vokietiją, kur socialiniaireikalai
puikiaisutvarkyti:
nėra
bedarbių, nėra išnaudojimo,
nėra irskurdo
. Visituripakankamaigerassąly·
gasdirbtiirgražiaigyventi.Toturimesiekti ir Lietuvoje."
VyraujanttokiomsnuotaikomsLaikinojiLietuvosvyriausybė ėmė
si tvarkytiūkio reikalus.
Nacionalizacijospainiava
Pirmutinisvisą kraštoūkį liečiąs klausimas,kurį Laikinojivyriau·
sybė neišvengiamaiturėjo spręsti, buvo nacionalizacija. Minčiai, ka?
išvijussovietusiš karto nustojagaliotiir visa Lietuvosūkio sovietizact·
ja, bent daugumaLaikinosiosvyriausybės narių nepritarė. Kairiosios~
grupėse, kurios anksčiau pačios buvo pasisakiusiosuž ūkio nacional~zaciją, buvožmonių, kurie net norėjo, kad nacionalizacijanebūtŲ nat·
kinama. Šias nuotaikas dėl nacionalizacijosvaizdžiaiaprašė 1966_~lapkriči~ mėn. 15d. "Draugo" numeryjeP. Žilys. Straipsnyje"Istofl~1~
Žemės Ukio Rūmų valdybosposėdis" jis rašė: "KuriamlaikuiprasllTI
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Kau~e susiti~~ apskritiesagronomą Sadūną,
1a,1ris
manpapasa~JO, kad,_
pneš .sprend!žan~
':"Slf
_bolše~ikų ~ravestosžemės reformos
klaus11;2ą, Lazk. o/n~usybekre1p1asi
l Žemesūkio rūmų valdybą irprašo.™;O
rezk~lu_
p~rez"!t~nu~monę. Tą klausimą svarstytiesąs
askirtas
posedzsŽemes ukio m1msten1os
rūmuose, kambarysN (neprisi~enu), ateinantį (bene)sekmadienį 10 val.Jispradėjo prašytimane būti
naiatvyktiį tą posėdį, nes ten, esą, galį būti gražių dalykų. Nustebintas
tokiuagr.Sadūno kvietimu, aš pradėjau aiškintis,kad nesu Žemės ūkio
rūmų valdyb
os narys, todėl atvyktinegaliu,nes manegaliišvarytiišposė
džiokaipo įsibrovėlį. Plačiau išsikalbėjus tuo klausimu,agr.Sadūnas patarė, kilusnesusipratimui, pasakyti,kad aš esupakviestastameposėdyje
dalyvauti
agronomo Sadūno. Po tokio išsiaiškinimoaš sutikauatvyktiį tą
posėdį. Popasikalbėjimo su agronomuSadūnu manpasitaikė progasusitiktiponią Fledžinskienę, kuriaiašpapasakojauapieagr.Sadūno pakvietimą atvyktiį posėdį irpaprašiauapietaipainformuotivyrą - Žemės ūkio
rūmų valdyb
ospirmininką Fledžinskj,kadjis manęs iš toposėdžio neišvarytų. PoniaFledžinskienė sutiko taipadaryti.Dabarašpasijutaudrąsiau.
Skirtą dieną ir valandą nuvykau į tą posėdį ir įėjęs į posėdžio kambarį
tuojauatsisėdau į prie pat durų esančią kėdę. Visiį mane sužiuro,net
nejaukiai
pasijutau, o pirm. Fledžinskispažvelgė į mane,nusišypsojoir
tuojau
pradėjo posėdį. Trumpai
paaiškin5sposėdžio tikslą pirmininkas
pasakė, kadyra sudarytos dvi komisijos- Zemės reformosirgyvojobeinegyvojo invent
oriaus, kurios duospaaiškinimusirpateiksrezoliucijas.
Poto
trumpą paaiškinimą padarė Žemės reformoskomisijos
pirmininkasagronomasVasinauska
s irperskaitė maždaugtokią rezoliuciją: "Kadangi
pravesta
žemės reforma yra įvykęs faktas, todėl ji turi būti paliktataip,kaip
pravesta"
. Poto kalbėjo gyvojoir negyvojožemės ūkio inventoriaus
komisijospirmininkas,jaunas agronomas(pavardės neprisimenu)
, kurispo
trumpo
paaiškinimoperskaitė maždaugtokią rezoliuciją: "Kadangi
ryfyje
supravesta
žemės reformagyvojoir negyvojo
žemės ūkio inventoriaus
perdavimas
yraįvykęs faktas, todėl jis turi būti paliktastaip,kaipįvykdytas."
Posėdyje dalyvavoapie10žmonių. Perskaičius rezoliucijas,
prasidėjo diskusijos,
kurių metuposėdžio dalyviaipasiskirstė į dvigrupes:vienagrupė,
P1!8iremdama
teisiniais,ūkiniais, moraliniaisbeitautiniaismotyvais,įro
d'.nėjo, kadrusų bolševikų pravestojižemės reformaturibūti panaikinta,o
~tagrupė aiškino,kad rusų bolševikų pravestojižemės reformair ryfysu
Ja_ilJkdytas
gyvojoir negyvojožemės ūkio inventoriaus
perdavim~tu,:ž
butipaliktastaip,kaip įvykdyta, ypatingaiatsižvelgiant
į tai,kad lietuvis
labai
mylisavožemę iryrapriejos prisirišęs. Diskusijostęsėsi ganailgai.
~a~a(i~u
tarė žodį valdybospirm.Fledžinskis,
pareikšdamas
, _kadteisiniai?.
ukima1,
moraliniaiir tautiniaimotyvaiįrodo, jogrusų bolševikų pravesto)l
žemės reformaturi būti panaikinta.Esą mes neturimepamiršti,kad visas
kraJtas
yravokiečių okupuotas,kurienekenčia bolševikų, todė~ jeigumes
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paliksime bolševikų prav~stą žerr:ės ~eforrr:ą ~aip,kaip ~ra, v?kieči~i ga}j
muspaskaitytibolševikalSarbaJŲ szmpatzkais.Bendra1.,palikę tą zetnės
reformą taip, kaipyra,galimesusilauktigana skaudžių pasekų valstybei
ir
tautai.Pirmininkaskalbėjo gana ilgai."Po pirminink? kalbos buvonet
du kartusbalsuojamair daugumapasisakė, kad sovietų pravestojiže.
mės reformair ryšysu ja įvykdytas gyvojoir negyvojoinventoriausper.
davimasturi būti panaikintas.
K.i~-~pė, pasisakius~
~rieš_greit~nacionaliza~ijos _p~na~nimą,
buvommetieJIreformų šalmmka1, klme buvo daugiausia 1škrikščio.
nimsdemokratamsartimų sluoksnių. Jie nacionalizacijainepritarė, tačiau manė, jog ji sudaro gerą progą įvykdyti tas reformas, kurias,jų
įsitikinimu, reikėję įvykdyti. Pavyzdžiui
, jie manė, kad keistina ne tik
tautininkų valdžiosnustatyta 120 ha riba žemės ūkiams, bet ir Steigia.
mojo Seimožemės reformosįstatymu numatytas 80 ha maksimumas
.
Jie siūlė vienamūkiui skirti daugiausia 50 ha. Gindami tokias reformas, jie manė, kad būtų netikslinganacion alizaciją prieš tas reformas
panaikinti.Buvusiemssavininkamsvėl grąžinus jų turtą, tą turtą ar jo
dalį reikėtų dar kartą nusavinti. Kiltų nepasitenkinimas, kurį buvosukėlęs sovietinisnusavinimas.Be to, iš viso neaišku, ar panaikinusdabartinę nacionalizaciją, pavyktų įvykdyti tokią žemės reformą.
Pagaliauiškiloir gana netikėtų priežasčių, kliudančių panaikinti
nacionalizaciją. Privačių verslininkų interesų atstovai iš Prekybos,pramonės ir amatų rūmų buvoypač suinteresuoti,kad verslai taptų privatūs. Jie paruošė tam tikrą projektą dėl verslų, kurį Rūmų pirmininkas
S. LušysisdalinoLaikinosiosvyriausybės nariams ir siūlė dokumentą
posėdyje priimti.Projektoautoriai manė , jog denacionalizacijayra ga-

na sudėtingas rei~kinys
, todėl jį įgyvendinti buvo pasirinktas netiesioginis būda~. Projektebuvosiūloma panaikinti ne tik nacionalizaciją, bet
visussovietiniusįstatymus, kadangijie buvo okupanto primesti smurtu,
todėl yra niekiniai.Paskelbus, kad sovietiniai įstatymai negalioja,ministerijomsir kitomsvaldiškomsįstaigoms nustatyti tvarką, kaip jų valdoma sritis iš sovietų nustatytostvarkosvėl grįš prie ankstesnės ar kokios nors kitos. Tačiau prieš šį projektą griežtai pasisakė vienas kitaS
liberalinės kryptiesatstovas. Prof. T Petkevičius, Laikinosiosvyriausy·
bės patarėjas juridiniaisklausimais,aiškino, kad jo orientacijos žm~nės negalį projektuipritarti, nes jie ilgai kovojo dėl civilinės metrika~:
jos. Sovietai tokį metrikacijos~statymą kaip tik buvo išleidę. Jei VISI
sovietų išleistiįstatymai būsią paskelbti niekiniais ir atšaukti, tai toks
pats likimas ištiksiąs ir civilinės metrikacijosįstatymą.
Be pačių lietuvių grupių, kurios nesutarė dėl nacionalizacijospa·
naikinimo, buvo dar ir toks dalykas, kuris klausimą labai sunkino. Paskelbus denacionalizaciją, visiemssavininkamsturėjo būti grąžinamas
atimtas turtas, vadinasi, ir nacių persekiojamiems žydams.
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~guma
lietuvių nebūtų ryžęsi paskelbti,jog buvęs nacionalitasturtasvisiemskitiems grąžinamas, bet žydams- ne. Ko gero,nei
~o asvyriausybės narys nebūtų pritaręs tokiamelgesiui.Žydamsgrą'ilen
1·
.
b
.
.
tintinacio~a ~o.to _turto taip ~at uv? ne1m~noma,
_n~s daly~~ tte. ggrėsmmga11smt1ntų Vok1et1Jos
nacius,kune vostik įžengę Į Lietusioėmė persekioti ir naikinti žydus.
vą Dėl šių ir panašių priežasčių ligi pat savo veiklosgalo Laikinoji
vyriausybė sovie~i?ės ~acionaliz_acijos
n~panaik~no,
n?rs a~ie tai ir b~vokalbama
. Į vamomts progomts buvo tik pareikšta, JogLietuvosūkis
remsis
grąžinta privatine nuosavybeir jame bus skatinamažmonių iniciatyVa
. Tačiau p~sk_elbus, jog_b~s~ąži~ta a~gr~inama p0vatinė nu?savybė, dar nere1ške, kad soV1etme
nactonahzactJapanaikmama- tatp
dabarkaikuriebuvusiosLaikinosios vyriausybės nariainorėtų aiškinti.
JuozasBrazaitis,norėdamas įrodyti, kad nacionalizaciją Laikinojivyriausybė esą panaikinusi,Lietuvių enciklopedijojnet cituojaVilniuje
!960m. išleistosP.Štaro knygos"Partizaninisjudėjimas LietuvojeDidžiojo
Tėvynės karo metu" šiuos žodžius: "1940-1941
socialiniaipertvark'jmai
respublikoje... buvo likviduoti. Vadinamoji Ambrazevičiaus ryriausybė dar1941m. liepos4 d. deklaracija
paskelbė, kad Lietuvosūkis
"remiasi
privatinenuosavybe':kad Tarybų valdžiosatimtosiš buržuazij
os
irbuožių žemės irkitasturtasgrąžinamas ankstesniems
savininkams".
(Cit.
L.E..
XVt., 372p.). 1941 m. liepos 4 d. sovietinė nacionalizacija
nebuvo
panaikint
a ir šitą aiškiausiai parodo tų pat metų liepos7 d. "Į Laisvę"
paske
lbtasšis įspėjimas:
Nacionalizuototurtodabar grq!inJinegalima
Kaikuriossavivaldybės, nesulaukusiosbendrodenacionalizacijos
įstatymo,
savoiniciatyva
vėl grąiina medicinines įmones jų buv.savininkams
.
Pabrėžiama, kad nei ligoninių, nei vaistų sandėlių, nei sanatorijų beilabora
torijų arkitoturtogrąiinti negalima,kol buspaskelbtas tuoreikaluįstatymas.
Grąžintinu buvo laikomas tik toks turtas, kurispagalsovietinį nacionalizacijos
įstatymą iš savininkų buvo paimtasneteisėtai. Pagal tą
~tatymą nacionalizuoto turto niekas atgauti negalėjo. "Į Laisvę" liepos9 d. buvopaskelbta:

Tvarkomasnacionalizuotas
turtas
Kaunas.
VJI.8. ELTA. Visimiestų burmistraisudarokomisijasperžiūrėti paduotiems
irpaduosimiemsskundamsdėl neteisėtai nacionalizuotų namų irkito
nekilnojamo
turto.
Skundai
dėl neteisėtai nacionalizuotų namų irkitonekilnojamų turtopaduodami
vietosburmistrovardu, kuris juos tuojperduodasudarytoms
komisijoms, o
Pas
t~rosios savaitės laikotarpyj
e turi tuosskundus išspręsti. . .
. ..
t' Skundą teigiamaiišsprendus, nacionalizuota
s turtas tuoJgrąžinamas JŲ teisetems
savininkams.

., _Auk.~čiau cituotiejiLaikinosiosvyriausybės įstaigų patvarkia!l!udi1a,Jog
tuometu sovietinė nacionalizacijane tik dar nebuvopanaikm-
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ta, bet ir ~e?~vo _numat?~a _topadaryt~ a~ti~iausioje ateityje. Rit.
nebūtų re1keJę del nete1seta1pagal soVIettnĮ Įstatymą nacionalizuaip
namų bylinėtis, jei būtų numatyta visus namus po dienos kitos dena~~
nalizuoti ir grąžinti buvusiems savininkams.
cio.
Nors Laikinojivyriausybė denacionalizacijos įstatymo ir nepask
bė, sovietų įvykdyta nacionalizacija negalėjo išlikti nepakitusi: ją iš~·1
toks pato;likimas, kaip ir visą sovietinę santvarką bei įvairias sovietin
nuostatas.Laikinojivyriausybė nepaskelbė, jog visi sovietų išleistiįsta ~
mai ar kitokie nuostatai nustoja savo galios ir atkuriami Lietuvos Resput
likos įstatymai, tačiau labai nedaug įstaigų ar pareigūnų laikė savopareiga bei rūpinosi jų laikytis. Daugelis tvarkėsi taip, tarsi tų sovietinių nuo.
statų niekad nėra buvę. Pareigūnams nebuvo jokios abejonės, kad sovietams išbėgus, pasibaigė ir jų įvestoji santvarka . Ką apie tai galvoja Laikinoji vyriausybė, dauguma nė žinoti nežinojo. Laikinosios vyriausybės nariai, daugiau laikydamiesiformalumų, skelbė, kad jie remiasi iki sovietinės okupacijos vyriausybės veiklą tvarkiusiaisįstatymais ar kitokiomisnuostatomis. Retsykiais vyriausybė užsimindavo, kad vienas ar kitas sovietin~
potvarkisatšaukiamas.Civilinė administracijabuvo pertvarkyta pagalLietuvos Respublikosįstatymus: sovietiniaivykdomieji komitetai pakeistiapskričių viršininkais, valsčių viršaičiais ir pagal nepriklausomos Lietuvos
įstatymus dirbančia policija. Mokyklos, bibliotekos, archyvai, muziejaiir
kitos šios sritiesįstaigos tvarkėsi pagal nepriklausomos Lietuvos įstatymus.
Atnaujinę savo veiklą Žemės ūkio rūmai, Prekybos, pramonės ir amatų
rūmai bei kitos ūkio įstaigos dirbo pagal nepriklausomos Lietuvosįstaty·
mus. Iš tikro buvosunku ir pasakyti, kuris sovietinis įstatymas dar galioja,
nors formaliainedaug 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 nekreipė dėmesio net ir pati vyriausybė, nors ir tvirtino, kad iki bus paskelb:
tas denacionalizacijosįstatymas, 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.faskvaip~klausiusią ~esp~blikinę kontorą "Zagotlen" ir k~i kurias
kitas stam~1as pramo_nesbei_prekybos versloves. Vyriausybė ltepos28
d. paskelbė, kad saV1valdybės galinčios atsiimti nacionalizuotas savo
įmones. "Į Laisvę" Nr.3Obuvo 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
laikymasisyra būtinas.
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nustatytai tvarkai asmenys turės atsakyti už tvarkos ardymo

-;;ngusieji

paseJ<mes.
Id bė?15
š·l~ ~nausy
·
bė. S 1eid1mas
· ·
Savi~a.
ne kažin ką pagelbėjo, jau
yjsurvcikec1VIlmevok1eč1ų valdžia. Tame pačiame dienraščio numeryje,kuriamebuvo p~sk~lb~~ 1:°~ėtas po_tvarkis, pasirodė ir pirmasis Kaunoapygardos vok1eč1ų ciVIhnes valdžios komisaro Cramerio privalomasnutarimas Nr .l.
Savivald~bės i:nažai kreipė dėmesio į Laikinosios vyriausybės nuomonę, kad ?ac~?nalizuoto turto negalima grąžinti tol, kol nebus panaikintanacionaliza~Ja
. Jau _anks<:ia~
buvo cituotas Laikinosiosvyriausybės įspė
jimas,kad saVIvaldybės elgiasi neteisėtai, kai grąžina nacionalizuotą turtą, nelaukdamos denacionalizacijos įstatymo. Pradėjus Kauno žydus kelti
į Vilij_ampolę, mi~sto sa~val_dy':>ė ėmė rūpintis, kad Vilijampolės gyventojaiir Į getą varomi žydai pasikeistų namais. Tačiau tokie mainai prieštaravoLaikinosiosvyriausybės požiūriui. Tvirtinant, kad sovietinė nacionalizacijanepanaikinta, tokis pasikeitimas buvo neįmanomas, nes ir Vilijampolės gyventojai, ir į Vilijampolę suvaromi žydai buvo ne namų savininkai,o tik gyventojai. Notariniais aktais kam nors perleisti valstybinės ar
kitokios
svetimos nuosavybės negali net ir buvęs tos nuosavybės savininkas,tačiau Kauno miesto savivaldybė, matyt, sovietinę nacionalizaciją laikė nebegaliojančia, ir tie Kauno žydai bei Vilijampolės gyventojaišiai įstai
gaibuvonacionalizuotų jų namų savininkai.
Laikinosiosvyriausybės požiūrio į nacionalizaciją ūkininkai, iš ku~ų sovietai buvo paėmę žemės savajai reformai, kone visur nepaisė.
Ukininkaisovietinius naujakurius, pastariesiems dažniausiai net ir neprieštaraujant,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 atst~va1.
Kaip būdingą pavyzdį galima pacituoti J . Vaičeliūno pasakojimą
apietokio likimo ištiktus jo giminaičius. "Tėviškės Žiburių" 1961 m.
Nr.50(933)jis rašė: "Mano neturtingatetaK. Juškienė su ryru tokį žemės
sklypelį buvogavusi Virbinių dvare,Pumpėnų valsčiuje, Panevėžio apskr.

r

~odvarosavininkasbuvo lenkas ar sulenkėjęs lietuvisMackevičius. Jis
tiems
manogiminaičiams nenorėjo atiduotipusės to sklypelioderliaus.Jie
a~f:opas mane į Panevėžį prašyti užtarimo. Užėjau pas Panevėžio ap~krities
viršininką pik. /tn. T. Vidugirį ir išdėsčiau reikalą. Su pulkininku
:~auPaž(s~amas
iš savo tarnyboslaikotarpio4 p. pulke ir vėliau tekdavo
d,;Juosusitikti,kai tarnavau karo aviacijojePanevėžio-Pajuosčio aerojie°me.Kai baigiauaiškinti reikalą, pik. Vidugiristarė: ''.Arnežina~kad
ni;{:
komunistai?"To man buvo perdaug.Jam pasakiau: "Ponepuikinė 'aš_tuosžmones pažįstu nuo savo vaikystės dienų. Norsmūsų gimi1caJ:!Urtinga,
betjoje nebuvo nė vieno komunisto.Ar tiežmonės yra kalti,
JieYraneturtingi?Ar jie yra kalt~ kad jiems reikėjo imti tą žemės skly-
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kad galėtų šiaiptaippragyventi? Ar tas lenkas dvarininkas turi t .
keistimūsų vyriausybės paskelbtus nuostatus ir apiplėšti varginguslie~ę
vius?Taslenkas dvarininkastokiu elgesiu ne tik skriaudžia mūsų ta:ti·
čius, betir ugdokomunizmą. Taigijam tiktų komunisto vardas, o netiee.
vargingiems lietuviams."
ms
Komunistais laikyti ar net tyčia tokiais apskelbti buvo ne vien eitu

it

to straipsnio autoriaus giminaičiai. Buvusius sovie tinius naujakurius
~ komu_n~t~ ar ~ovie~ š~lininkais skatino ~i, kad , kaip pamatysim~
t~Ųau, ~ik tnOJlvynausybė vienu savo potvarkiu paskelbė, jog naujaku.
na1, Iame "priebolševikų valdžiosyrapasižymėję mūsų kraštui kenksmin
-

gaisveiksmais,ką nustato vietossavivaldybės, į jų sklypuose įsėtus buVUsių
saY0inkų pasėlius jokių teisių neturi."( Tailietė ži.emi
nius javų plotus,-red.
~ai , kurie_Lie~vos Rosp1;.blikai nenusikal to, galėjo tok~
pasnmt:1proporetnga1Ją gautų sklypų plotui tenkančią dalį.
Net rukus pasidarė gana neai šku , kur ir ki e '~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 tokiąpaimavą. SoV1etmenacionahzaciJa , 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.

KE :). auj~
paselių

::!

Tvarkoma s žemės

ūkis

.Išvij~ R~ atėjūną, Lietuvoje, žemės ūkio krašte, reikėjo imtis
skubių pne1!1om~,kad ž~mės ūkis nesuirtų ir nenustotų normaliai veikę_s . ~u ~ lab!au ŠIS užd~vmys_buvo svarbus, kad raudonieji Lietuvos že·
mes ukĮ_ p aliko 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_tlar ~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 o t~ 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 e rsti eiti į kolcho~ ·
Nuo ūkių ats kinant sklypus nauja kuri ams ne buvo žiūrima ar likUSla·
°.1e.plote_~i~i~avimas
~epasunkėjo. Pav~sarį buvo paskeibta, jog tu·
nnčio~ b~t~a tit~1sytos kl~do~ , p~darytos praėjusią vasarą skirstantsldf'
pus . Uk mmku1 stengtasi palikti bloges nius gabalus . Nepaisyta, kur ue

Ūkiai
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~_ir.kokio~
jie bus f?rmos .
~art_ais buvo taip sužalojami,
~adten ūJonmk~ut~ buvo net-?1?noma . Tačiau 1r naujakurių padėtis buvone ką gere_sne.J1e~s val~čmJe s?ra š~u aktu "padovanotas" tam tikrassklyp~s..J 1e ~e tur ~}o nei _t~obes1ų, ~e.1ūk~o_padargų ar gyvulių. Naujiejiš~imm~~a1 no~eJ? f~Ičiau pr~d-~t1ūk~mn~a~ti,_ todėl ~mė_ r~ikšti
nepasitenkimm~. V~etm1~1vy~dom1eJI k?m1teta1 eme versti ūkmmkus
įsavo namus p_m?1t1 ?auJak~mus ~ent1, o paskui duoti ir įrankius bei
gyvulius
že_me1d1r?t~·.. Nau!,a~un~1, kaip ir buvę ūkininkai, netrukus
ėmė kratyt:Lsneserua1 Jie ms_ ha~d1es valdžios padovanotų" sklypų, nes
buvopaskelbta, 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 žemės ūkio produktų, kurių vertė 30 kartų viršijo žemės mokesčio dydį. Už
tuosproduktus valdžia tariamai mokėjo, bet tik, ko gero, aštuntadalį rinkoskainos. Be to, 1941 m . pavasarį buvo par eikalauta tas pyliavas išpilti
už1940ir1941 metus . Įvykdyti šitą reikalavimą buvo neįmanoma. Bet kas
tų pyliavų neatidavė a r net pavėlavo, buvo apkaltintas sabotažu ir areš~oj_a
mas, teisiamas_i~ baudžia mas did ele pinigine bauda ir kalėjimu. Daug
šitaip_nuba~tų ūk.mmkų laikyta Pravieniškių priverčiamojo darbo stovykloje,kur JUOSkaro pradžioje enkavėdistai ir išžudė.
Taigi nauj akuriai ėmė e iti į valsčius, norėdami suteiktos žemės
a~isa~i ir, kad komunistų nesupykdytų , prig alvodavo įvairių priežasčių. V1~~askitas ūkininkas taip pat ateidavo į valsčius ir prašydavo,
ka~dalĮ J~ dirbamos žemės valdžia iš jų paimtų, nes mažesniuose sklypel~u~se
Jie manė galėsią kaip nors išsilaikyti . Mat mažesniems nei 15
h~uk1amspyliavos buvo žymiai lengviau įvykdomos. Tačiau komuni'it~isuprato, kodėl žmonės atsisako žemės, ir nei ūkininkų, nei naujaku~ prašym~ ~eskubėjo pildyti. Priešingai, komunistai paskelbė, kad pa.0~s že_m ę ir JOSneapdirbąs bus pasmerktas mirti iš bado, nes jis niekur
l · 0 kito darbo negausiąs.
g ~avas~rį ir ūkininkai, ir naujakuriai savo žemę apsėjo pagal iš~ 1-es Ir susirūpinę laukė, ka s 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 _tik42 156 249 . 1940 m . per tą laiką surinko 119 204 000 kilograge~~ no,? 1941 m . - tik 92 362 000, 1940 m. per kovo, balandžio ir
19 es menes ius Kauno "Maisto" fabrikas supirko 48 600 kiaulių, o
41
; · ~er tą pat laiką - tik 24 000 .
L0 ~l _suv~rgusį Lietuvos žemės ūkį ir rado Laikinoji vyriausybė.
p08 daikinos10~vyriaus~bės žemės ūkio ministras ~rof . B. ~i~~s lie_2
naujak~~e~ .ra~1J_ą pas~ke ~albą, n~s. sup~ato,_kad _L1e~vo~ ūk~nka_1,
sąlygo ~ai ir v1s1že 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?satn~~s vargus, mi~is_trasstengėsi
ūkmmkus, nauJakunus,žemes ūkio darbininkus nurammtl, kad nė vi
nasjų nebusnuskriaustas, tačiau pasakė ne kažin kiekkonkrečių dai;:
kų. SvarbiausiasB.Vitkausteiginysbuvo, kad "vėl esame ... nebelaikini
mūsų irmūsų bočių prakaituaplaistytos
žemės valdytojai,betjos Savinin.
kai".Esą atkuriamažemės nuosavybės teisė, nors nieko daugiaunebu.
vo pasakyta,kada, kaip ir kam ta žemės nuosavybė bus pripažinta. Apie
ateiŲ ministraskalbėjo: "Visimes turimesuprasti,kad šiuo, karo,metu
bolševikų išgrobtame
mūsų kraštenegalėsime tuojau nugalėti visų sunke.
nybių. Tačiau mus stiprinsir raginsnenuilstamaidirbti mintis, kadnuo
šiol mesvėl esamelaisvilietuviai
, nebelaikinimūsų ir mūsų bočių prakaitu aplaistytos
žemės valdytojai
, betjos savininkai, kad už savo darbą irjo
vaisiusvėl būsime teisingai
, pagalšių laikų išgalėjimą, atlyginami.Yravisiškopagrindotikėti, kadLietuvosūJ...ininkamspadarytosbolševikų skriaudosbusatitaisytos
ir kad ūkininkų, mažažemių ir bežemių reikalų tvarkymasbusišspręstas visusjuospatenkinančia prasme. Tadvisi, ir ūkininkaį
ir naujakuriai,
ir darbininkai,pasilikiteligiatskiro parėdymo savovietose
irdirbkitenegailėdami jėgų, kad kiekvienasžemės sklypas,kiekvienasmū
sų ūkyje laikomasgyvulysduotų šiemetko daugiausianaudos. Šiasvisas
mūsų pastangas
tegugaivinamintis, kad mūsų bolševikų priespaudojeišgyventilaikainiekados,niekadosnebegrįš." (ĮL, 1941-9).
Šikalbaūkininkams, naujakuriamsbei kitiems žemės ūkio darbininkamsdidelioentuziazmosukelti negalėjo, nes į daugelį jiems rūpi
mų klausimų nebuvoatsakyta.Tačiau pasakytiką nors daugiau ministras tuo laikuir negalėjo, nes pati vyriausybė nebuvo nutarusi, ką daryti
su svarbiausiušios srities klausimu- sovietine žemės reforma. Antra
vertus,naujosiosžemės reformosšalininkainorėjo pasinaudoti proga
ir įvykdyti naują reformą. Todėl vyriausybės atstovas negalėjo ūkinin
kamsžadėti ko nors daugiau.
Taigivyriausybė tuosžemės ūkio klausimusprivalėjo nedelsiantspręs·
ti,nesjie siejosisu pjūtimi, žemės ruošimužiem.kenčiams ir kitaisdarbais.
Reikėjo aiškiaipasakyti,kam priklausoderlius,kas privalo ruoštižem?
žiernkenčiams ir atsakytiį kitus panašiusklausimus,nes galėjo nutikU,
k_adne~ašalinusd~ejonių, darbai liksneatlikti.Aplinkybių verčiama vynausybė nusprende,kad kolkas išliekasovietinės nacionalizacijossukUr·
ta padėtis. Kartuvyriausybė pareiškė, kad tokia padėtis laikinair netrU·
kus bus paskelbtakita žemės valdymotvarka.Kodėl buvo priimtaS~ks
1~
sprendimas,galimesuprastiiš J. Brazaičio-Ambrazevičiaus, LaikinOS
Lietuvos~ausy~s ministropirmininko,Lietuvių enciklopedijoje~pra·
šytų tosvynausybės darbų. Tenjissako:"Sunkiausiabuvo denaciona/izUOti žemės ūkį. Žemės ūkio grąžinimas į buvusią nepriklausomybės laikais
pa·
~tį būtų re~kęs sociali~į cha_osą- metimą žmonių išžemės, kuribuvo~~
)lemsvaldyti
. Paskelbusi
nacionalizacijos
panaikinimoprincipą, LV atsWalS
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~gino
reguliuotipadėtb laikydamabūsimos žemės reformospa~ SOha nuosavybę." (L1!_, t., _372
P/ Vyriausybei,kuri užsimojo
f1'!d ti tokią r~formą, ~eikeJošiek t.J~kl~iko,kad nea~rda?1_a Nep~[v)ik
Ymybės laikų ~e~~- valdymogaletų IŠ karto pradetl naUJąJą žemes
~aUSo
ą. Tad"Į Laisvę liepos 7 d. buvopaskelbtasšispotvarkis:
refortTl
Ūkininkai turi rūpinJis derliausnuėmimu

X!"

ir pasiruošti!Jemkenčių sėjai

Kaullas.
VJ/.5.
E_L~A.J.:1isi
~kinin~i irn~uį~kuriai /~gia!~"!,ro
parėdymo turi
• intisderliaus
n~em1m~
1'.t_ol!mesmuŽi!me~
ziemkenč1ų se1ai
paruošimutuose
~ptuose,
kuriuos
Jievaldė ligišių_ metų ~1rželw
mėn. 22d.
0
P pe,tiūrint irpe,:tva!ka~t
~~mes_paski:5tymą, bus atsižvelgta
į įdėtą darbą bei
adorytas
išlaida
s 1ruz tai te1s~nga_i
~tlygi~ta..
P Visugriežtu1:7u
bu~ baudii~m1tie, ~l kunų apsileidimo
beiblogosvaliosjų
, tdomuose
ūkiuose liksnenuimtasderlius
arbaneparuo
štažiemkenčių sėjai že:ė. visusšiuoreikalukilusius klausimussprendiiaapskričių agronomai.
Tačiau šis įsakas buvo paskelbtas jau per vėlai, nes iki to laiko,
kaip
jauminėta, kone visi sovietiniainaujakuriainuojiems duotų sklypų buvusių tos žemės savininkų buvo nušalinti ir nėra duomenų, kad
paskelbus
šį potvarkį, jie būtų bandę vėl reikšti kokias pretenzijasdėl
tų žemės plotų.Tuo labiau, kad potvarkyje nebuvo užsiminta,jog tie
sklypai
buspalikti naujakuriams. Viso labo reikalauta, kad už atliktą
darbą būtų teisingaiatlyginta. Iš to kiekvienassuinteresuotaspadarė
~vadą, jog naujakuriai dar reikalingi tik tai žemei apdirbti, tačiau ji
nebus
jiemspalikta. Iš tikro buvo likęs bemaž tik klausimas,kurio šis
potvarkis
buvonenumatęs, bet kuris tuojau iškilo-kaip žemės savininkasir buvęs naujakurys turėtų pasidalinti derlių. Ūkininkai šiaip jau
nebuvo
nusiteikę nušalintiemsar net savovaliapasitraukusiemsiš gautų sklypų naujakuriamsatiduoti visą tų sklypų derlių, nes iš dalies tuos
sklyp~.
apsėjo ne naujakuriai, bet dar patysūkininkai. Be to, ūkininkai
nen?reio_sutikti,
kad sovietinės žemės reformosvykdytojaidažnai tyčia
na~Ja~unams
atiduodavonusišienautikone visasūkio pievas,nors gy~l~ų ~lenaujakuriaiteturėjo nedaug.Vis dėlto naujakuriainorėjo nors
.ie tiek_
~oderliausgauti, nes jie tuos sklypusapdirboir bent iš dalies
~osap~eJo.
Taigiūkininkų ir naujakurių ginčus apskričių agronomams
imprę5 l! buvonelengva,o kartais ir visai neįmanoma. Buvovisiškainekea~_om~ ~alykas,kad kiekvienasnusiimaderlių ir ruošiažemę žiemlie~ių seia1tame plote, kurį jis valdė birželio22 d., todėl "Į Laisvę"
dėst 12d_.bu~opaskelbtas naujas potvarkis,kuriame vyriausybė iššimoe k1tok1ą savo poziciją dėl derliaus pasidalinimoir žemės ruoletnJcenčiams. Tame potvarkyjebuvosakoma:

ru

Tarp
b

. Kaiptvarkomipasėliai nacionalizuotosetemėse

s~_esamU~sių že~ė~ savininkų irn~ujakurių_ kylag~nč~ d~lpastanųų sklypu~seJos.
Tu~
~e~kenč1ų 1rdobilų nuėmimo, o taippat ir delšių metų ziemkenč1ų
eika/ukompetentingi
organai
yranutarę:
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l. Ūkių, kuriuosepries bo~
~~ ~ion~~ą _buvo ne~ .
kaip50 iw žemės, savininkainusuma visus JŲ ĮSetus l nau1akunų sklypusPat~
. iiemkenčius ir dobilus.
elai.
sw.s
Saujakuriai,
gavusie
j
i
žemės
~
~ų,
kuriuose
pri~
iem~
_nacionaiizaa
•
2
btffOdaugiaukaip50Jw,išpatekusių l JŲ sklyp~ bu~~~ s_a vzmnkų įsėtų žie:_
kenčių ir dobilų, jeigujie gautussklyp~~yrapr~Ję
irJU OS~ kunis,turi~
nusiimtitiek,kiektenkaproporcingazJlef!1Sskirt?_szem~ plotui.
3. aujakuriai,
kuriegautos žemės ner_a
pr~ J~dirb~ arbaprie bolševikų \'QJ
.
džiosJra pasižymėję mūsų kraštuikf:nk.sm}llflOlS
vei~~~
, ~ ~~to vietos
sa,,,
j.
valdybės, į jų skljpuoseįsėtus buvusių sai:imnkų
Jokių temų neturi.
4. Jeigubolševikų vaufi!osnacio~otame
uky1e yra buvę_ ~ug pievų irjoi
J70patekusiosį naujaku,:ių s':l!P~s, taz_8 str._num_atytosko:11is110~
~prendim
u,
buv.savininkui, atsižvelgiantl JO1rnau1akunų tunmą gyvulių skaičių, galibūti
leistanusišienautijų dalį.
5. Gavę žemės priedus mažažemiai, norsjie ir būtų pradėję dirbtigautąją 1e.
mę, turiteisę nusiimti tik jų pačių įsėtus pasėlius.
6. Už naujakurių sklypuose žiemkenčių ir dobilų užimamus plotus visas
su
žemės valdymu surištas prievoles atliekair mokesčius moka tie, kurienusiima
pasėlius. Tas dėsnis taikomas irpievoms.
7. Ūkiuose, kuriuosepriešnacionalizavimą buvo ne daugiau kaip 50hažemės,
visą šių metų žiemkenčių sėją atliekatų ūkių savininkai. Uki.uo
se, kuriuose
priel
nacionalizavimą buvodaugiaukaip 50ha,savininkaiprivalo įsėti tiekžiemkenlių,
kiek tenkajiems paliktai žemei, priskiriantčia ir išdalintąją_, jei ji naujakurių nedir·
bama.Sklypuo
se,kuriuos naudoja naujakuriai,ži.emkenčius turiįsėti jiepatys. .
8. Galinčius dėl šio nutarimo kilti tarpsavininko ir naujakurių ginčus galuh·
nai sprendžiakomisija, kuriaipirmininkauja rajono agronomas, o jam ~ant~
11
valsčiaus viršaičio skirtas asmuo. Komisijos nariais kviečiami vietossemunas
komisijos pirmininkosu seniūnu parinktas vienas naujakurys.
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~ teko iš naujakurių žemę atimti ir grąžinti ją ūkininkams.

t'

ne15~ roės reforma palietė daugelio naujakurių interesus, nes Liešito~a(: Vilniaussrities) tuo metu buvo 19 822ūkiai nuo 30 iki 50 ha,
tu~Je
be dras plotas 733 489 ha. Naujakurių sklypamssovietaipaėmė
kUf!U~
~ 000ha. Naujakuriams, kurie sklypusbuvo gavę iš didesnių
1
t,e~
e ha ūkių, tos žemės grąžinti nereikėjo. Naujakuriams,iš kurių
O
nei 5 atėmė atrodė, kad, jeigu jau vis dėlto užsimotaįvykdyti žemės
~;ą ir iš ūkinink_ų im~m~žemė _bež_em_iams_
ir mažaže~i_ar_ns:
tai_j~
~fil:-s
usgalėjo jiems Jr palikti. Juk nera Jokio reikalo,kad ūkiat butų iki
1
~ ?a_ ir su 30 ha ~e:?ės maksimumu_žem~s. ūk~ gal_ipa_kankaJT.1ai
· veikti.Nušalint!eJInuo sklypų nauJakuna1, apte tai išgirdę, SUJU~~'.a~ad
jie neteisėtai nušali~ti-ir k~d turi_būti ji_emsleista ~os sklypus
vėl dirbti
, kaipnumatyta Laikmostos vyn~W:ybės ~?tvarkyJe: .
.
Ūkininkai visų pirma buvo nepatenkintt,kad Jternsne V1Stems
pnpažį.stamos vienodos teisės į jų nu~avybę. ~?t por:arki?,jei~ ūk~ nedidesnis
kaip50 ha, tada visas ūkirunko paselių derlius(tr _nauJaku~arns
duotų sklypų derlius) priklausė jam. Jei~ ūkis b~~ono_rsVJen~ha d_1desnistaidalisūkininko pasėlių jau priklause ne ūkininkw, o nauJakuna~s.
Taip
patjeiguiš ūkio sklypusbuvo gavę naujakuriai,~e bendr~~arbiavosusovietiniais
okupantaisir kenkė kraštui,visasūktrunko pas~lių derliuspriklausė jam. Tačiau jeigu naujakurysnegalėjo būti apk_al_tmt~
tokiais
veiksmais,
tai dalis ūkininko derliauspriklausė ja~ ne ūktrurn:u1_, ~t
tamnaujakuriui.
Pradėjus vykdytiužsimotą naują že~es re~ormą ~1~kaibuvotraktuojami taip pat nevienodai.Nedidesmų katp 50 ~a ūkių
~vininkams
potvarkisgrąžino naujakuriamsišda~tus sklypus.Tačia~ nuo
didesnių kaip50 ha ūkių atskirti sklypaibuvo paliekarruJUOS
gavusie~
Tačiau šis potvarkisnepatenkino nei ūkininkų, nei nauja~urių_ir
naujakuriams.
Nebuvonė užuominos,jog ir šiemsūkininkar_ns_busgrąžm:
net sukėlė, anot J. Brazaičio, socialinį chaosą. Naujakuriams VISŲ~~
_le1stmas
valdytt
ma nepatiko įsako teiginys, kad ne visi iš jiems duotų sk_lypų galeJi Iad~lisatskirtoploto, kad jiems susidarytų didžia~si~s
3
žemesplotas- 50 ha. Šiemsūkininkams galiojosoVJettne
30 ha normagauti vienodą derliaus dalį. Be to, vienam kitam naujakun~1buvo .
imta teisė į kitiemspripažįstamą derliaus dalį už sovietmečiu p~dal)'. lx:nt
taipgalėjai suprastiiš vyriausybės įsako._
. .
.. . d
Beto, ne vienas didesnio nei 50 ha ūkto savm1nkasstebėJ 0~1 , ~a .
tus nusikaltimusLietuvai.Tokius asmenis turėjo atrinkti ne te!S;:~
'.
bet savivaldybės, todėl netrukus atsirado J. Vaičeliūno apr~~ytų/ rti vyriau_sybė paliekasovietiniamsnaujakuriamsjų ga~tuss~lyp~ ir ~sat
nekr~ipia
dėmesio, jog dažnai savininkuilikusiže;°_e~
d_al_is
yra t_šdestyBe to, nutiko dar ir akibrokštas.Laikinojivyriausybė nenoreJOa ~aLi~tuvosRe~publik_os
ūkio sanr:~rkos, nes tada r~~~tų ~mo~es
~yti lataip,kadjoje bemaž visai neįmanoma normahaiūkt~mkaut1. . .
0
• Ganaakivaizdžiospotvarkio spragos atsirado_todel,kad sovieti:
ryti~uo že~es, kun buvo duotaJiemsvaldyti.Todel JI~1?1°J.
nauJą ~e~es reformą. Kai reforma buvopradėta vykdyti si~k riau· ~ISvaldymastaip supainioJ·ožemės ūkį jog dažnai buvo su~u ~~t~
!manom
.
.
.'
d.
turėJ·o pmmmet1
žaž~m1us
_1r~žemius ap~pinti žeme), paaiškėjo, ka_dLa1k!noJ1 buvo sk
. ą sprendimą.
Be to, vynausybė spren 1mus. .
.
·r
Ubėdama ir neturėJ"o laiko iš savo potvarkių pašahntI~a~tais_net 1
sybė ne tik mekam žemes neduoda, bet ir iš daugebo, kunerns Į yjsnesun1c·
.
ž
d r L iktnOSIOS
vysuteikta_- ~!ima.~otvar~je tiesiogiaiapie tai neužsi~nta, _t~:~i vėl
na 1_a1. įžvelgiamus
nenuoseklumus. inoma, ~ ~s. a . .
d "i
kas paaiškeJo,kai buvusių nedidesnių kaip 50 ha ūloų ~aVln . sW biit~sy~s
narių šitaivyriausybeiskyrė labai daugtets1Ų u no~eJO,kakJ
1na1
tva k
.
.
. .~ · formosreikalus, uė~ė naudo~is~~o jų ū~ių atskirtais bei naujakuriams a~idu~~:ytiJI~ n,, . r ytų ir. tokms
svarbms nauJOS,.emes re
. . .. .
1 ProVJZo
• .
dž" J ·guLmkmoJIvynau1
paJS. Po soVJetmesžemes reformosūkininkams buvo pahkta
Ucesfl
sybė b- nne valdžia paprastai nespren ia. et . .
.
_
daugiau kaip 30 ha žemės. Todėl norint, kad ūkiai nebūtų smu
utų turėjusi laiko,jai neišvengiamaibūtų tekę leJStlnaują potvar
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kį ir vi ną kitą žemės r~f?rmos n~?st~tą pakeisti. _ .

Zymiai g riau sekes1nukenteJusms nuo karo ūkms aprū . .
. . š'
ik'
Pintist
tybine medžiaga. orint pat~nkmtl mos ~o~e ~u~ b~vo iškirstada ą.
dažnai net ir nebrandaus, miško. M. J ameik1s le1dmyJe"Lietuv .u~
milžinai" nurodo, kad Lietuvos kaimiečiams padegėliams ar kito~&ltių
. 'nk
'šk d . .
..
a1pnuo
karo nukentėj~siems_ ūk 1m ams m1 ų a mm1strac~JosnustatytaIva.
ka buvo p~~le1st
a 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~:
1
Lietuvos miškai buvo gana žym1a1numokot! (102- 103 psl.).
. L~ikinoji vyriausy~ ė~ėsi ne tik žem~s ~~ldymo reikalustvarky.
ti, te1kt1pagalbą nuk~~teJus1em~ n_u~ ~aro ~k~m~kams, bet ir susirūpi
no trūkstamos darbo Jegos žemes ūkm1 parupmt1.Darbo tvarkymodepartamentas, norėdamas sužinoti, kur ir kiek trūksta darbininkų, "Į Lll~vę" 1941 m. Nr. 18 paskelbė šį įsakymą:
Dėl darbojėgos žemės ūkyje
krašte yra didelidarbojėgos rezen1<
1i, betjos pagrindinėje šakoje- fe.
mės ūky - darbininkų stinga.Suri11klais
duomenimis 1938m. trūko 36682meti11ių žemės ūkio darbininkų. Į šį skaičių darneįėjo padieniai darbininkai
, samdomi šienapjūtei, rugiapjūtei, cukrinių runkelių, bulvių ir daržovių valymuibeiki•
tiemssezoniniams darbams. Taip pat ir žemės ūkiui artimose šakose, miškų ir
durpy1111
ūkiuose, jaučiama žymi darbininkų stoka.
Pastaraisiais metais žemės darbini11kų skaičius dar labiau sumažėjo. Prieto
prisidėjo bolševikiški įstatymai, kuriais buvo siekiama žemės ūkis sukolektyvinti
.
Paskelbus š. m. sausiomėn. 25 dieną darbininkų samdos privačiuose ūkiuose
taisykles,ūkininkams buvo neįmanoma pasisamdyti darbininkų irpastarieji
bu·
vopriversti ieškotidarbokitur.Nuo 1940m. birželio mėn.15 d. per vienerius
me•
tus vien Kauno apskrityjeiš kaimo atvykusių darbininkų bedarbių užregistru_ota
apie l O000. Kiek yradarbininkų, palikusių žemės ūkį, kitur- daržinių nesumik·
ta, be!gal(ma tvirtinti, kadjų bus per 20 000 žmonių.
. .
. Šwndien ~ūsų ~ošto ūkinis gyvenimaspradedatvarkytisnauj~is(Virtais
po:
gnnda1s.Žemes ūkį mtensyvinant, pirmiausia turės būti tinkamai 1šspręs~as dar
bininkų paskirstymo klausimas. Priešiopirmos svarbos klausimo sprendimo
tu·
rėtų prisidėti irpats kaimas.
Todėl visi valsčių viršaičiai įpareigojami skubiaisurinklišiasžinias:
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~~- 1. a•onŲ
Ž1masnnkl1per kaimų seniūnus. Darbuipagreitintiį darbą kv1eciam
"~

Mūsų

agrono'!1ai
, m?kytojaiir mokiniai.
.
,vo
Sunnktosir sugrupuo
_tospaskirų valsčių žinios turi būti _siunč!am?s D:adų
TvarkymoDepartamentui,
Kaunas, Gediminog-vė Nr.40. Delpers1unflrnO
susitartisu apskričių viršininkais.
,r1e·
Pradėjus paštui veikli, žiniassiųsti paštu arbapraneštitelefonu:tamybos
tu Nr.20644,po tarnyboslaiko- Nr.20645.
Į{[}.S
DARBOTVARKYMODEPAR.TAME
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~va
, gyvul_ių i~~aukščių augi?tojų kraštas, negalėjo išsiversti
efektyviosveterm~rmes pagalbos sistemos. "Į Laisvę" 1941m. Nr.

~ skelbė šį pranešimą:
2 pa
VeterinarijosDepartamentopranešimas

J.Veterinarijos Valdyb~perorganizuoj0;11a
į Veterinari
josDepartamentą ir per. ,aiJ Vilniausatgal Į Kauną, Kęstučto g. 15.
/(e//lft
.
.. Tf. /d b
. estos L. 1'~t~vo1.e TarybifSąjungos centro
l _Buvusios V:~
tem1?nJ
_os .,~ y _os 1v
2
,,a/tižio
s insw kc11os~e, tmsykles t?hat!.ne~egalw1airt_v
arkantveterinarijosreika111
5 tuributirad01
'.au1am~s1 ~ tenr!~nJ~S1staty":u.b~,kit~is iki 1940m. birželio
. . 15 d• išleistais vetennan1os snfles /Statymais zrtiems /Statymamsvylulvti
tai,ne/1
'J

sykl~m;~
·pasirodžiusia kai kuriose Lietuvos vietose pasiutimoliga turibūti kovo·arna
.griežtomispriemonėmis, pasiremiantsu apkrečiamomis gyvulių ligomis kol
kl . .
votitaisy em!s. . .
. ..
.. .
..
.
. ..
4.Apskričių ir,mestų vetennan1osgydyto
Jaitun skubimpraneŠflVetennan1os
Departam
entui žinias apie sav~.apskrities a_rba miesto veterinarijo
s personalą,
nurodant
, ar 11isi
bepertraukos e)Osavo pareigas.
5. Veterinarijospersonalas turi skubiaisiųsti Veterinari
jos Departamentuiži.
nias apiepasiutimą ir kitas apkrečiamąsias gyvulių ligas.
Atsakingi apskričių ir miestų veterinarijospareigūnai taip pat ėmė
sipriemonių , kad visą laiką būtų teikiama reikalingaveterinarinė pa-

galba,ypač rūpintasi užkirsti keli~ p~siu~igei.Veterinar9~sdepartamentasne šiaip sau ragino saugotis šios ligos,nes po masintų gyventojų deportacijų ir praūžus karui, atsirado daug valkataujanči~ šunų ir
kačių, todėl dažnokai pasitaikydavopasiutusių gyvūnų. Pasmtę gyvuliaiapriejogana daug žmonių, todėl nedelsiant te~o_imtiskovossu šia
liga.Kaunomiestui ir apskričiai buvo paskelbtasšis 1sakymas:

Skelbimasdėl palaidų šunų ir kačių
. . .
Kovojesupasiutimo ligaKaunomiesteir apskrity
je įsakau:_}. ~umsdien_ą !r
naktį laikytipririštus. 2. Kateslaikytinamie užda1tas. 3;.Nere1!"1l111ųu_s šumsir
kates
gyventojaiprašomi naikinti.4. Iš kiemošums /euižiam~1švesfl_
fl~ su a~,t~
snukiais
ir vesti juos antprieraišto. 5. Visos laisvai bėgi?jan~tos ~t~s irf!almd,
Junys
~usskaitomiklajokliaisir naikinami.6. Šunų _beikač!ų. savi~mkm,nuSl·
kaltę šiemsnuostatams bus baudžiamiiki 1000rublių arbaiki 3 men.arešto.7.
Šių nuostatų vykdymą prižiūri policija, viršaičiai ir seniūnai.

BRAZVS

Vyr.Veterinarijos
Inspektorius([L, 1941-12).

_Panašūs įsakymai buvopaskelbtiir kitose1:-letuv?5
vi~tovėse. _žino-

?Ja,_ši~s_P~emonės negalėjo staigiaipažabo~~lin~nčios hgos,~n gan~
Ilgai
kelenmtą pavojų. Vokietmečiu Lietuvoje~e~struota~veik~ as
?Jen~,
kurieaprietipasiutusių ar įtartų sergantšia hgagyvulių._ Ned~~iant

1susijusias
su žemės ūkiu įstaigas bei organizacijasbu~oatkr~iptas. emesys.Pirmiausia
buvo atgaivintaŽemės ūkio rūmų veikla,.apiekuną ~gr.
s!_razdas
"Į Laisvę" 1942m. Nr. 153/314rašo: "Išvisų ~kin~kų ~rgamza~
CtJų bolševikailabiausiainekentė Žemės Ūkio Rūmų, dėl toJUOS "nutare

1O
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sunaikint~
norstaiirnebuvopolitinė organizacija.KadangiŽemės Ūkio R•
maivarė didelikultūros darbą irne vientik žemės ūkio srityje,tai ir suprani"'
·
ma,kad tokią organizaciją greitsugriautibuvo negalima.Vardą panaiki,t
betŽemės Ūkio Rūmų likvidacijos irligikaro darnebuvoužbaigę. Tika1a:
•
spaudą boi§evikai
užtempė ant savokurpalio.Vietojnumarinto "Ūkinin~
Patarėjo" pradėjo leisti"Valstiečių Laikraštį", kurio turinys ūkininko sielai
buvotokspridingas,kad jo neskaitė. Ne vienasiš apmaudo laikraštį ir ant
kaladės kapojo.Turintgalvojeūkini:1kijo~ svei'::l~iel~ ~kinin~ prisirišimą
priesavožemelės irnorą vėl atstatytz
apgnautą ukj, ~ezkė;o skubun atstatyti
ir
tiemsdarbamsvadovaujanti
organiza
cija-Žemės UkioRūmus. Birželiomė
nesiopabaigoje
prieŽemės Ūkio Rūmų pirmininkoir valdybostuojaupradėjo spiestis
buvusiejibendradarbia~
ir trumpulaikuši organizacijavėl pradėjo veiktituosepačiuose rėmuose, kaip irpriešbolševika
11::5
užeisiant. Pirmiausiaisuūkininkais buvoatstatytiryšiaiperatgaivintąjį "UkininkoPaiarė
ją", kuriopirmasisnumerispasirodė birželiomėnesio 28 d. Savo laikraščio
išsiilgę ūkininkai atvažiuodavo
Kaunanjo atsiimtikas dviračiais, kasarkliais,
o laimingesnieji
sunkvežimiais.
" Lietuvosvisuomenei apie atkurtus Žemės ūkio rūmus

pranešta liepos 8 d. komunikatu, kuriame rašoma, kad

Žemės ūkio rūmai veikia ir tvarkosi pagal įstatymus, galiojusius 1940m.

birželio15d.

Žemės ūkio rūmų rūpesčiu nuo liepos 10 d. Kauno radiofonas ėmė
transliuoti valandėlę ūkininkams. Žemės ūkio rūmams pirmininkavoJ.
F1edžinskis,vicepirmininko pareigasėjo P.Kregždė.
Teko susirūpinti, kad būtų ugdomi nauji že mės 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 išvažiavoi Maskvoje vykusi ą 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 išvykoį Maskvą ir nespėjo iš ten iki karo pradžios
sugrįžti. Vet. gydytojusHiksą ir Babianską rusai išsiuntė į Leningradą
susipažintisu 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·
narijos 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 at5isakytikai kurių sovietų suorganizuotų dalykų, pavyz~,~ ~
buvo panaikinta žemės ūkio liaudies komisariato suformuota proJe
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t vimoir sąmatų sudarinėjimo kontora "Žemės ūkio statyba". Lietu~s Respublikos Valstybinio sėklų fondo kontora bei visos jos sukaup:ossėklų atsargos, sandėliai, mašinos sėkloms valyti bei kitas inventoriusperduoti "Lietūkiui" .
Miškų

administracijatvarkoma iš naujo

Iš Lietuvosišvijus sovietus miškų administracija buvo pakrikusi, o
pačiuose miškuose visur akis badė okupanto pridaryta žala. Didelių
nuostolių atnešė ir karo veiksmai.
Okupacijosmetu mišką kirto labai intensyviai. Gyventojų poreikiams
patenkin~i
.skirta_gana nedaug ~ko . Sovietaii~dividuali~ ūki~s planav~
li)cvid
uott ir kurti kolchozus bet sovchozus, todel okupantai ne tik neskyre
medži
o ūkininkų statybos bei kitiems reikalams, bet net po jų įvykdytos
žemės reformos atsiradusių naujakurių neaprūpino mediena. Naujakurių, kaipminėta, atsirado bene 72000, tačiau iki 1941m. karo pradžiostik
keletas širntų iš jų buvo gavę statybinės medžiagos, kuri dažniausiaijiems
darnebuvo perduota. Vietinius gyventojusir kuru prastai aprūpindavo. Iš
Maskvos atsiųsti pareigūnai aiškino, kad sąlygos esančios nenormalios,
todėl reikią susiveržti- juk ir sovietinės Rusijospiliečiai daug ko atsisaką.
Beto, reikią kantrybės - kuro pakaksią, kai iš Donbaso atsiųsią anglių.
Labaidaug miško medžiagos reikėjo pristatyti kariniams reikalams. Pabaltijokarinė 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 fantastiškustų įmonių veiklos planus, todėl mišką kirto be jokios atvangos.Per
vieną kirtimosezoną buvo paruošta daugiau nei 6 000 000 k.tm- maždaugdvigubai daugiau nei Lietuvos Respublikos laikais. Miškų departamentodirektoriumi sovietai paskyrė A Kvedarą. Apie Maskvosnustatytaskirtimo normas J. Kuprionis taip rašo: "NorsA. KvedarasbuvoMiškų
D-!o direkt
orium, tačiau [akliniejimiškų reikalų tvarkytoj~b~voišŲaskvos

atsiųsti rusų komisarai
. Žemės ūkio komisaro pavaduoto;u
miškų reikalams
buvolabainevalyvocharakteri
o rusasPanomariov.
Vienumetu,Miškų D-te,
svarstant
ateinančio sezono miškų kirtimopravedimą, tasaiPanomariov
JXr
sėdyje padiktavoMaskvos nustatytą normą,

kuri turi būti iškirstaLietuvos
miškuose
. O Maskvos įsakymai, kaip žinome, nediskutuojami.
Padiktuota
norma,pagalLietuvosmiškų išteklius, buvopernelygaukšta.Posėdžio dalyviailietuviai
miškininkai,sujaudintitokiaisdrastiškais
rusų reikalav~
~~aizdoječia esančių rusų, nusiminę tylėjo". ~ar~~- oku~to diktatui {aubuvopavojinga. TadaA. Kvedaras,paszrązęs ~de!e nul:~? 8~~tar::'
"Jeigujautaip, tainamoparėjęs, savokiemepaso~w ~4 •V,szJ
~E
SU~ro,nesuprasdam~ką gi tasberželisreiškia.Tada_1is.~iški7!°,
~d ~tokias
aukštasnormasnustatantiš Lietuvosmiškų iškirsti,greltLietuvoje
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visainebeliksmedžių, tai aš nors savo kieme turėdamas medį galėsiu i ii
pasižiūrėti." (GiriosAidas, 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 turėjo 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
Maistopramonės liaudieskomisariatuipriklausiusį "Žuvies pramonės trestą". Durpynamsvaldyti įkūrė "Durpių pramonės trestą". Iš likusiosMiškų departamento dalies įkūrė Miškų pramonės liaudies komisariatą, kurio komisarubuvopaskirtas apie miškus nedaug nutuokęs J. Glušauskas.
Jo pavaduotojaistapo okupanto anksčiau Miškų departame nto direktoriumi paskirtasmiškininkasA Kvedaras ir iš Maskvos atsiųstas aukščiau
minėtas rusas Panomariovas. 1941m. balandžio pabaigoje šį komisariatą,
kuris sovietiniu įpročiu tapo labai išsipūtusia įstaiga, susidėjusia iš valdybų, trestų, kontorų bei kitokių padalinių, iš Kauno perkėlė į Vilnių. Komisariate 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 komisariatotarnautojų. Daugelis šių naujų darbuotojų su miškaisapskritaijokių reikalų neturėjo. Šitų pertvarkymų sovietams dar neužteko:
turėjo būti reorganizuotavisamiškų administracija.Urėdijos buvo keičia
mos sovietų kuriamaisleschozais- miškų ūkiais, kurių ribos turėjo sutapti
~u civilinės administracijosribomis, t.y. apskričių ribomis. Tačiau iki karo
pradžios nedaug kas suspėta nuveikti.
Prasidėjus karui daugelis aukštesniųjų sovie tinių pareigūnų išbė
giojo . Taigi ir Miškų pramonės liaudies komisariato. Be to, vokiečiai
subombardavo šio komisariato pastatą.
Pirmieji miškais susirūpino ir ėmėsi iniciatyvosjuos tvarkyti patys
miškininkai. Kaip sovietinį komisariatą pertvarkė į lietuvišką Miškų valdybą, prof. J. Kuprionis rašo leidinyje "Lietuvos girių milžinai".
Komisariatas virsta griuvėsiais

.

KadanaciškojiVokietija1941metaisbirželiomėn. 22 d rytą užpuOlė
bolševiki
fl{ Rusiją, dauguma atsakingesniųjų pareigūnų iš Vilniausišbėgo
jau tą pačią irrytojausdieną. NeužilgoviršVilniauspasirodė vokiečių bom·
bone§ai.Pinnuojujų taikiniubuvo VilniaustilLai,
jų tarpeir Žvėryno tiltas.(
patį ti/Ją visaitiksliainebuvo pataikyta,betjau tiesiaipataikė šalia, būtenl _l
Miskų Lia,udies Komisariatorūmus, kuriuosgerokai apardė. Puolimamsiš
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~k
aprimus, nuėjau prie komisarialo,kur radaukeletą miškininf10kurietuo metu tarnavo komisariate.Rūmų durysir langaibuvo išnešti.
klb·c1ami
apsaugotivalstybės turtą, susitarėm prie rūmų eiti sargybą. Kol
N~ečiai nesikišo, maždaugpo savaitės, Vilniauslietuviaisuorganizavokol(}_ 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.
Miškų Valdybos sudarymas

Po

Prierūmų kasdien ėmė rinktis vis daugiaubuv.komisariatotarnauDaugelisspintų
; bylomisb~vo ?es~bančių b~lševikų pareigūnų apverstos,kitos buvo
išgriau
tos ir zem~m1~~uo sprogimo ~pneštos.
.
Apvalius gnuveszus,kitas klausimas buvo tarnautojų sąstato sutvarkjmas
. Visisuėję į darbą, tarnautojai norėjo žinoti, kokia busjų tolimesnė
ateitis.
Miškų Liaudies Komisariatasbuvo suorganizuotas
pagalrusų naudojamą sistemą ir buvo labai išplėstas, turėjo daugelį skyrių, skyrelių, kaip
kadrų, planavimo ir pan. Naujoji Miškų Valdybaliko sudarytažymiaipaprastesnė - iš miškų ūkio ir medžio sunaudojamo departamentų su jiems
reikalingais
skyriais.
Buvusius komisariato tarnautojusį Miškų Valdybą perkeliant,buvo
laiko
masi principo, kad mūsų, kaip lietuvių, iš viso tėra tik saujelė svetimųjų jūroje (bolševikinių rusų ir nacinių vokiečių). Dėl to kiekvienaslietuvis
yrabrangus,neatsižvelgiant,kokių jis būtų įsitikinimų, jei tikjis laisvai
irsąmoningai nekenkė savam kraštui ir žmonėms. Tuobūdu beveikvisibe
išimties
buv.komisariato tarnautojaibuvo sutalpintiį naują sąstatą. Vė
liau,perkėlus į Kauną, Miškų Valdybosstruktūra buvo kiekpakeista.
t ifų. pjrrnasdarbasbuvo apsišluoti ir apvalytigriuvėsius.

Ryšiai su vietos

.

įstaigomis

Frontuiperėjus, viskas buvo chaotiška.Nebuvojokių ryšių su urėdi

~1?!5
ir kitomisvietos įstaigomis. Nei paštas, nei telefonas,n~~ traukinia~
civiliams
gyventojamsnebuvo prieinami. Buvobandytaper radiJą paskelbtl
be_ndruosius
potvarkius, bet ir šis būdas nebuvo sėkmingac.. Bet kadangi
~ urėdijose tebebuvo daug dar nepriklausomosLie1:1v?5
_laikaisd~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, pagalvietos sąlygas, tinkamai atliko savo dar~ą, ~oi pamažu buvo
UŽmegzti
ryšiaiir pradėta veikti organizuotai.(Kupnoms, 66-o7 psl.)
. Tuopat laiku, kai prof. J. Kuprionis, kitų ~i~ki~inkų padedamas,
Miškų pramonės liaudies komisariatą pertvarke Į Miškų valdybą, darbobuvoimtasi ir Kaune. Laikinoji Lietuvos vyriausybė miškininkuiM:
~a~eikiuisuteikė įgaliojimus Kaune atkurti Miškų dep_art~me?tą bet
1
~11tvarkytiKauno ir kitų artimesnių vietovių Pramone~ haud1eskorntsariato
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 VIemnežmoJo, ką dirba kit:I. Be to, Vilmų 1r Kauną tvarkė d
atskirivokiečių karo lauko komendantai, kurie užmezgė ryšius tiksu.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, vokiečiams perėmus civilinę Lietuvosvaldžią, Vilniuje suorganizuotoji Miškų
valdyba, kaip anksčiau minėta, buvo perkelta į Kauną ir sudaryta viena
centrinė miškų įstaiga, kurią lietuviaivadino Miškų departame ntu, nors
vokiečiai ją buvo pavadinę Generaline miškų ūkio direkcija.
Per trumpą šešių savaičių laikotarpį - nuo karo pradžios iki vokiečiams įkūrus savo civilinę valdžią - centrinė miškų administracija nespėjo
kažinko nuveikti.Vilniuje jos organizatoriams reikėjo gerokai paplušėti,
koliš po griuvėsių išrankiojomiškų žinybosdokumentus bei aptvarkė bombų apgriautą įstaigą, kad bent būtų įmanoma joje pradėti darbą. Kaun
e
teko viską kurti iš naujo, nes čia nieko nebuvo likę, stengtasi darytiviską,
kas tik buvo įmanoma. Kai tik atsirado mažiausia galimybė susisiektiS\I
periferija, tuojauimta rūpintis, kad būtų atstatyta sovietinių oku pantų pradėta ardyti miškų administracinė tvarka. Iškilo būtinybė rūpintis mišk
o
medžiaga,kurios buvo daug prikirsta. Neatidėliotinai reikėjo nuo karo
nukentėjusius ūkininkus aprūpinti jiems reikalinga statybine bei kitoki
a
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 departamente ėmė lankytisvokiečių karinės valdžiosįgaliotinis miškų reikalams
miškininkasFinkas. Jis iš pradžių domėjosi admirlistraciniu Lietuvosmiškų suskirstymu,o vėliau ėmė kelti įvairius reikalavimus. Vilniujevokiečių
komendantūra ilgainiuivis dažniau ėmė prof. J. Kuprionį kviesti pasiaiškinti, kodėl vienas ar kitas dalykas daromas taip, o ne kitaip. Vokiečiai
reikalavo, kad būtų laikomasijų nurodymų, kad būtų pildomi jų užsakymai. Apie susidariusią šiuo atžvilgiupadėtį J. Kuprionis rašo: "Išpradžių,
anuo metu,gyvenometokiu ūpu, kad į tuos naujų okupantų svaičiojim~
maža tekreipėme dėmesio. Tačiau juo toliau,tuo labiau turėjome įsitikint?
kad mes toligražunesamelaisvi,o tik vietojeraudonųjų ''globėjų" sulaukė·
me rudųjų. " (Lietuvosgirių milžinai,67-68psl.).
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 be1tu·

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 pravo
. Jog
. L"1e tuvo1e
. esanč.10s 589 nacionalizuotinos prabU
. re1
vietai skelbė,
cJ!!Ų ~o•monės, bet netruk us jie jau buvo nacionalizavę 902. Taigi iki
fllonc:!nevisa Lietuvos pram_onė buvo nacionalizuota.
karoJsos naciona lizuotos Lietuvos pramonės įmonės buvo sutelktos
. ll 1~a trestų: statybos, statybinių medžiagų, medžio, metalų, duri ~e ~emijos pramonės, odų, tekstilės, popieriaus ir poligrafijos,tabaptŲ,~aus, malūnų ir k~py~lų, _žuvi~sir t?~sos.. . .
.
ko, Amatininkus sovteta1 pnverte sus1vtenyti l vadmamąs1as koope. es gamybosarteles. Iš tikro tai buvo ta pati nacionalizacija,tik šiek
:~:;kitaipsumanyt_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!bimomiltelių, ~mal~s, terpentmo, va1sva~demų ru?šeJų, pl~mmkų _1r
dardaug kitokių. Visam~ ~ašte suorganizuota apie 300 tokių artehų ,
kuriosedirbo 4000 amatminkų.
Buvonacionalizuotos1593 prekybosįmonės. Sovietaipaskelbė, kad
naci
onalizuojamos visos prekybos įmonės, kurių metinė apyvarta siekia
JSO
000litų, tačiau iš tikrųjų - kaip ir pramonėje - niekas nekreipė dėme
sio.Nacionalizacijosvykdytojainesidomėjo įmonės sąskaitomis ir buhalterija, o patys sprendė, ar įmonės apyvarta tokia, kad įmonė nacionalizuotina
. Pavyzdžiui,jeigu parduotuvėj rasdavo prekių 50 000 litų sumai,
tailaikė , jog per metus tos prekės keičiamos tris kartus. Taigi apyvarta
siekianti150000 litų. Prisilaikant šio pavyzdžio buvo nacionalizuotos ne
tikparduotuvės, bet ir spaudos leidyklos,knygynai, laivininkystės įmonės,
jūros beiupių laivynai,kirlo teatrai, viešbučiai, ligoninės, poliklinikos,
vaistinės, vaistų sandėliai, autobusai ir sunkvežimiai bei kiti panašūs dalykai.
Šitaippertvarkius Lietuvos ūkį, toms nacionalizuotoms įmonėms
~aldy
ti turėjo būti įkurti net keturi liaudies komisariatai (ministeriJos)_.
Anksčiau Finansų ministerija pramonės ir prekybosreikalams tvarkytiturėjo ne daugiau šimto tarnautojų, o dabar tik pramonės reikalams tvarkytibuvo paskir ta 2400 asmenų, įmonių administracija nuo
5?°0tarnautojų padidėjo iki 10 300, o tam pačiam darbui atlikti darbininkų 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 ministras
. . stam b.1ų 1momų
•
· - akc. Lv--ves
• "B
r . Ch·AIperavt.č.ms buvo dv1eJų
ro~~Alperavičiai" Kaune ir pirmojo Lietuvos baltinių fabrikoGeA (Gebpr ~r Alp_
erowitz) Kybartuose - dalininkas . Iš 1593 nacionalizuotų
pr:/bos ~monių 1320 priklausė žydams. Nacionalizavę pramonės ir
toserbos !~ ones, sovietai paskelbė, kad buvusieji savininkaijų valdyšų, k~fllon
ese da~b?,ne~eš~~h:Į i'. darbinin~a~ _s ner?ikėtų _~i~kti pa~ad ankstesmeJ! še1m1nmka1būt-ų pahkt! 1momų vedeJa1s. Tačiau
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falia tų vedėjų vietų naujojoj~ sa~tvarkoJe. a~ir~~~ d_ar.d~ug naujų
kuriose buvusiejiįmonių 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 ~šnauJo kunam?J ministc.
rijoj netrukus iš 94 naujai p~skirtų ~arn~ut_oJ~ 48 buvo žydai, k~riega.
vo ir geresnes pareigas - dJrektonų, VIršmmkų, referent-ų . Lietuviai
tapo kurjeriais, raštininkais bei sąskaitinink_ais. Pre~y?_Osko~i~ariate
kadrų skyriausviršininku 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~osesu_pram?ne bei
prekybasusijusiosedarbovietėse. Maisto prekyboje žydai, prasidedant
1941m. karui , sudarė net 75% viso jos personalo.
Kad žydaiveržėsi į pramonės bei prekybos tarnybas, nėra ko stebėtis. 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 pareigūnų pabėgo su besitraukiančiais sovietais, o kitus jau pirmomis~~ro dienomisvokiečiai 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.
Sovietusir jų pakalikus iš Lietuvos išvijus, besikuriančiai lietuviškajai administracijairūpėjo išsaugoti nesugriautas prekybos ir pra~onės 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:
PrekybosMinisterijosįsakymas

Buvusiems "Vojentorgo","Spectorgo"ir "Transtorgpito" įmonių (par4uotu·

vių, restoranų, kepyklų, dirbtuvių ir kt.) tarnautojams,turintiemstų įm~'!'ų rakyk·
tus, įsakoma ligi1941 m. birželiomėn. 27 d. 15 val.tuos raktus pristatytil Pre ·
bosMinisteriją Kaune,Laisvės ai. 38.
Gamybinės Kooperacijosįstaigų tarnauJojams
..
VisiGamybinės Kooperacijos
įstaigų tarnautojaituojau privalo atvyk11
1Ga·
mybinės Kooperacijos
būstinę Kaune, Vytautopr. 37.
. . k·
smns
Gamybinių ir verslinių artelių nariaiir administracija tuojauprivalosu_
ti į savo artelių būstines išrinktiiš patikimų asmenų administracinius v1enet~ų
(bent iš dviejų asmenų), kurieprivalosurašyti visą artelės esamą turt1·.S~rau.
1sa
sudarytidu egzempliori
us ir vieną iš jų pristatytiSąjungai, o kitą pas1hk1
Visą artelės turtą komisija laiko savožinioje ir atsakomybėje.
MOS
LIETUVOS GAMYBINĖS KOOPERACIJOS IR SISf.~lSIIA
TURTUIPERIMTI IR APSAUGOTI KOm
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VisiemsKauno Pramprekybos vedėjams ir tarnauJojams
.
arduotuvių vedėjai ir tarnautojai, kurie turi savo žiniojeparduotuvių
s
Vi'/nvalo tuojaupristatyti Kauno PramprekybosDirekcijai,Laisvės ai. Nr.
raklu\ukštas
(tel. 25935,23700).
24,ff 10 visiKauno Pramprekybostarnautojai,išskyrus žydus [užėjus vokie. e - ' represiniai padaliniai tuoj griebėsi smurtoprieš žydus- red. K. Ė,1
č1ams, 14
. .e
V
•
L . . l 24
•au registruo1as1 entro n.ontoro1e, a1sves a . .
tuoJ
KAUNO PRAMPREKYBOSDIREKTORIUS
----

Tokiuspotvarkius bei pran ešimus tuo laiku paskelbė ir įvairios
·staigos,prekybosbei pra monės trestai, kooperatyvai.
1
Tuopat laiku iniciatyvos ėmėsi - be Laikinosios vyriausybės paeigūnų - 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 buvopradėtas, vos tik frontas nuslinko į Rytus.
Pirmasisėmė dirbti, atrodo, "Pienocentras", nes sovietai nesuspėjo jo tvarkos visiš~ai ~u~i~~t~ . Jie buvo sus~end_avę T~rybosve~imą, o Valdybosdarbm pnž1ūr~t1 1š ~a s~os atsmnte ~om1sa~ą. ~o":~taiapie400"Pienocentro" nan~ bei pareigūnų n~ude arba_1štreme1š
Lietuvos.Sovietų įvykdyta žemes reforma gerokai nusmukde gyventojų pristatomo
pieno kiekį. Sovietai išbėgo iš Lietuvosir "Pienocentrui"
nesumokėjo didel ių skolų už į Rusiją išvežtus pieno produktus. Lietuvą sovietams okupavus, pieno produktų eksportas į užsienį liovėsi, o
produktai
buvo vežami į Rusiją. Tačiau "Pienocentro" ir pieno perdirbimo
bendrovių įstatai dar buvo likę nepakeisti ir centre bei provincijojedartebedirbogana daug įgudusių "Pienocent!o" ~i Rienini~ ?ar~
b~otojų. Jų pastangomis "Pienocentras." ir _ka~1prasi?eJus nes1hove
dirbęs. Jau birželio 25 d. "Į Laisvę" pas1rode šis pranešimas:
Pakaunės ūkininkams

'.'P_ienocentras"
rūpinasi sutraukti į Kauną ne tikfaiiš a~imia~sios_aw!~nkė~,
betir iš tolimesniųjų išlaisvintų vietų kuo daugiaupieno. P!enup1rmo1e1le1
nonmaap~pintiligonines, mažus vaikus ir kt. miestogyven~o1~s
: . .
~~nuomenės vadovybei leidžiant, pienas į Kauną galibufl laisvaigab~namas
a~~zazs,
todėl kviečiame Pakaunės ir t. ūkini11kus, susibūrus talkon,tuo1aupradetz
didesniais
kiekiaispieną vežti Kaunan.
. . ..
" .
,,
_.KolperPanemunės irAleksoto tiltus bus atstatytas1ude11mas
, Ptenocentras
u_kininkams
palengvinti organizuojapieno priėmimą prie Žaliojo (geležinkelio)
~_
prie! Kaunopieninę. Priėmimo punkte bus indų (bidonų) atsargaatvežmP1enu1suimti
kitų rajonų ūkininkus kviečiame betarpiškaivežtipieną į "Pienocentro':Pa;mo~
irkt. maistoproduktų krautuves ir ligonines.Už pieną bus apmokama
111
,?~Pinigais.
n· P_z
enocemro"pradėti įvairiose vietosekursaibuhalteriamsir Belvedery?rga.J;uiuo1~rni
tun pienininkams kursai - neatšaukiami.Buhalteriaiirkursų /ektonmtuo811
411Į savotarnybos vietas.

:~t
o

•4,-

•
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ISpieninėms,
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kurios anksčiau jų negavo.

10
Tuopat metu buv~ pertva_rI:Yta
"_Pie~oc~n~ro"
dir~kcija,kurią su. t ·es/1~ 0,uosius metus "Pienocentras" buvo žymiaiišplėtęs netik sviesto,betir
f~r~ksparlą. D~bartini~ karas_kia~~inių s~p(rldmą _kuria'!l_laikuibuv?sudarė pirmininkasagr. K. Jacevičn;1s, ~~p1rm1~mka~ direktoriusKubi.
~(lll
Š1111~,pi
eflocent':''"parag1'.1~s
, k}auš1:11ų supirkir7:a
.~vel ~t?mvi':amas.
"Pi~n°:

Jiusir direktorius agr. V.Bublys.Emes1darbo ir S(?vtetų suspenduoto·
· 1abdę\;eda su atihnkamomis ,stmgomisderybasdelkiaušimų kainų suregu/1av1taryba, kuriai pirmininkavo~rof. J. ~š~iū?as ..En:ius dirbt! naujaj1: re1dtt15
se/qnėje, tikimas~kiaušinių pristatymas į supirldmovietaspadidės.
vadovybei,"Pienocentro" veikla labai gre1ta1grįžo Į normahasvėžes
mo,rar:vikai buvo įsigeidę pieno perdirbimo bendrovespertvarkytinaujaispa. Bo. ·rodinėdami, kad bendrovių vadovybesbeveikbe išimtiessudarę "buoApie pieno ūkio būklę liepos mėnesio pabaigoje "Į Laisvę" Nr. 29pa:

gr,1:f01s;a~būs ūkininkai, kad juos reikią pašalinti. Tą darbą jie visuuolumuir
sVie
nurvaldybų nariai išgabenti į Rusijos gilumą, kitur nušalintiirjų viePienoūkio fHldėtis gerėja
,y
,
:
šrillkti
" bolševikam.s patikim~asmenys. Tači~u ~~ugumojeben_dryvių !i~s
Kaunas. V!f.25.EL!A:· ~askutiniuoju bolševif:inio 1=_i~šP_ata~i"!o
~ietuvofe
~~~r.
,mos
"
pravesti
nespeta. Tuo budu daugumą p1emmų valdo legaliaipraeitais
metupienopnstatymas l pienines buvo beveik nutru~s. Ukimnkai flk tiekprista.
io_rillktosvaldybos.Ten, kur bendrovių vadovybė pasikeitė, "Pienocentras
"
tydavo, kiek jiems prievartabuvo įsakyta, atliekant pyliavą "socialistineiva/s~. re
~:: :/statyti/egaliąp~dėtį- kv~estiį darbą _valdybo~
nari~s, ~i~busi~s_bendrovė
bei". A tliekamaspienas irpieno produktai buvo p arduodami keleriopaiaukšt
es.
µr ·bolševikų įsibrovimo. Tačiau ten, kur zr bolševikų laikaisĮ nau;aisudarytas
nėmis kainomis vietos rinkoje. Daug sviesto iš mūsų krašto nelegaliubūdu buvo
'.,~tXbas
patekodorižmonės, ir tinkamai tvarko bendrovių reikalus, valdybosir
gabenamaį "broliškas respublikas", kuriose "nieko netrūko': tik sviestokilogr
a.
mas tenai kainavo40-50 rublių.
toliau
veikia.
. . . L'
_ki . ku . d b
.
_ kr •t
"Pienocentras"
kviečia visus 1etuvosu mn s ir ar:uoto1u
s musų O:,o
Lietuvosišsilaisvinimasiš bolševikų jungo ypač didelio dliaugsmo sukėlė ūki,
ūkį gerin
ti, tobulinti ir didinti gamybą.
ninkų tarpe. "Pienocentro"paragintos,pieninės pradėjo intensyviau veikti.Pieno pieno
pristatymasį pienines ir grietinės nugriebimopunktus žymiai padidėjo.
Netrukusėmė dirbti ir "Maistas", kurį sovietaiiš akcinės bendroKeliospien.inės nukentėjo ir dabar remontuojamos, kitose pieninėse darbas
vės
pavertė
valstybiniu trestu. "Maistui" savo įstaigose bei įmonėse
varomaspilnu tempu. Apytikriaisduomenimis, surinktais veikiančiose pieni11ė,
pirmiausia
rūpėjo
išlaikyti, o kur reikėjo, ir atstatytitvarką beipradėti,
se, šiemetinė pieninių gamyba nebus maiesnė, kaip praeitaismetais. Šiokių tokių
norsirne kažinkiek, dirbti. Tad "Į Laisvę" liepos3 d. "Maisto"bensunkumų iki šiol būta su sviesto pristatymuiš pieninių į "Pienocentro"sandėlius
Kaune, Vilniujeir Šiauliuose.Mat, anksčiau sviestasnereguliariaibuvo siunčia
drovė paskelbė šį pranešimą:
mas į šaldytuvus, tad pieninėse didelių sviesto atsargų nesusidarydavo.Dide
s"Maisto" Trestopranešimas
nėms atsargomslaikytijos neturi ir tinkamų būstų. Prasidėjus karui,_reguliarus, "Maisto
" Tresta
s praneša visų savofabrikų, skerdyklų ir kitų įmonių direktopieno pristatymas sušlubavo. "Pienocentras" daug būtų galėjęs pieninem~pa~et, riams
, vedėjams ir tarnautojams,kadjie privaloeitisavopareigas.Kurnėra direksavomis transportojėgomis - autosunkveiimiais, tačiau bolševikai beveikv~~
torių ar vedėjų, jų pareigaseina jų padėjėjai, nesantpastarųjų - vyresn.buhalte
"Pienocentro" sunkveiimiu s išsigabeno.Pienines tekoparaginti ir iš tolimesmiųų
riaiirtaiptoliaupagal vyresniškumą.
. .
vietų sviestą gabentiį sandėlius savopriemonėmis. Dabar "Pienocentras';vokie
·
"Maisto" skerdyklosir įmonės privalo stengtissusisiektisu savo fabnkais,o
čių karinės vadovybės parama ir nereguliariai, į sandėlius sviestą gabenageležin· pastarieji
- su trestuir suteikti iinių apieįmonių stovį ir esamasproduktų atsarkeliais ir autosunkveiimiais. Į kai kuriuos ruoius jau paduodami ir vagonat- gas
.
ledainės, tačiau sviestopristatymasį sandėlius dar nėra sklandus.
.
. Mėsos produktailigi atskiroparėdymo turi būti pardavinėjami tomis.kainoNuo šio mėnesio l d. bolševikai mūsų kooperatinėse pieninėse proJekla
_i'O mis
, kuriosbuvoiki birželiomėn. 22 d. Fabrikaiprivalotuojauspagalgalimumą
1:
įvesti bolševikų sąskaitybos "reformą ". Be to, pieninės buvo įpareigotos "pla1!
organizuoti
gyvulių supirkimą ir dėti pastangasaprūpinti gyventojusmėsos progai" tvarkytiprivalomopieno pristatymo atskaitomybę. Vien ti.k~iampast~rjau
·
du~,ais,_dėl normų ir tvarkossusitarussu vietosvaldžia.
.
.
reikalui sugalvojo tokią aibę įvairių blankų, kuriems pagaminfl suvartoJOaie·
Maistui"vėl ėmus dirbti kai kuriuos dalykus teko sutvarkyllarpertvarkyfl
.
giau kaip 30 tonų popieriaus... Šioms reformoms įgyvendinti buvo ~1umatyt~Pče·
risųpinna
LaikinojiLietuva; vyriausybė okupantų įsteigtą Valstybinį Jr!ėsos Tr~stą
ninių buhalterių ir sąskaitininkų skaičių keleriopaipadidinti. Iš kitospuses
,
~aistas"nutarė panaikintiir atkurtiAkc. "Maisto"Bendrovę, lamaibuvoleista
kistai išvelė į Rusijosgilumą didelį skaičių pieninių darbuotojų:
"Pitpagaljos ankstesniusįstatus. Be to, josios val1ybo!pif"!'ll!ninka
s vy:-1f·
Dėl to darbaikai kur;tiek gamyboje,tiek ir sąskaityboje, trupuŲ sušl~kavo.aic
0
as
~~s
ag':
J. Tallat-Kelpša deportacijų metu buvo 1šveztasĮ ~1b1~ą,- to1elre1kėj0
0
nocentras"naujosatėjūno sąskaitybosprojektuotuspertvarkymuspa~aikino! ~,ėst
nau1ą vadovybę. Į atkurtosios1kc. "Maisto''.~endroves lmkinąJą valdybą
ruoitupavedė jo iinioje esantiemssąskaitybos ir gamybos inspekforz_G':'s
piem,a/
4
Gra
·
lllnku
buvopasldrtas V. Grudzmskas,o nanms J. Matukas,P.Dagys
, P.
1
padėti atstatytisenąją tvarką. Taippat stengiamasisutvarkytiirp_1emr: ų ~ers~:eik·
~nuskas,
D.
Adomaitis
ir
A
.
Tamulionis.
kad darbasįeitų į normaliasvėies. Kad kooperatinėspieninės g~letų s~krnat"la'edį,
ti "Pienocentras" išrūpino joms šiuo trumpumetu daugiaukaip 2 mil. rubių „skt
bai ~piepadėtį "Maisto" bendrovėje ir jos veiklą 1941m. liepospatų. Būtiniausi~m~ reikalams kredituJ!i~ninės _aprūp~m~mos _per''.Pi~noc_enr;:/aJ
bfJS
&OJe
ELTApaskelbė tokį pranešimą:
riusir apskričių piemnes. Dabargaut, velnau11kreditcu,Ia, 'U?,
.Qrtlmiaus1u
l

skelbė tokį pranešimą:

ie~:

~::i

:i,/:t
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Kaipdirba "Maistas"
~
Kaunas. VJJ.29.ELTA. Visi akc. "Maisto" bendrovės fabriklii n

veiknenukentėjo. Fabrikus~o sunai':inimo apsaugo/oP_artiza
nai
irtamautoių
tarpo
ryžtingaigynęfabnkus nuo bolševikų 1s1brovė/ių, nes1gai/
. 1u~.,.
1
. ,
mi irsavogyvybes.
.
. .
. " . ,,
.
e"'I,
Jaupačiomis pirmomispokano dien~m1s_ ~~isto fabnkai vėl pradė'o
kytis,šalintibolševikų paliktą ne~arką ir M!fi) normalų gyvenimą.
tv/l/.
bolševikaisišnykairjų "Raudoniejikampeliai , kadrų skyriai" ir kitisav nu~
at~enę bo~evikinfai_PrasimanymaL_
Iš "Maisto" fabrikų ko_mpetencij~t:žiii
išskirtagyvulių suptrkimas.Tafunkcija buvo pavesta anuo laiku veikusi. ,, VO
vulių paruošos''.b~zei._IJ_a~a'.
vėl atstatytasena tvarka. "Maistas" kliipira;en~y.
gyvulius perkaneswg1šukimnkų.
tau
Kiek leidžia"Maisto" turimieji ištekliai,fabrikai dirbavisai normaliai.Dari,
·
1
ninkai irtarnautojai
savo pareigasatliekadaug geriau,darbaslymiai našesnis •
anuo vadinamuojustachanoviečių sąjūdžio metu, nepaisantto, kad
prisilaikyti
prienaujų reikalavimų, kuriuos iškeliagyvenimas.
Pašalinus minėtas kliūtis, "Maisto" fabrikai galės savo gamybą dar žymiau
išplėsti._ "M~istas" !"'i~~ia_visus ~iefl:vos ūkinin}:u_s ~uginti~o daugiaugyvu
/~
pardavimui.Iš bolševikinesvergi1o
s išlaisvintas ukimnkas su tikru nuoširdumu
ir
entuziazmuėmėsi atstatytiapgriautą savo ūkį ir jis vėl bus tas neišsemiamas"Mais
to" i.aliavostiekėjas.

i/:a';:/o
~ia

dabar
'/:!

Tuo metu "Ma ista s" turėjo keturis fabrikus: Kaune - direkt. P.

Gavėnas, Tauragėj - direkt. (naujai paskirtas) P. Šalčius, Šiauliuosedirekt. A Miškinis ir N. Vilnioje - direkt. J. Ka lnius.

Sovietiniai okupantai "Lietūkį", kaip ir "Mais tą" bei kitas Lietuvos ūkines organizacijas, buvo pertvarkę pagal savo modelį, paversdami Lietuvos Respublikos vartotojų sąjunga "Lietkoopsąjunga", kuribu•
vo pertv arkyta į "Lietūkį". Apie jo atkūrimą ir pradedamą darbą liepos 12 d. buvo paskelbtas toks komunikatas:
A.Jstatomas"Lietūkis"

Lietuvos respublikinė _yartotojų sąjunga "Lietkoopsąjunga " panaikinta_.
Jos
vietoje atstatomaŽemės Ukio&operatyvų Sąjunga "Lietūkis': kuriai leidžiama
tęsti savo veiklą pagaljos kredito įstaigų ir kooperatyvų inspekcijos1930m. lapkričio 25 d. perregi
struotus įstatus.
..
"1:-,iet~ofsąj_~.?g?s" org,~nizacinisbiuraspanaikintas: Birže~io26 l na:
paskirtalaikino11Lietūkio vadovybėpaleista irjos vietojepaskirtanau1a vi
vybė--:- Dr.Manelis, agr.PijusPečkaitis, VincasMeilus, Antanas Steikūnas, Jonas
Stulpmas,agr.Baublysir Grinsevičius.
. · 0•
. Visos ~pskrjči~ van_otojų kooperacijos sąjungos (apkoopsąjung_os/ !P~,~~si·
1am_os
_tuo1a
,~ l:kv_:du~tt
s 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 p retenzijoms.
. so
Apkoopsąjungų likvidaciją pavedama atlikti jų dabartinėms vadovybern,[ais
kur jų nebūtų - atliktiįpareigojamas "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 mejzuota Valstyb1ruo seklų fondo Lietuvos Respublikos ka ntotu suo~~f I(ontora rer?u o~a su ~sami~ tur i"!-o':1
is sėkl~ a'-".argo~i~,
ra, J~ . is mašino mis sekla1 valyti, svenam uoiu mventonum1, maišais
sande1ia ' . .
. 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 imsupir ~-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 :

A

·p
A.Jkurtas"Lietūlds" sparčiai dirba
J(auna
s. VJJ.22.ELTA. "Li~tūkis" atgijopirmomispokariodienom_is_.
_Laikino'i "Lietūkio" vadovybė ėmės: prekybosatstatymodarbo.P1_rmo1e_
e1Le1e,
kiek
s ~ osleido,pristatinėtos prekės Ka~no koope~~tyvams,
_o_veliau,
µ1gi]US
kad tr
n~ldelestransportopriemones, pr~k.ė_~ ~uv_o~e;,iopm~~1~ / tolimesnes~!etas. _
Šiuometujau 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 turtasperduotas L1etukio skynamsarba
rajoniniams kooperatyvams.
.
. .
.
..
Centrogrūdų skyrius, kuris jau buvo beveiksultk:':d~ola!,velpradėjo s~vo
darbą. Jis vadovauja buv. "Zagotzemo" g,:ūd_ų sand~f1ų ir kito turtoperem1m!_)
darbams.
"Lietūkio" skyriaiir kaoperatyvai, kiek /eulžwsąlygos, gyvento1u
s aprupinamiltaisir duona.
. . "L' -ki " ky · · ·
Ligi naujojoderliausgrūdų, 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~JOkai~os.Kaikainų
klausimas
išsispręs, ūkininkai per radiją ir spaudą bus apie_ta1
f~~nfor:nuot
,'. .
"Lietūkio" sėklų skyrius,buv.valstybinis sėklų fondas,velpns_11~ngepne Lietūkio" irdirbatuosepačiuose būstuose. Skyrius rūpinasi, kad veisime~~eklosp~sėliai auginamipagal "Lietūkio" ir sėklų fondo sudarytas~uaugintoJa!s suta1s,
būtų 'ankamaiprižiūrimi ir kad sėklų derliusbūtų laiku_i~tl~ikamai7::iimtas.ba-.
dangišiemet pasėlių kontrolės pilnai įvykdyti dėl sus1S1eki~o
sun mų ~e
galima,
taiaugintojams pranešta,kad,pasėliams pribrendus,JUO
Sp1autų, ne au ·
damĮpasėlių kontrolės komisijos atvykimo.
.
Atv -· vę ūkininkai jas
amės ūkio mašinų prekybaKaune buvo labai_gyva.
kuliamųjų ma5?1arkiai
pirkoir dabarjų tuo tarpujau neturima.Vety_klių, fu . e_ių, l r mašinoms
~nų, maniežų, svarstyklių netrukus tikimasivelgauti.At~llo/mų ~ a fikitų sezoni<0r
Y!'a:
Įvairių geležiesdirbinių, kaip dalgių, ~aląs'}'''Ų! kiMI!;.i;:;:~aiį provinciją.
;ų uk}š~reikmenų kasdien sunkveži'!1iai
_s ~iunčwmi nemziodimosvartotojams
.
pskritai,tu~o s įvairios prekės, kiek n~,~dž!a s~7ĘJos, parori /ainevietojesu a[r
Nesema,Eprovinciją yra išsiųsta 15 L1etūkio 111struktrkytų'. · reikalusProskrilysees č' . .
. .
padedatva i visus
.
. .. . an w1s 11zstruktonazs
kooperatyvams
.. r ·bolševikų isiver~nci1o1e
kooperatyvam
s vadovautikviečiamos senos, ~uviwos:fetos aktyvista
is.
m~tldybos, o kurjų nėra, valdybos suda:omos susi_tarusĮ;:i kur provincijoskonuolatgnunamų provincijospmneš1mų matyti, JOg

t
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~gronomai
J. Simukaitis, P. Šabanevičius bei J. Šumskis.
\llčiUSMaždaugtuo pat ~e~ !psitvarkiusios ėmė veikti ir ~it?s be~dro. bei įstaigos. Valstybinis Sodybos" trestas buvo panaikmtas 1r atPrie šio komunikato pri?urtina~jo~ ~ o.pat m~~ normal~ai_
dirbo
vest akc."Sodybos" bendrovė, kurios laikinosios valdybos pirmininir "Lietūkio" žemės ūkio mašmų baze V1lnmJe, kun oJe pardaVInetiVis·
kllfa O J. Strazdas, o nariais : Just. Strazdas, P. Kaladė, I. Budrys bei J.
žemės ūkio įrankiai ir mašinos. Bazė jų turėjo dar labai daug ir parcta'.
kU
~a~as.Tokspats likimas ištiko "Kauno valgio" bei "Vilniaus valgio"
vinėjo iki karo galiojusiomiskainomis. ~ietuvos_ūkiui ~v~rb!o~_linų ap.
B ~ kurie pertvarkyti į ankstesniąją akc. "Valgio " bendrovę. Jos
dirbimopramonės atstovai jau pirmoI?1skaro dienom is e_mesi iniciaty.
tr:in;sios valdybos nariais buvo: A Zubrys, K. Kleiva, P. Gavėnas, B.
vos tvarkyti savo srities reikalus. Sovietams okupa~s Lietuvą, krašte
~ž meckasir A Reventas . "Pramonės statybos trestas" paverstas akc.
veikė keliolika įmonių nebruktiems linams perdir?tl: l) Kooperatyvų
"St:tybos" ben~~o~e su šiais l~i~inosi?s val?ybos naria_is:pirm. i~ . _J.
Sąjungos "Llno" Gubernijoj,N. Vilnioje ir Panemunely, 2) Semlin-Šiau.
D činskas, nan a1: mž. V. Raža1t1s,J. Liepoms, K. Balta ir P. Polterait1s.
liuose,3) Litlin- Gubernijoje, 4) "Lletu~osLinas" - Kaun~, 5) "~as" ir
sivietinių oku~antų suorganiz~ota Re~p~bl~inė Autotransporto Va~Žempklin- Mažeikiuose.Sovietaivisą hnų prekybą sutelke respublikinė
d ba buvo likviduota, a~urt~ JŲ panaik!ntojl ~kc. _"Auto"bend~oye.
je kontoroje "Zagotlen", kurią prijungė prie to paties vardo linų preky.
J~slaikinosi~s valdybos ~irmimnk~ ~askirtas r1rm. mž. B. LauceVI~lUS
bos centro Maskvoje.
ir nariais:- ii:-ž·
V. Petk~nas, J. Žigi?skas bei J. Au~stas . AI:1enkos
Jau birželio 26 d. kooperatyvų sąjungos "Linas" pirmininkas"Į
lietuvių akcinesbendro ves turtas, kuą okupanto valdžiaperdave AutoLaisvę" paskelbė šį potvarkį:
transportovaldy?ai, ~š "A~to" bendrovės ?u~o išskir!as i~ perlei~tas
Visoms KIS "Linas" įmonėms ir skyriams
atgaivintai
Amerikos lietuvių akc. bendrovei. Liepos menes10pabaigoKooperatyvų Sąjungos "Linas"pirmininkas (buv. Respublikinė Kontora"Lije
jau
veikė
visos 42 Kauno vartotojų .~ndrov~s "Parama'_'ma_isto
nas") įsako visų KIS "Linas" fabrikų, skyrių, pirkyklų, sandėlių ir kitų įmonių
parduotuvės bei 18 iš 39 valdytų pramo!1m1_ų prek~ų parduo_tuvių. !,-~lcu:
tarnautojamstuojauvykti į darbovietes.
siosbuvoinventorizuoja mos. Bendroves d1rektonaus pareigas laikma1
Atsakingipareigūnai visų pirma turi organizuotisustiprinti įmonių ir turto
ėjo R. Tubelisbei stengtasi surinkti iki sovietinės okupacijos dirbusią
apsaugą, imtis reikalingų priešgaisrinių priemonių ir, kai tik leis aplinkybės, pra•
dėti normalų darbą.
buvusią valdybą. Be minėtųjų ėmė veikti ir cukraus, tabako, malūnų,
Jei kuriamefabrike,skyriuje,pirkyklojear sandėly būtų pasišalinę at!a~ngi
kepyklų, žuvies, alaus ir kiti trestai.
pareigūnai, jų pareigastuojau turiperimti žemesniejipag?! rangą, t.y.J?as1šali
_n
u•
RuošiantisLietuvos ūkį denacionalizuoti, užsimota atkurti ir versio direktoriauspareigasperimajo pavaduotojas,nesant irpavaduotoJO- vynauslininkų interesų atstovybę - Prekybos, pramonės ir amatų rūmus, nes
sias buhalteris,nesant ir šio - vyr.sąskaitininkas ir t.t. Pasišalinusiopirkyklos
sovietiniai
okupantai tuos Rūmus buvo uždarę. Šių Rūmų išlaikomas
vedėjo pareigasturiperimti vyr.brokeris,jei brokerispasišalinęs, pareigasperima
amatų mokyklas, kursus, žurnalą "Amatininkas" ir apie 2 mil~jonų litų
vyr.sąskaitininkas ir t.t.
..
vertės turtą sovietai paskirstė įvairioms įstaigoms. Rūmų suvienyta 21
"Lino"fabriką Panevėžyje įsakau perimti Panevėžio tarpapskritiniamskyn~7
"Lino" 2-rą ir 3-čią (buv. Samlin) fabrikus Šiauliuose - Siaulių tarpapskrih·
verslininkų sąjunga buvo likviduotos, 86 tarnautojai atleis!i i_šdarbo,
niam skyriui sutartinaisu "Lino"l fabriko administracija.
..
todėl viską teko pradėti iš naujo . Nauju Prekybos, pra~o~es ir amat~
Kai tik pradės veiktitelefonai, telegrafasirpaštai, visų fabrikų ir tarp_apskrih:
rūmų pirmininku paskirtas, iki atvykstant numatytam skuti fin_ansų ~1nių skyrių vadovybė privalo tuojaupranešti Centrui (Kaunas, Duonelazčto g-~~
nistruJ. Matulioniui, S. Lušys, kuris tuose Rūmuose dir~ Jau pneš
9) apieįmonių, prekių, inventoriausirpinigų padėtį. Telefoniniaiar telegr~~ma'.
sovietinę okupaciją. Jo pavaduotoju paskirtas J. Bagd_ona':'1črns, pr~~pranešimai privalobūti trumpi;po jų tuojau turi eiti platūs raštiški paaiškimmai
boskooperacijosvadovu - dr. A. J asevičius, pramones - ~nž.J. Mika1apieįmonės, skyriaus arpirkyklosturtopadėtį.
la,kooperacijos- dr . J. Leimonas ir amatų - Valen~oni:s .
J. KRIKŠČIŪNAS,
KIS "Linas" PirmininkaS
.. AtkuriamiejiPrekybos, pramonės ir_a~atų_~a1 tuoJaupat negaleio
nonnaliaidirbti nes dar nebuvo verslininkų ir JŲ sudaromų organų Pirmininkopaminėti "Lino" skyriai tuo metu veikė Vilniuje,Pa·
vat_dybos
ir tarybos.Tad teko padaryti kai kuriuosa~li~bių s~eltus panevėžyje, Utenoj, Biržuose, Šiauliuose, Telšiuose, Raseiniuose i~~a:
keitimus,
apie kuriuos Laikinoji vyriausybė paskelbė ŠĮ komunikatą:
rij ampolėje. Visi tie skyriai, centro paraginti, taip pat tuojau emest
savo veiklos.
. ,,
Kaip veikia Prekybos, Pramonės ir Amalų ~~i
nto~u _nas. VJI.14.ELTA. Kompetentingosįstaigos skelbia, .J?8P_rekybos,
PraŠiek tiek vėliau sudaryta ir nauja -kol kas dar tik laikinoji- "IJn°
nesirAmatų Rūmų statutasgalioja ir veikiasu šiaispake1t1mais:
valdyba, kurios nariais buvo:J. Krikščiūnas (pirmininkas), inž . P.Eiduke·

operatyvailabaiskaudžiai nukentėjo. Tačiau tikimasi,_~d, visu?menės rernia
.
mi, kooperatyvaiatsigaus ir bus stiprūs mūsų ekonom inio gyvenimo ramsčiai.
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Rūmų P('":ininkasį_ va/3/.bos
posėfžius galikvies~sf:itų Lietuv?j~veiki
anti

rūmų, centnmybankų 1ratitinkamų zmybų bei ce:1~mų ekono1:1m1ų organi
~

cijų atstovu~.Si! asmenysdalyvaujav~ldybosp~s~džiuosepatanamuoju bai::·
Rūmų biudžetą, tamauto;ų etatusirJŲ atlyginimą 1941 metams nustato :
mininkas.Jispateikiatą biudžetą, etatusir atlyginimą rūmams peržiūrėti. Plf.
Kolbuspravestirūmų narių rinkimai,laikinojirūmų valdybairtarybaskiri
ma išprekybininkų, pramonininkų ir amatininkų tarpo. (ĮL, 1941-19).
a.

Laikinoji vyriausybė gfVavogana trumpai, todėl ir čia numa%Į
pakeitimų nespėta įgyvendinti. Valdybą bei tarybą nebuvo spėta netik
išrinkti, bet ir paskirti. Sušaukti keli neformalūs buvusių prekybininką
bei kitų verslininkų pasitarimai, kuriuose svarstyta, kas darytinaver.
slams privatizuoti bei pačių Rūmų veiklai atgaivinti.
Jau anksčiau minėta, kad užėjus vokiečiams ir jiems pareikaJ
a.
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" maistopar.
duotuvėse dirbo 30%, o pramoninių prekių - net 90% žydų. Be to, "Pa.
rama" neteko ir vadovybės, nes josios direktorius buvo Štromas,spec•
skyriausvedėjas - Grilius, o kadrų skyriaus vedėjas - Ruchas.
Pasišalinusiemsir pašalintiems žydams pakeisti buvo ieškomalie•
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 patyrimoneturėjo, todėl Prekybos, pramonės ir amatų rūmai ėmėsi iniciatyvossuor
ganizuoti kursus naujiems lietuviams prekybininkams ruošti. "Į Laisvę" liepos 10 d. pasirodė šis skelbimas:
Būsimųjų pardavėjų dėmesiui

Prekybosdarbininkų trūkumui pašalintiirjų kvalifikacijomspagerintiPreky·
bos,Pramonės irAmatų Rūmai, susitarę su atitinkamomisšvietimo žinybomi
s,
ruošiapardavėjų kursus.Kursuosebusdėstomi šiemokslo dalykai:prekybos
įm~·
nių organizacija,
pardavimotechnika,prekybinisskaičiavimas, atskaitomybe"
prekių pažinimas.Kursaiprasidės š. m. lieposmėn. 14 dieną 8 valandą ir truks
dvi savaites,t.y. iki liepos mėn. 26 d. Darbasvyks Kauno PrekybosMok'j~O
S
patalposedarbodienomisnuo 8 iki 14 val.[ kursuspriimami visilietuviaiirlle/U·
vės nejaunesnikaip 16 metų amžiaus ir baigę nemažiau kaip pradžiosmokyklą,
Prašymussu mokslopa!/mėji':'ais kur~ų vedėjo vardureikiapaduotiKaun~~re
kybosMokyklosrašhne;e- Miško g-ve l, /l/ aukštas,kasdien nuo 8 val.iki15
val. Užmokslą mokestisneimamas.Baigusiejigauspažymėjimus.
.
5
KURSŲ VEDElA

Paskelbtieji kursai numatytu laiku pradėjo darbą. Apie darbO~i'.
0
gą tuose kursuose spauda rašė: "Šį šeštadienį baigs darbą pirmoji nauJ
'.
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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. daugmalonaus lietuviško jaunim o. Kaippareiškė kursų vedėjas, kurna;susidomėjimas buvo nepaprastas. Iš tolimiausių Lietuvos kampų jaus~ifiįsidėję dviem savaitėm maisto, pluošė pėsti į Kauną. Nors išpradžių
~:v;nusistatytaį kursus .p~i"!ti ~~k 40-5? asm~~ų, betprašymų buvopaduotaapie600. Tekopadidinti pmmamŲJų ska1č1ų. Nepatekusiejinet ašaodavo.
Atranka buvo daroma, atsižvelgiantimokslo cenzą ir kitus asme~iniussavumus, reikalingus būsimiems prekybininkams. Esant lygioms
kvalifikacijoms,
pirmenybė buvo daroma partizanams. Dabar kursuose
veikiatrysgrupės, kuriose yra apie 190 mokinių. Tarpjų yra abiturientų,
buvusių policininkų ir kt. Pagal kursų planą, kursantamsreikia išklausyti
70valandų iš penkių objektų: pardavimo technikos,prekybosorganizacijos,prekybinioskaičiavjmo'. at~kaitomybės,pr~kiųpažinimo. Pamokų~
dienbūna 6 val. Visą hkus1 laiką kursantai dirbanamuose. Kursuose dirbamarimtai.Daroma silpnesniųjų atranka. Viena grupė jau paleistanamo.Vado.ybė nusistačiusi neduoti kursų baigimopažymėjimų silpnai sugebantiems
skaičiuoti ar nepasižymintiemsmandagumu, kaip netinkamiems
prekjbininko
profesijai.Kursuose dirbapenki mokytojai,diplomuotiprekybininkai
ar ekonomistai,prekybos mokyklosmokytojai." ([L, 1941-25).
Šienauji lietuviai prekybininkai savo kursų baigimopažymėjimus
gavoliepos28 dieną. 149 asmenų laida tą dieną Prekybos,pramonės ir
amatų rūmų pirmininko S. Lušio ir kursų vedėjo A Barakauskobuvo
sugeraislinkėjimais išleista į darbą.
Svarbiausias Prekybos, pramonės ir amatų rūmų darbas, kol vokiečiai dar nesukūrė savo civilinės valdžios,buvo paruoštas būrys naujų lietuvių prekybininkų. Nors teko pasitenkinti trumpalaikiaiskursais,
tačiau buvo likviduota labai žymi to meto Lietuvos ūkinio gyvenimo
spraga.
Buvoplanuojama ir kita tų kursų laida bei įsteigti panašius kursusVilniuje,Šiauliuose, Panevėžy bei kitur. Iš tikro panašių kursų vė
liauįvairiose vietose ir buvo suruošta, tačiau tai jau buvovokiečių civilineiadministracijaiperėmus Lietuvos valdymą.
Tenkapastebėti, jog ne tik Prekybos, pramonės ir amatų rūmai,
be_t
ir paskirosprekybos ar pramonės šakos ėmėsi žygių pasiruoštijiems
r~tkalingų specialistų. Kooperatyvų sąjunga "Linas" ruošė kursus linų
ptrkyklų ir linų rūšiuotojams.
Kaip byloja pateikti faktai, dar vokiečių armijo'!1sneu_žėjus ~i
frontuipersiritus per Lietuvą, Laikinosios Lietuvosvynau~ybės gyva~rn~t_arpsnyje,
ministerijos, žinybos ir vietinės gamr.bos_
paJegoss~tart1na1emėsi darnaus darbo atkurti sovietų okupac1JOS
1r karo veiksmų
SUtrikdytas
įvairias krašto ūkio šakas ir tęsti jų veiklą bei gamybą.
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-;;:;:-tybių", po karo nė vienas vokietis fizinio darbo nedirbsiąs.
VOKIEČIŲ CIVILINĖS ADMINISTRAClJos
LAIKOTARPIS
PAGRINDINIAI
NAUJŲJŲ OKUPANTŲ TIKSLAI

Europabe nacionalinių valstybių
Vokiečiai dažnai kalbėdavo, kad į Lietuvą ir kitus Rytų kraštusjie

a~ė~ę kaip tautų gelbėtojai._Ta~iau iš tik_roJų tikslas bu~o ne tautasgelbėti.

K~rasRytuosebuvo tik _VIe_na
_vok1eč1ų plano dalis. Vokiečių tikslas,kuq 1942m. Nr. 110-1111šdeste"Frankfurter Zeitung", buvo"Ketvirtoji Europa". Tame straipsnyje sakoma, jog "Trečiosios Europos"
laikai, ku~e Euro~oje bu~ę n~cion~listi?i~valstybių laikotarpis, einaį
galą. Prasidedąs laikotarpis,kai nac1onahnesvalstybės būsiančios panaiki~tos. An?t t_olaikrašč!o, praėjusiame amžiuje Bismarkas sujungęs at~kira_~
~0~1eč1_ų v~lsty~le~. _Tačiau - nors tai buvęs svarbus Europos
istonJOJe1~k1s-:Į fa~ndmms dalykustuomet nebuvę atsižvelgta.Bisma~ko~~1c~~ iš tiimpų _nebuvęs joks Reichas, o viso labo tik valstybė,
kuną pneme Į valstybėmIS besiremiančią politinę Europos sistemą irją
visiš~aipripa_ž~?o
. ~ian_dieninisReichas siejąsis su tikromis Reichosupratimo trad1c11omis.
~isyra_atskirų valstybių likimą apsprendžiantijė
ga ~~rdnun~~ -acht) 1r_pernuaatsakomybę už naują tvarką. Vadinamoji m?~ermOJI
va_ls~bė turintiužleisti vietą tai naujai tikrovei. Europ_a,~un?Je vals~b1?1S
partikuliarizmas sukėlė krizę bei anarchiją, tu1:°ti.susitvarkytikaip n~dal_o~avisuma. Tasaisusitvarkymas turįs remtis VISŲ Europos tautų tikrųjų mteresų solidarumu tačiau turi būti derinamas~uXX a: pa~tinta~ vadovavimopirmenybinės eilės (Rangordnung) ir orgamzac11os
(Gliederung) elementais. Vadinasi "Ketvirtoji
~~o~t atsiras t~d~,kai eur?pinis partikuliarizmas bus pakeistas sus~V1e
m1imu,europmesvalstybių daugybės tvarka (Vielstaeterei) pavirs
VlenaEuropos supervalstybe.
Tz:ump~i
. tari_a?t,na~ai buvonumatę, kad visos tautinės Europas
v~lstybės ture!o_but1
pa_na~t os ir sujungtos į vieną supervalstybę, kunos 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 lektona1deste, Jog vokiečiai iš jokio užimto krašto
nes1trauks1ą. O kad tuose kraštuose galėtų įvesti naują tvarką, "Euro·

tą metaislaviškuose kraštuose būsią mobilizuojama keletas mili1·onų
1\-as mž'
.
k .
darbingo
a taus vyrų_ Ir ~ot_erų, u_n~,nustatytą laiką gyvendami tam
tikrosestovyklose'.~tli~s~ą vtsus _f1Zm1us
darbus. Kai jie savo tarnybą
baigsią, juosya~e1s1ą kit_1 ~- pači~ kraštų gyventojai. Vengdami labai
blogojspūdžio, tie lek!ona1 h~~via~~ sakė, jog lietuviai už prisidėjimą
priekov?ssu 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
taipadarysĮS~U?l het1:V1a~s,n~kalbė~o, nes Lietuva buvo skirta kam
kitam.Ką nac1a1galvojo apie Lietuvą 1r apskritai Pabaltijį Reicho komisaroRygoj~l~ista~ . "Ost land" žurnale 1942 m. išdėstė' patsai okupuotų Rytų snč1ų mmistras A Rosenbergas straipsnyje "Rytų kraštų
likimas"
('.'Sc~ic~sal_d~rOstla~des'.'). A.Rosenbergui Pabaltijo valstybės buvusiostik istonms nesusipratimas. 1918m. sugriuvusRusijos imperijaiir jvykusrevoliucijai Vokietijoje, pasibaigė ištisa epocha. Prasidėjo laikai, kai mažos Pabaltijo tautos tarp savo problemomis užsiėmu
sių didžiųjų tautų išgyvenę tariamo savarankiškumo laikotarpį. Vokiečiai suprantą šį siekimą, tačiau savo išraiška jis neatitinkąs nei istorijos
reikalavimų, nei griežtų dabarties sąlygų. Dabar visa tai esą nebeaktualu,nes likimo burtas jau mestas. O koks tasai likimas būsiąs, gana
atviraiišdėstė vokiečių maitinimo ūkio ir agrarinės politikos viršinin~asBa~ke.Kalbėdamas Dunojaus aukštupio srities demonstracijose,
l~pa~eiškė: "Mūsų kariuomenės vienkartinių pastangų dėka erdvės tėvy

ne1esiaurumoklausimas yra išspręstas. Tuopačiu ir vokiečių ūkininkija
atsi~rė priešdidelius uždavinius naująsias sritisapgyvendintiir laimėti
v~~šku
mui.Sritiesplatumas ir naujos Vakarų bendruomenės dvasiossukūm:za~ r~il,alaujaįžiūrėti ne tik kasdieniniusrūpesčiu1 bet ir numatyti
pa~ndzmusagrariniusklausimus, lrurie yrapriešmus. .Siandien Rytuose
tun'!1oįi sritisnedelsiantreikalauja, kad ji būtų paverstavokiška ir kad
;okiečz~ qkininkijaį naują sritį įlietų naujo kraujo". (Cit./L, 1942- 166/
Kiti naciai buvo dar grėsmingiau nusiteikę. Esesininkų oficiozas
~-Sc?warzeKorps" tų pat 1942 m. rugpjūčio 20 d. atspausdino parrs~JUSĮ straipsnį "Germanisieren?", kur griežtai pasisakė prieš Pačiall!Jo ta_utų vokietinimą. Tos tautos esą nevertos įsilieti į taurią vokien·ų ~~ę ir turi būti paliktos tik vokiečių dvarų kumečiais ar baudžiauk~ aisarba tiesiog išnaikintos, kaip jau buvo naikinamos kitos "rasišailllenkavertės" tautos.
sk Jaigi, naciai atvirai ir tiesiai "Das Schwarze Korps" puslapiuose
1· : kad lietuvių, latvių, estų ir lenkų tautos turį būti išnaikintos,nes
vo~
dintčia~ reikią erdvės. Tačiau, norėdami tuos savo planus įgyven
sav1' ~okiečiai pirma privalėjo laimėti karą, kuriam jie ir sutelkė visą

"g).

0

demesį.
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Nacių

planaiRytuose

Ruošdamiesivaldyti visą Europą, naciai iš anksto kūrė planUs
kaip ta Europa bei paskirosjosios dalys būsią tvarkomos ir panaudot~
vokiškojoReicho reikalams. Jau nuo seno Vokietijos imperialista~
bei jos ekspansijosšalininkamsRytų Europa buvo sritis, kuri turėjUsi
būti įgyta ir panaudota vokiečių kolonizacijai. Tuo pat keliu ėjo ir Hitleris,Savo"Mein Kampf' jis rašė: "Ne vakarinė ir rytinė orientacija
gali
būti būsimasis mūsų užsienių politikostikslas,betRytų politika- reikalingosžemės įgijimas mūsų vokiečių (SS grupės) tautai. " (757psl.) Tad
pradėjęs ruoštiskarui 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 BachZelewskisparuošė generalinį Rytų planą ("Genera lplan Ost"), kuriam
Hitleris pritarė. Pagal šį planą buvo numatyta, kad vokiečiai kolonizuos visą plotą ligi linijos Leningradas - Ladogos ežeras - Valdajaus
aukštumos-Brianskas ir Dniepro lankas. 31 000 000 šios sritiesgyventojų turėjo būti iškeltikitur, o likusieji 14 000 000 palikti ir maždaug
per 30 metų suvokietinti. Lenkijos " Generalinė gubernija" ir Baltijos
valstybės turėjo būti visiškainutautintos ("umgevolkt"), t.y. paverstos
kitos tautos kraštu. 85% iš dvidešimtiesmilijonų lenkų ir 65% Vakarų
Ukrainos gyventojų turėjo būti perkeltiį Sibirą. Į šitas ištuštėjusias žemes
turėjo būti atgabenta 840 000 "Sofortsiedlern" - skubiai įsikuriančių
kol onistų. Netrukus turėjo atsikeltidar 1100 000. Per artimiausiusdešimt metų buvo numatyta kasmet į Rytu.,;atkelti po 200 000 ir antram
dešimtmety- po 2 400000vokiečių.
.
Rytų kolonizacijosplaną 1942 m. pavasarį smulkiau detalizavo
Žemės ūkio ir iemės ūkio politikosinstituto prie Berlyno universiteto
direktorius SS oberfuehreris K. Mayer-Hetlingas. Pagal tą planą Rytų
srityse turėjo būti išskirtikolonizavimožidiniai ("Siedlungsmarken"),i
kuriuos turėjo būti vežamivokiečiai kolonistai. Tie kolonizavimožidiniai turėjo ra'>tis iš bendro Rytų ploto i~skiriant tam tikras dalis, iškurių i~lėto reikėjo iškelti vietiniusgyventojus,o į jų vietą atvežtivokiečius. Išskirti plotai per 25 metus turėjo virsti pusiau vokiškais.Yokiečia_ms že~ė ten ~~ėjo būti du~dama ligi gyvosgalvos, paveldėtinai ir
kaip ypatingosteises nuosavybė .
Be visiška! suv?ki_cti~tin~~nkijos ir Pabaltijo plotų, pirmiausia
buv~numatyta1kurt1tns kitas S1edlungsmarken"-s ritis į vakarusnu?
Lemngrad?, Krymo-Chersono ("Gotengau") ir sritį tarp Nemuno1r
Narevo upių .
Be to, vokiečių kolonijinisReichas turėjo susilaukti dar 26Stuel·
zpu?1<~
-. atram~s p~nktų, k_~riuoseprivalėjo būti ginami svarbiausi
vokiečių mtercsa1.Sntyse tureJo būti įkurti vokiečių miesteliai,kuriuose
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20 000 žmonių, o aplink juos 5-10 kilometrų spinduliu turi
tŲ
k . .
l:J· •. kolonistų a1ma1.
n11Vell

stoveU

ReichoRytų komisariatas"Ostland"

Užimtus Rytų plotus vokiečiai suskirstė į Reicho komisariatus,
·ernsvadovavoRytų sričių ministras A.Rosenbergas.Iš pradžių plakUfl
ta iš buvusių Pabaltijo valstybių sudaryti Reicho komisariatą Balnu~and.
Vėliau prie Pabaltijo valstybių priskyrė dar Gudiją. Šis komiten·atas
buvopavadintas Ostland. Šį komisariatą buvo numatytailgais~~i
padarytiVokietijos protektoratu, o vėliau aneksuoti.
0
' PlanuojantOstlando kolonizaciją, estai buvopripažintivokiečiams
~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 Lietuvojn:aždaug tiek, kiekir Latvijoj. Ta tinkamagyventojų
dalisturėjo būti pahkta ir asimiliuota, o "mažavertė" - išgyvendinta.
Tuos"mažaverčius", "asocialius" ir apskritai vokiečiams nereikalingus
žmonesiš Pabaltijo ir Lenkijos naciai numatė pirmiausiasuvežtiį Gudiją. Į iškeltųjų vietą ruoštasi atgabenti Pavalgiovokiečių, danų, norvegų, olandų ir per dviejų kartų gyvenimą sritį "eingedeutsch"- suvokietintiir prijungtiprie Reicho. Kone visi inteligentai,kad nekliudytų vokiečiams vykdytijų politikos, turėjo būti iškelti į Rusiją. Kolonizuojamomstautoms išsiauginti naujos inteligentijosvokiečiai nebūtų leidę.
Himlerio
1940 m. gegužės 28 d. Hitleriui pateiktas planas,kuriam fiurerispritarė, sk e lbė : "Ne vokiečių tautybės Rytų gyventojams
neturibūti
jokios
aukštesnės mokyklos be keturių skyrių pradžiosmokyklos.Šiospradžios
mokykl
os tikslasturi būti tik paprastasskaičiavimas daugiausia
ligi
500.PasiraXyti
vardą, mokslas~
kad yraDievoįsakymas klausytivokiečių,
irbūti garbingam,
darbščiam beiguviam.Mokėjimą skaitytiaš laikaunereikalingu
." (Cit.Orden,271p.). Rytų kraštas (Ostland) apėmė 404000
k~.kilometrų, kur gyveno 10,6 milijono gyventojų, ir tiesiogiaisusisiekesu,Voki
etija. Naciai ne be pagrindo manė, jog iškėlus vietinius'Į;f
~c.ntoius,
krašte galės patogiai įsikurti gana daug vokiečių . ŠiaiteritoriJ~itvarkytiA.Rosenbcrgasjau 1941m. liepos 14dieną išleidoIaikinuo:1us
politiniusciviliniovaldymo nuostatus į pietus nuo Dauguvos(Vor~cufigepolitische Reichlinien fuer die Zivilverwaltungsuedlich der
ti:cna).~9~1r:n
, licpos 17 d. pats.Hi_tl~ri~i~l~idopot_varkj,k~i~_tvarkyd/s .na~Ja1
užimtos sritys. Httlcns š1a1snč1ai numate tokią c1v1hnę val/ą ir šiuosjosios vykdytojus:Reicho ministrą užimamomsRytų sriA.~osenbergą, ketverių metų plano įgaliotinį Reicho maršalą
Ki~~nngą, Reicho policijos ir SS šefą H.Himlerį ir karinę vadovybę.
tae _ienaspareigilnas sprendžiant tų plotų klausimusturėjo balsą ir
pl: tikrusuždavinius. Be to, Hitlerio potvarkisvokiečių užimtusRytų
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· .
·· .Ukr ~.mo~
·
tsanata
be Ostla_ndo, da.r R. USIJOS,
1·_r Kauk ~o. v·
_1saisatvejais
š' l:·
komisanatuos~JŲ mteresai tureJo butJ.~ubo_r~mu~tiReicho intere1u0se
1942m. gegužes8 d. A.Rosenbergas Httlenui pasiūlė Rytų krašt sarns
.
land) iš Reicho komisariato pertvarkyti į Reicho protektorat ą (Os~kėjosi vietos gyventojuspaskatinti aktyviau remti karą. Hit1eJ• nestisiūlymą atmetė ir komisariatas egzistavo ligi 1944.XI .10 0 po: tt Pa0 Uvo
panaikintas.
'
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KARJNĘ VALDŽIĄ PAKEIČIA CMLINĖ
Civilinės valdžios įstaigos ir pareigūnai

Hitleriui savo 1941 m. liepos 17 d. įsakymu nustačius tvarką už. tomsRytų sritims valdyti ir įkūrus specialią ministeriją, kurios vado: paskirtasn_acių ideologas A.Rosenbergas (~ karo Niurnbergo teismenuteistas1r 1946.X .16 pakartas). Tą pat dieną Rytų krašto (Ostaland)Reich~ ~omisaru buvo Ę>askirtas ~ilinis p~e~bininkas (už ištikimybę Hitlenut tapęs Schleswig-Holstem gaule1tenu) H. Lohse. Tada
komisaruvadinamoje Lietuvos generalinėje srityje tapo buvęs Vokietijos prekybosir pramonės rūmų pirmininkas dr. A.von Rentelnas. Jis
buv
o paskirtasvisų pirma turbūt todėl, kad buvo gimęs Rusijoj.A.Rentelnaskažkada buvo caro armijos karininkas, rusiškai kalbėjo ne blo~auneivokiškai ir save laikė Rytų problemų ekspertu. Tokiu ekspertu
savelaikė ir jo šefu paskirtas Latvijos vokietis A.Rosenbergas, kuris
buvokilęs iš Estijos.
1941m. liepos 30 d. Reicho komisaras Lohse jam valdyti pavestamkraštui prisistatė šiuo spaudoje vokiškai ir lietuviškai paskelbtu
raštu:

ATSIŠAUKIMAS
Lietuviai

1941m. liepos 17 dienos įsakymu Didiiojo Vokiečių Reicho Fuehreris
.. AJ?OLFHITLER paskyrė mane "ReichskomisaruRytų kraštui". Į tą sritį
iemairbuvusiojiLietuvos Respublikos teritorija.
T Tospat dienos įsakymu Fuehrerispaskyrė PONĄ DR. ADRIANĄ VON REN~LN Generalkomisarubuvusios Lietuvos Respublikosteritorijai.Generalkom~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 beiparėdymai to1esntyJeyra taip
AJ(en1:'af:'ejuprivalomi.
.
. ..
jeiri.ekv!eči~ i:zsuspiliečius, gyvenančius buvusiosLietuvo~1.?espu~h?~
t~onpskirto
rnese(1~ pauguvos upės, vieningaiir sutelkus visasJegaspnsuJėtz pne man
B ~vzruo EVJ'_f«!ymo
- atstatytitoje srityje tvarfaĮ ir norm_alzas_
~ sąlygas. .
irj1qn°
gre~evisaiEuropai.Jis buvopasiruošęs užpultiVokietiją. fzs~
tavęs, ~ s. Udlių žaszdų. Jei šispasauliopriešasbūtų dar keletą metųpasJUSvre_špavadai: m_a
ža kas bebūf:1 _li~iš jūsų_ tauto_s jo_ssukurtų vertybių. Bolševizmo
Au/ų)tų JUsnugabenę ESzbzrq,būtų JUSapiplėšę u n~~ę.
.
. .
n;Pasau/f:m?ssavo kraują, vokiečių tautos karinės pa1~osp~b(oškė bolše1f!ki~
teisę ir pnešq. Todėl kiekvienas supras kad tuo pačiu vokiečių tautapere~e
8rasini1eeigqSUdarytitokias sąlygas, kad panašus pavojus niekadosnebegaletų
uroposkultūrai ir Europos tautoms.
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JYt,, kuriejumsperpnstn~w~i~1.1
· d1:ide.~i1111111
,e111_1nip
daug/ni~
nė, kadji/ politikosti~i/11
1_,m,bullp11s11(11
,wyro.
1·1Jl~,k~11111s
(af/JSovietų !ifl?
,111a
.
ir Vokil'Čii/ Reiclw.1ą ak11111rkm1
betgi, kada Vok1d1ų. Re1chas,Allg/i' ~u,~os
0 11
tni turėio ntsisnkyti11110
savoi11ter
es11gynimoRytuose, pragaiJ
ri11
g0,/1. ~ lp11/
.
'' b11111sios
'
·
/e' sm•oII'kr"
, }llllls v,
·.
siems
politikoslmkyse11apnro1
l/JI1·eu' /ą. Sovietų Sqj
1111
rėja progą j11sbepasipriefarimo
!'t.grobti
..
.
gatu.

Neiiūri11t vis111111.ostohų, kunuosvokiškumwtekopakelti, 11ežiūrim 11• •
nncionalistini
Vokiečių Reichą 1111kreipllf
puolimų, Reicho va/dlianiJii,is~P~eJ
. . '"'
'·~d. v1s1
. . ture111_
. ela:w,
l d~wnos11
.: to1·
. ISIS)U.o,
gyvenimo
ge:ove, rūp111s1s,
1~11.esnės paia"· 1
sąlygas. Tačiau vokiečių ~nldlio!o~nnm re1knlm
9a, _kad JOSVISIisakymai
bios
griežtnivykdomi,nes;1es1~kia11k~1e110
11h10
: užllkrinll_kra~to saugumą ir.,i~
kasdienutyvemmą. Vokieč1~ va/di,osorga_11mvalsč111ose ir fl!'e~tuose
bendrdda'
biaussu JŪSŲ atstovms.Re,kalwesn111
, Jiepas1kv1es
p~t1kė11!11us iš jūs11 ta11t
os
tarpo
, kune galesApygardų komisaram
s, Ge11eralkom1sanu
1rReichskomisa
.
pareiklijūsų pageida
vimus. Jie suorganizu
os apsaugosorga11us
jūsų darbo
venimosaugumuiužtikrinti.
_A_štikiuosi
, kadvisiĮp'Vent~jai pakla~sysšių n!anonurodyr_nų, kadtuobridu
gre1č1au pavyktų užgydyn
tasžmzdas,kunasbolšev1kims
pasau/,opriešasyrajums
padaręs. Tik tuometvėl suklestės kultūra ir eko11omi11ė gerovė, tik tuometjūs visi
vėl galėsite taikojegyventi.Vokiečių Reichassuteikiajumspalankiassąlygas. Dabarviskaspriklausonuojūsų šiomissąlygomis pasinaudoti.

i,;'.

LOHSE
,

Reichskomisaras
RyfliKra
!tui
Kaunas,1941m. liepos 28d.
(Įl, 1941-32).

Kiekvėliau Lohseišleidopotvarkį apie civilinės valdžiosOstlan
•
de perėmimą.
PotvarkisapieReichokomisaroOstlandovaldymoperėmimą

§1.S~civiliniovaldymo
perėmimu vykdomoji
galiayraperėjusi OstlandoRei•
chakomisaru
LAuk!čiausią karinę valdžią beiigaliojimus
Fuehreris
perdavė We
hr·
machtoOstlandevadui,kurioigaliojimų šispotvarkisneliečia.
§2.OstlandoReichokomisarovaldomojesrityjeciviliniamsgyventojam
spotv~~us leidži_a
vokiečių civilinės valdiiosįstaigos. Wehnnach
to Ostlandevado
teiseĮpare1go1t su Reichogynimususijusiemsdarbamsšiuo neliečiama.
§3. Vokiečių civilinės valdžiostarnybos
yrašios:
Reichokomisaras,
Generaliniai
komisarai
Vyriausieji
komisarai,'
Apygardų komisarai.
.
§1. Vo"fečių ci~ilinė valdžiaOstlandReichokomisarovaldomojesrityjepen:
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 visus1rvisų ruš1ų pnklausiniusdalininkystę teisesbeimte
41
pagal1941m. birželio20d. stovį smulkesnių n~ostatų nurody
' tu mastu. Po1~..e
1J1
m
b
1'rže" 20d · ledyt' da ·
·
~,
i
1e
. •
_'ID :fl?' . ipe~ v1mm,pakeitimaia
rnaudojimosuv~,,,1ma, ,nai
,
Įvykdyfl ne vokiečių ĮStmgų, yra neteisėti. Vokiečių įstaigų įvykdyfl potvarky
kol neatšaukti,liekagalioje.
. eS
P.'OSI'l'!ekama t_e1se
· · pertva~
kyIt·nuosavybės bei turtosantykius. Teise
· ·l·sovie/111
rusų kanuomenesnuosavybę priklausoWehnnachtui.
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l ,1Ueiclwkomisariate tarnybinė kalbayravokiečli/, Kiekvienoiege,
sn Y.k~,
... -figalioja
paskelbimo dieną.
l ,er11line1e
§6.p01var., 1·
1941m.nigpjūčio 18 d.
Kaunos,
LOHSE,
ReiclwKomisaras Rytų Kraštui
(VkB, 1941,p. 3/.
· · varto/l· vietos
'
kalbą.
.§5, Os
. t.all•
.1 •e yrale1st111a

T pat dieną savo atsišaukimą paskelbė ir generalinis Lietuvos
. ąas A von Rentclnas. Jo atsišaukimas buvotoks:
korn1sar ·
ATSIŠ4UKIMAS
Lietuviai/
Didžiojo
Vokiečių Reidw Fuehrerio
paskirtas, aš perėmiau civilinį buvusios
Lietuvos
Respublik;D
s snlles_v~ld~mą.
Apygardų kom1
sarmsskmarm: .
Kaunomiestui- ApygardosKomisa:asKramer,
Kaunoapygardai
- ApygardosKonusamsL_e
11tz
e11
,
Vilniau
s miestui -ApygardosKomisa:asH111
gst,
Vilniaus
apygardai
- Apygar4osKomisarasWulff,
Šiauliams
- ApygardosKomisaras_
Gewe_cke. . . . .
.
Apygardų komisarų įsakymm v1smsatve1azs
tun but1pild?":1·. . . .
Civiliniams
gyventojamsateityjeparėdymaz busduodamitik c1v1/11110
valdymovaldžiosirjos organų.
.
.
. . . . .. .
.
Anksčiau išleisti vokiečių karinės valdžwsparedymm
, liečią c1v1hn1
gyvemmą, galioja
ir toliau.
Lietuviai/

Manpatikėtos sritiesatstatymodarbasturi ~ūti tučfl;'ojau pradėtas: Jūs~ da~basmiesteir kaimepntarnausšiam atstatymui.Visomis1ego
m1s padėkite išnaikintikruvinojobolševistinioviešpatav
imopėdsakus.
VONRENTELN,
Generalkomisa
ras
([L,1941- 32).

Šiektiekvėliau buvo sudaryta dar Panevėžio apygarda,kurioskomisarupaskirtas Neurnas.
.
Reichokomisarasįsikūrė Rygoje, kur sukūr~ pla~ aparat_ą savo
~daviniam
s vykdyti. Jo įstaigoje buvo daug skynų bei pos~nų! k~nuosedirbobegalė žmonių. Reicho komisarassavopotvarkia~s~r_kitiems
valdžiospranešimams skelbti leido "Verkuendungsblatt, vehau
pavadintą "Verordnungsblatt" ir "AmtlicherAnzeiger"_.Nu_o .1.942 m.
dar
· d..
. . zurna
•
las "OstJand", kuno le1deJu
.. pasiro
e 1rreprezentac1ms
.skel·
.
~si pats Lohse o redaktoriumi dr. WZimmerman~as
. Dar leido ~r
dt~nraštį "Deu~he Zeitung in Ostland".Komisaras~ietu~osgener~h~
n~tSričiai įsikūrė Kaune ir Reicho komisaropavyzdži_u
t~ippat s~kur~
pb
atų aparatą savo uždaviniams vykdyti. Komisaro1sta1go~e
ta1p1·
ptua
uv
· 'ko tam tikras
'ško daugskyrių bei poskyrių kurie paprastai· at1t1
. . 1e ·
VI as·st •
'
. . , 1· 1·
1 a1gas.Tų skyrių bei poskyrių
V1ršmmka
ietuVl'škoms1sta1goms
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. šis teismas dar nebuvo įvestas. Tai padarytisavo nuožiūra ga-

rk!
•
• š• .
.
.
!rlabiaupasire~ r,01\'a
r:. Reichoko1!11sa~a1._1t1etet~ma_i turėjo ~ūti s~~aromiprie reguliapare1~_a1: nuolat:m1skom1sar~atstovas
Na
:
0

mrodinėj~, ~ą ir k~ipj_osprival? ~arrti. Svar~snieji

cę generahmok?~sanat~
:,ersbergas,pohtm10 skynaus vedeJas von Luethas, admmistracini
rnn Fritschas, sveikatos - pik. dr. Obstas . Plačiai reiškėsi ir dirigo.
pr~m~~ės, pre~ybos,a~atų bei kitų šakų Lie~vos ūkiui dr. Pense.
mes ūkio skynaus vedeJas buvo Hensenas, miškų - Muessė, darbo•
1
socialinės administracijos- Dammoras, tiekimo ir paskirstymo-v0r
Brackelas,spaudos-dr. Baderas, Lietuvos radiofonų direktoriusdr.An
Mai ir kt. Jei ne ištisiskyriai,tai bent referentūros buvo ir siauresnė~
sritims. Savivaldosreikalų referentas buvo Petzas, amatų reikalamsKlingspomas,durpių - Kruckas, namų ūkio - Gaule, viešbučių irnak
.
vynės namų - H. Goerkė. Savo potvarkiams skelbti generaliniskomi.
saras leido "Amtsblattdas Generalkommisars in Kauen", o informaci.
jai ir propagandai- "Kauen Zeitung", kurio leidėju rašėsi Hildebrandas
o vyriausiuojuredaktoriumi M. Kakies. Toks pat laikraštis buvo]ei:
džiamasir Vilniuje : "Wilnaer Zeitung".
Apygardų ir miestų komisarai įsikūrė atitinkamose vietovėse kur
susiorganizavosavo įstaigas, kuriose dirbo daug žmonių.
'
~ur buvo įkurti žy?ų getai, t~n komisaras dar turėjo patarėją žydų reikalams. Kaune ffilestokomisaro Kramerio padėjėju žydų reika•
l~ms?uvo SD tarnautojas Jordanas, Vilniuje- SS karininkasMuereris
,
Šrnuhuose- SD ltn. Bucalskis.
Komisaramspatarėjais buvo skiriami lietuviai arba Lietuvosvokiečiai. Generalinio komisaro von Rentelno patarėjas buvo Lietuvos
d~arininkas(nuo Pakruojo) baronas von Roppas, kuris savo antilietu·
vtškomispažiūromis daug prisidėjo, kad vokiečių santykiaisu lietuviais
bū~ dar labiausugadinti.Vilniausmiesto komisaro patarėjas buvolie·
tuvts K. Kalendra, Kauno miesto - Jašinskas, Panevėžio apygardos~
Panevėžio apskrities viršininkasplk. T.Vidugiris(vėliau jį pakeitė pik.A.
Gaušas), Šiaulių apygardos - advok. P. Požėla. Šioje apygardojedar
dirbo J. Gobis ir B. Melngailis.
.
Civilinė valdžia įsteigė ir vokiečių teismus. Prie Reicho ko~tSaro
buvo~u_organ~uotas ",?eutschesObergericht" ir prokuratūra. ~ne_ge:
n~rahmų ~0~1sa~ - Deutsche gerichte" ir prokuratūros. Pn~kie~
vienovok1eč1ų teismo dar egzistavoir vadinamieji ypatingiejiteismai~
"So?~~rgerichte".Vokiečių teismaisprendė: a) visas baudžiamąsi~s ~y~as,Jei JOSnebuvo pe~~uot?~~etiniam teismui, b) civilinesbylas,jei_gu
!?se dalyv~voVok1e~1jos
p1hetisar vokietis, e) visas kitas bylas,_
kurta.l
11en:1s
p~sk1rdavoRe1chokomisaras. Ypatingieji teismai sprende_byla.1,
cunas Jiems perduodavo vokiečių prokuratūra ir Reicho kom1sara.l·
)kupuotose srityse prie šių teismų Reicho ministras užimtomsRytų
.ritims 1942m. sausio 12 d. potvarkiu įvedė dar ir karo lauko teismą'
'Standgericht". Kurioj nors generalinėj srity ar jos dalyje paskelbUS

l~J. arba ypatrngųJŲ teismų dideliems nustkaltehamsbausti. Reicho
::ičių ir k!tų_ vok!ečių ta~17bės asmen~ šis teismasnegalėjo nubaus. Vienintelešio te1s~o skmama bausme - mirtiesnuosprendis,todėl
~;votiprie~jo spren~~mą ~~vo nepalikta_jokio
_s ~~isinės galimybės. Karolaukote1~mas_
tu_reJ~ ~utl sud~ro~a~ 1~pohc1Josarba SS karininko,
kuristamte1sm~1
.p1rmrnmkavo,Ir dv1eJų Jampavaldžių policijosparei- ų arba esesmmkų.
gunPagalH"1tleno
. potvar k.Į užimtuose
.
kraštuosebe civilinės valdžios
tamtikrusužd_avini~sprendė ir _karinė vadovybė- "Militaerregierung".
Josįstaigoms Ir pare_1~~a~s pn~lausė civilinės valdžioskompetencijai
neprikl~us
antys kanma1 re1kala1.Kaune vyriausiašiosvaldžiosįstaiga
išpradžių buvo 821 karo _laukokomendantūra, kuriaivadovavoOberf~!dkon:i
e~d~ntas gen. mJr. V_?nPohla_~
-Ši įst~i_ga t~ipp~t b~vosuorgan1Zavus1
VIetmes komendantūras ManJampoleJe,VIikaviškyjeJonavoj
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,Vilniujeir Švenčionyse. Vėliau vielojegen. von ~ohlo buvo paskirtas pik. E. Justas, kuriamnetrukustaip
pat~uvo_suteiktas &en~~olo ~ajoro_ laip~nis. E.~ustuibuvoperduota
Ja~v_1saLietuvos t~nto:tJa, s~~un~ta! vadmamą Lietuvossaugumosritį
- S1ch
erungsgeb1et L1tauen . Visose svarbesnėse Lietuvosvietovėse
irtoliauegzistavo arba buvo papildomaiįsteigtos vokiečių karokomendan~ros,o k~i k~r ir stambesnės karinės valdžiosįstaigos. Apygardų
k?m1~arų rez1dav1mo miestuose komendantaisbuvo: Vilniujejau minetas1s
~l~. Zehn~fe?nigas, Kaune von Roppas, Šiauliuosemjr. von
B~end
chs1rPanevežYJe - kpt. Hermas. Karokomendantaivaldė ir slaptąią karopoliciją - "Geheime Feldpolizei".
. _Pastebėtina, kad gen. E. Justas buvokilęs iš Rytprūsių, atviraiprisipažino
esąs lietuviškoskilmės ir šios ekspansijosmetubuvovienasiš
P_~lankiausiai
lietuviams nusiteikusių vokiečių pareigūnų. Dėl savopažiurų 1944m. nacių jis buvo paleistas į atsargą.
b Okupuotuose Rytų kraštuose veikusivokiečių policijatikiš dalies
~rrpavaldi~ivilinė~ v~l~žioskomisarams. Ostlande~irbusią_voki~či~
P CIJą tvarke RygoJe Įsikūręs "Kommandeurder S1cherhe1tspohze1
_SD ?stland", kuris pakluso ne Reicho komisarui,bet tiesiogiai
ku~chss1ch
erheitshauptamt" (RSHA) Bedyne.Tuopolicijosviršininkie/vo s_s
__
Obergruppenfuehreris Jeckelnas.Lietuvojeveikusiaivodes 01~c1Jai
vadovavo "Der Kommanderder Sicherheitspolizei
und
heirn Lttauen". Vokiečių saugumo policiją sudarė "Gestapo"(GePoliz:if
ta~t~p?lizei),"SD" (Si~he:heitsdie~st)ir "K_rip~" ~~riminal:
vadin· v~,ešąią- "Ordungspohze1"- sudareKaune1rV1lmuJe
buvusi
arna Schutzpolizei"ir žandarmerija.
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SS ir policijosva~as Li~tuvoj~~uvo SS ;8riga_den~e-~re~
cijos gen. mjr. WY_Sockis._Ryšio
kan~as
p_neSS ir pohc1J?s_vactoLie
.
tuvoje, mjr. Songmas, Lietuvos kan~o~ enes ~!5arg?s karininkas,Pir.
mojo pasaulinio karo metu buvo vok1eč1ų armijos leitenantas . Visie
siaubą kėlusio "Gestapo" viršininkuLietuvoje bu~o SS Standartfuehre~
K. Jaegeris, kurį vėliau pakei~ė _
ss Oberfue~ ~ns. dr. W_ Fuchsas, 0~
paskyrusvadovauti "Gestapui' visame Pabalttme,Jo pareigas perėmėss
SturmbannfuehrerisBoemė.
Centrinė vokiečių policijos įstaiga ir jos pajėgos Lietuvoje buv
o
suorganizuotospagal Vokietijos policijos centro Bedyne ir josiospolicijoje jėgų organizavimo pavyzdį. Nebuvo tik organiza cinio skyriaus
kurio uždaviniusatliko kiti padalin~ai.Admin~stracijo_s(''.V~rn:altung'
')
skyrius tvarkė žydų getus, Pagelaž1ų, Pabrades, PraY1emšk1ų tr Dimitravos koncentracijos stovyklas.Jam vadovavo SS Obersturmfuehreris
H. Grohtas. Saugumo (Sicherheitsdienst SD) skyriui priklausė politinis šnipinėjimas ir sekimas bei kova su pogrindžiu. Ja m vadovavoSS
UntersturmfuehrerisP.Muelleris.Valstybės (Statspo lizei Gestaposta~)
policijos skyrius kovojo su režimo priešais: organiz uodavo mažesn
io
masto baudžiamąsias ekspedicijas,tardydavo, kovojo su sabotažais,gaudė pabėgėlius iš darbo, kovojo su sovietiniais bei lenkų partizanais. Va
dovavo SS Hauptsturmfuereris H. Smitzas . Kriminaliniam ("Kripo")
skyriui priklausė tie kriminaliniai nusikaltimai, kuriuos įvykdė vokiečiai 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 kriminaliniaisnusikaltimais. 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
Poi
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~~:e
i·
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~kimoir p~rd_avir:nobendillu~O'iSE"
-und Verkaufsgemernschaft.Šios ir kitos panašios istaigos budrove-. _iJ?nės vokiečių administracijos dalis, o dažniausiai Reicho okue ctVli
bė
,,o n Įcraštų įstaigų atstovy s.
n11otŲ
. adm1mstracmc
. ·
· · tvarka
r- Civilinės valdž'aos la1'kotarp10
Vokiečių civili~ei v~ldž_iai ėmus tva_rkyti!-,!e~vą,josio~ įvesto_s ~d. . cijos pobūdĮ nuleme du dalykai: pohcrnes valstybės adm1mst01i~~s1~3
karo metas. Okupacinė valdžia leido įvairius potvarkius ir mė
r~ciJa
~rką paimti į savo rankas.
gino~~ekdamisavo tik~lų, vokie_či~i pi~miausia pasi~pi?o, kad būtų
!imagreitai ir lenS:'~1 nustatyli k1ekv1~nokrašto piliečio_ a~m~nybę.
~okiečiai įsakė, jog Y1S1,
sulaukę 15 me~ ir nuo_latos arba laiki~aigyv_e~
užimtameRytų krašte, asmenys, pnvalo Y1Suometsu savim turett
n;liojantį jų vardu i~duotą pažy":ėjimą s~ fotografij~. ~ietuv~je ta~
geikal
ui galiojo nepriklausomos Lietuvos Vidauspasai, pne kunų ture~obūti pridėtas valdžios į~~aigų patv:i_rtintasJ~_vertin:ias~ vokieči~__kalbą. Kastokio p~so ~etu~eJO,pm:3l~JOgauli J_Ia~t0Jant1 p~meJ1mą.
Vėliau vokiečiai užs1m0JOpasus ir JUOSatst0Janč1us pažymeJ1muspanaikintiir išduoti visiems vienod us asmens liudijimus, tačiau nebesuspėjo savo tikslų įgyvendinti.
Ūkiniais, politiniais ar kitais sumetimais vokiečiams taip pat rū
pėjo turėti žinių apie bendrą demografinę krašto padėtį. Nors karo laikastokiamuždaviniui nėra pats tinkamiausias, 1942 m. vokiečiai suorganizavo
visuotinį Lietuvos gyventojų surašymą. Šiam darbui jie sutelkė 18000surašinėtojų . 1942 m. gegužės 26 d. 24 val. buvo surašytivadinamosios
generalinės Lietuvos srities gyventojai. ebuvo paisoma, ar
gyventojai
surašymo metu buvo savo bute arba ūkyje, ar buvo kur i~vykę. Surašytiir laikinai bute ar ūkyje ap i taję asmenys, išskiriant Vo~etijosbei jos sąjungininkų karius, vokiečių civilinės v?ldži~s atsto~s
ir_k~robelaisvius. 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,Jeineturi 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 ~Iektiek kaitaliojamos, tačiau išliko visą okura CIJ0_sla~ą. ~ustaOmisvalandomis buvo draudžiami įvairūs žmomų susitelk1ma1.1943
rn.~apkričia 6 d. išleistu potvarkiu po 21 val. ma iniai žmonių susibūri
~aibuvoUždrausti. Rengti susirinkimus, viešas paskaitas ir kitus panausdakykusiš pradžių buvo apskritai uždrausta, o vėliau tokiems ren-
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giniamsreikėjo 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
apygardoskomisaro. Nuo 1942 m. liepos l d. tasai judėjimas buvodar
labiau suvaržytas. Tos dienos potvarkiu Reicho komisaras be leidimo
uždraudė išvyktiiš savo generalinės srities. Tokį leidimą taip pat galėjo
duoti tik apygardos komisaras. Kai kada generaliniai bei apygardų komisarai savo potvarkiaisgyventojų judėjimą dar labiau varžė. 1944m.
vasario 17 d. įsakymu buvouždrausta atsikelti gyventi į Kauno apygardą. Sustoti toje apygardojebuvo leista tik 7 dienas.
. _I~~ieji iš savogyvenamosios vietos privalėjo savo apsistojimo
V1etoJĮStr~gistruoti - apsistojusieji ilgesniam laikui per tris dienas, 0
tru~pesruam - per 24 val. Šitaip turėjo elgtis visi vyresni nei 15 metų
amt1ausasmenys. Be to, norintieji keliauti vadinamais švariaisiaistraukiniaispriv?lėjo turėti ~dytojo liudijimą, kad neturi utėlių, o ypač vykstantys l R~1~hą ar ~a~1:1-am~
Generalinę guberniją (Lenkiją).
~adeJus_pabėgeliams tr repatriantamsiš Vokietijos grįžti į Lietuvą
(?~1s~ptai nuoval~?S ir be jos leidimo),1942m. kovo 23 d. genera~ _ko~r~ -P_~kelbė Į.Sakymą, kad visigtjtusiejirepatriantai, vietinės
~es pabėg~lia1 tr '_letnerepatriavę vokiečiai iki balandžio 15 d. privalo
uisrre_gis~oti. e ~e~ užsir~~travęs gavoįsakymą grįžti atgal į Reichą. -~m~is tv_a~1 VJSUomerurų gyvenimą, Reicho komisaras 1941m.
rugseJo menes1i§leidopotvarkį dėl organizacijų veiklos:
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~o/itinių tikslų neturinčias organizacijas( susivienijimus,sąjun-

~ ~-1· . ·enijimuspanašius sambūrius) reikia leidimo.2. Leidimą duoda tos

1
būs!i~ė. ~- Stei~ėj~i pri~
1as11;':':m isaras, kurio apy~ard?/eb!'-s_o_rgani1:"cijos
af)t~&,nopaprašytipo orgamza~11o
s Ųcūnmo vienos savaites buvy,pndėdam1
1 ,iektą, steigimo protokolą ir nanų sąrašą.
,iilo
~dotų pro,
II . Susirinkimai
§ _l. Viešoseityn_ės yra_dr~u~a f!IOS. 2. Mirusiųjų pagal vietospapročius
5
f1Ji.
'imas
nelaikoma viešomis e1tynem1s.
· 16 l. Viešiem
s susirinkimam s reikia leidimo. 2. Leidimus duoda apygardos
įis~ras. Prašymą leidimuigauti ~eik}~raštu įteikti ~avait~pri~š nu"!~ty~ą sus~~nkimo
laiką. 3. Nuo priev_olės g~u~1leidimus yra atleistosv1ešoswsreliginesapeigosbažnytinėse patalpose ir kapmese.
. ..
III . Uždarytų orgamzac1;ų turtas
§ 7.Komunistų pa_rtij os ir jo~ p~ąalb_in_i_ų orga~i~cijų_ tu!:?s yra re~~ -otas.
Perd
visavaites nuo šw potvarkio 1s1g
alwJ1mOapte)l tun buttpranešia ir JIS yra
paimtinas.
.. .
. ..
. _. .
§ 8.J. Suminėtų § 2 skyr. 2 politinių orgamUICIJŲ turtu negali butzdisponuojama.TeisiJkaijuo disponuoti neleidžialygus privalo:"am_vykdymu~nuostat~.
2.Apiešių organizacijų turtą turi būti praneštaper dvi s~v~ttes nuo fw P?tvarkio
įsigaliojimo. 3. Šie nuostatai taikomi ir § 2 skyr.~ sum1~et_ų _org~ntUICLJŲ pagalbinėms ūkinėms organizacijom s; tačiau jos tvarkingose u_ki~ese nbosesa_voturtu
galidisponuoti.4. Politinių organizacijų uždarymoatve;uJŲ turtaspereinaOst/andReichokomisariatui.
§ 9.Turta
s paimamas irpereina be atlyginimo.Pret~nzijosdė~ esamų pri':"~/ių
neleidžia
mos. Ypatingaipagrįstais atvejais OstlandRe1c~oKom1sar~s arbaJOl~~liotos
µtaigosgali išimtieskeliupaskirti iš paimto arpenmto turtonbotą a1lyg1mmą dideliem
s sunkumams išlyginti.
. . .
. ..
§JO.l . Praneštiyra įpareigoti: l. šiopotv~rkiol1eč1~mų orgam~c_tJŲ valdybų
nari
aiarbašiaip tvarkyti turtą įgalioti organai, 2. ~s šiu.~P_O
tvarkiuĮSakylo P_
rane§titurto turi, jį saugo ar valdo,3. ~ -s gaun~palikim~zuuų, _kury~a~ mumstų
partijaiarjos pagalbinėms organizac11oms pnkl~usanč1~ arpr!klau~
1~s!oturto.2.
Privalantieji pagal§ JOskyr.J pos!'}'r.l p~daryttpraneš1,:nu
s)uos fe~ki~ lo_s_~pygardo
s komisarui,kurio apygardojbuvo uždaf1tosorgamz:ic
11os~usttn~.1_(11~
wareigotieji
pranešti (pagal§ JOskyr._l pos'9'r.2 ir 3) pran~š1mus
pnvalo 1te1k11
apygardos komisarui, kurio apygardoje yra ĮSakytopmneštt turtodalykų.
W. Bausmes
§ 11.Nusilwltusieji šio potvarkio§§ 1- 1Onu~statam_
s -~usba!-'džiami
kol~j_~mu arbapinigine baudlJ,o ypatingai su~kia_i
_11u
s1~~~ s1eJ1su~k1ų _d?r?ų kole)lmu arbamirties bausme. šalia to, orgamzac11a gali buttnubaustap1mg111e
baudlJ
arbauždaryta
, konflskuojanljos turt~.
.
§ 12. Sis potvarkis įsigalioja nuo JOpaskelbimo.

Ryga, 1941 m. rugsėjo 20 d.

PavaduodlJma
s FREUNDT,
OSTLANDREICHOKOMISARAS
VkB, 1941, p .20).

· ·1ui vokiečiai leido organizacijaskurti
11gam
. . jau
. šiek .tiek..laisviau.
l "d"

. spalio 26 d. potvarkiubuvoleista !r~1etmc_s~~gamza~~JOS
e_1 1epolitincs 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~orank~- voki~čiai šių dalykų ne,:t~~ra.
1
Apie tokios orgamzaetJOS įkūnmą tureJo būti pranešta ir vokieči
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 spaudm ių leidyklą; b) kai norima
tokios l_ei~yklos_v~iklą t~sti; 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 dalyko nauj a laida, leidi niai vokiečių kalba bei vertimai iš vokiečių ar kurios kitos kalbos; e) spausdi nti arba leisti laikraščius, žurnalus ir kitus
peri~i nius _leidi~ius; f) steigti ar iš naujo atidaryti veikusią vietinių knygų, laikraščių bet žurnalų prekybos įmonę; g) spausd inti arba leisti kitus spaudinius: ~a~alogus, plakatu s, prospektus, a tvirukus arba programas ; h) spausdinti arba leisti žinias arba straipsnius, pas irodančius 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 tvarke smulktŲJŲ spaudm1ų ruošimo 1r spausdinimo reikalus.
.
P_a~~Inu~tatytą_~arką du ki~JG:ie~oišleisto spaudini o egzemplionus re~eJ O ~n s!~tyt~JUOSs~a_usdmt! leidusiai vokiečių įstaigai.
~1~ apnboJ_1ma1n~gahoJo p~č1ų vokiečių įstaigų išleidžiamiems
spaudm1ams. Taip pat šio potvarkio nepaisė karinė cenzūra.
. . Tačiau tasai įsakymas ga~i~jo t_ikC?stla?de. Netrukus pats Reicho
mm1stras okupuotoms Rytų snt1ms išleido visame jo žinioje buvusiame
plote galiojusį įsaką:

?~
-

e!

POTVARKIS
o/u,pu<>iose
Rytų srityse

dėl spaudos kidyklų

1942m. kovo 5 d.
Pasiremdamas 1941m. liepos 17 d. Fuehreriopotvarkioapienaujai uiimtų
Rytų sričių valdymą § 8 nustatau:
..
§ J. l . ReichoMinisterioOkupuot~m~Snll':'s arbajo įgaliotų įstaigų leidimo
reikia: l. steigti arbaiš naujo atidarytila1krašč1ų, žurnalų beik11y~ ,,;L, , oms,

211

ncfų ir žinių biuram_s
, ~ taip pat vers!ovė,:rzs, ~~os tokių l~idykl~ir
l:O'
esPo111niaisverčiasi, 2. tęs~1 veiklai Nr.l pazymeto~ _ruši~sver~lovzų, kun.os
~llfllgam,ldo
įsigalėjim~ m~tu J~Uyr"?3. žyn:iiampraplet~":uif!r..1i~2 p~žym_etų
0
poPo~
ač steigimui filialų ir skynų, o taip pat perkeltiJŲ busttnei ar biurut,4.
0Vl
'i?j11
ius leidinius, įskaitant ir šiam potvarkiui įsigaliojant jau einančius,
/tlS~rfqaJčius, žurnalus,korespondencijas,5. leistišiaipspaudiniams, ypač kny>Po a:af
tams,gaidoms,brošiūroms, kalendoriams,katalogams,plakatams, pro~~' ms atvirukams, programoms. 2. Leidimų prašymusreikiaįteikli atitinkasl"'~a ,
.
rygardų komisarams.
0
mų Pagal §l ~ast.r. l duotas leidimas gali ~ūti kie":'ienu me~ šiuose nuostatuosepažymėtos ĮStaigos atšaukJasarbapaskirtospaptldomos uudos.
§3.J. §l pastr.l Nr. 2pažymėtos rūšies verslovės leidimopriva/,opaprašyti ligi
/942m.balandiiol Od. 2. Jei nėra kitaip patvarkyta, kol buspadarytassprendimasdėl tų prašymų, šioms verslovėms leidžiama toliau veikti, o taippat toliau
teisti
jaueinančius 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 leidimepagal §2 nustatytos laidos neišleis,3. kas elgsis
priešin
gaipagal §3 pastr.2 padarytamsprendimui. 2. Kėsinimasis baudžiamas.
ROSENBERG,
ReichoMinisteris Okupuotoms Rytų Sritims
(VrB,1942, p. 14).

r~!

§~:

Tvarkydami naujų raštų ruošimą, vokiečiai ėmėsi priemonių ir
dėl anksčiau išleistų leidinių. Vokiečiai išspausdino šį paliepimą:
1943m. sausio 30 d.

PARĖDYMAS
dėl f/Ilingų raštų

Pasirėmęs 1942 m. vasario21 d. Reicho Ministerio_Užimt~ms
Rytų Sritims
parėdymo dėl teisinių nuostatų leidimoužimtoseRytų sntyse 2-Ju § (VBI RMOst
11psl.), nustatau:
. . .
. . .
.

§1. Žydiški,masoniški, slaptųjų moksi~, bolšev1kiški.arb~anflvokiš':}rašt~,
negalibūti už užmokestį arbabe uimokeslro perduodar,:11_
toltauarbaP':1m?m1.
§2.1Kas žydiškus,masoniškus, slaptų !"'okslų, bolšev1
.kiškusarba.~nt1voki
š""!~
rašius už užmokestį arba be užmoke~l10pertl~os tolw.u a~baP_':.tm
s,. bu~, .J~I
nenustatytos kitais nuostatais ~unkesne~ba~sm~s!bau~tami kaleJ~"':':'
tr pi_
111~1~
.
ne baudaarbavienatų bausmių. 2. Nusikaltimuip,ykdytipanaudofleJia~ski_rtieJt
raštai gali būti atimti, neatsižvelgiantį trečiųj~ asm~11ų nu?savybę. Je_ireikalą_
teismiškai spręsti arbanuteisti tam tikrą ~smenf negalima
, ta!konfiska~1mas
gal,
būti savaimepripažintas.3. Policinių pnemom~ ~kllyma:~.it~ka~epahe.st?
s. .
§3. Šiam parėdymui vykdytiarpapildyti~e1kiamus
temmus ir administracinius nuostatus leidžiageneraliniaikomisarai.
OstlandReichoKomisarasLOHSE
(VkB,1943,psl. 7).
Jau pačioj okupacijos pradžioj lietuviškos įstaigos buvo susirūpi
nusios bibliotekose atrinkti ir išimti iš apyvartos visas bolševikiškas, antivokiškas bei kitas okupanto akimis pavojingas knygas.Vokiečiai tuo
dar nepasitenkino: 1942 m. jie isakė, kad viešosios bibliotekos išduotų

LIETUVA
DVIEJ OKUPA
CU REPLĖSE. 1940-1944

Albinas G ražiūnas
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. n e t i_r ~~ive_rsitetų bibliote~~~:uo.
b1?hot~kų va_d ? va1 ~s~s .ve rtmg es ~_ms le1d1~iu s ~šslapstė, o vokieči~ 1ų
atldave g~u~ia1 soviet~nes okup~c110~ m eta 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 j os 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 om a 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. Netrukus radiofonai tapo vokiečių "Re ichsru ndfunk G. m. b . H" kaip "Sendergrupp 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 reikalu s. 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 užsienio 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, perda~nėti į užsi~n_į. Apskr_itai s~sisie~imas su užsieniu buvo labai apribotas ir okupacmes valdžios gnežtat ko ntroliu ojama s. 1942 m. birželio
12 d. buvo paskelbta:
Žinių perdavimas į užsienį

J.J.l
!.

ON. Rl.ga.
~ si Rytų kr_ašto
lfYV.e
ntojai galip erduoti žinias p er Vokietijos
Ra'!-do_nq;Į Kryzzų E vis_aspa~ai:tw š~l1s,_
t!sf:Yrus Sovietų Sąjungą, kuri nėra pasi-

r~šii:~i ~nevos _si:tarf:es.:?imO!
~ga(ik~ll
tzk_g7!.naiasmeninio pobūdžio - preky~imms ir p_anaš1~1s reikala!ssus!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 Roten 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 scenos įstaigos bei cirkai gali veikti tik gavę Rei cho komis~ro l~idimą. Jo
leidimo taip pat reikėjo visiems pastatymams .
Leisdami veikti vaidybinio meno įstaigoms, vokiečiai uždraudė
šokius . Jie paskelbė šį įsaką:

~~
-:u

Įsakymas dėl šokių pramogų
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karo metu

š sios šokių pramo gos iki atskiro potvarkio uždraustos.

yra uždraustos šokių pamokų ratelių, draugijų ir į draugijaspana§2•. ~ ~mų pramogos su šokiai s, jei net jo s yra ir neviešos.
šių sus1;\p
pat draudžiamos visos šokių mokyklų rengiamos šokių pramogos,
0
§J. 1,.kras šokių pamokas kursuo se asmenim s iki 18 metų amžiaus arba
ask)'
. TU
t S pamokas.
prtv§tląmoningai arb~ l!er apsil~i~in:zą nusižen~ sieji šiam is;1-Jcymui
bus ba_u
. i areštuiki 6 savaičių arba puu gine bauda 1Jdl 000 RM. Taippat baudžiadf!~mt,·e
kurie sąmoningai arba dėl lengvapėdiškumo dalyvauja uždraustoje šo-

§J.

,ruIT ,

•

Idų pramogo;e.

§5.Šis įsakymas galioja nuo 1942 m. balandžio 16 dienos.

Kaunas,1942 m . balandž io 16 d.
In Vertretunggez. 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.potvarkiodėl 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'!1P.~tvarkiui, jau yra, privalo pas generalinį komisarą, ku_riosn~yJeyrallf bus~i_ne,
lf!Jų_
mėnesių bū vy nuo šio pot varkio įsigaliojimo įsir~gistruoll. 2. Reg1stra~11ą a_tltk.Ji
įpareigojama valdyba arba kiti turį teisę atstovauti asmens arbaorg_a~1m.
Registr~cijojprivalo būti šie duom enys: a. religinės draugiįo_s var~a~,veikimo p~otasir
būstinė,

b. tikyba arba tikėjimo kryptis, e. v~l~yba,_šia_iptuą t~1sę atsto~~i:tz
.a~m_e~
nys beiorganai,0 taip pat pareigų ir uždav1111~
ap_1mt1s,
1·pnk/~usantLeJtv,etmiai
susivienijimai. 3. Generalinis komi saras gali reikalautzdar 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 generaltmamkomisonii, kurio srityjeyra numatoma JOSbustme.
.
.
.
.
§3. l. [ėjimas į religinės draugijos valdybą yra sąly?_OJamas,_ Jog_
ats1~ausiant
generalinis komisaras prieš toms pareigoms num~tytą]{ asmenĮ neiškelia bendro
irpolitiniopobūdžio abejonių. 2. Religin~s drau?11os
_valdlb°.~narysto! val~y_b~s
nariovietos netenka, jei generaliniskonusaras iškeltapneš )l bendro ir polttinw
pobūdžio abejonę.
. .. . . . . .
..
. _ .
§4. Religinės draugijos ir jų aukštesm~Jl
_bei v1etimatorganm ir pareigunat
savo veiklą privalo apriboti religinių ~ždavimų vykdymu.. .
§ 5. l. Nusižengusieji šio potvarkio nuo~t~tams,_Yf!.ač1_a1 perzeng~savo v~tkime ploto ribas religinės draugijos, jų org(~'':''ir pare!~na~,generalt~110
kom1~aro
bauda. 2. Reltgmę dra.ug11ą
Re1chokomisaras
gall. b-t·
u i nubaustipiniuine
o·
. .
i·ki
b ,__ ki gali
· x už· ·
daryti,jei ji savo veik:fos neribojareligilliŲ uždavmių at l mu ar a 1<.t:ll a v1e~a1a1
tvarkaiar saugumui.
. .
1· · · ko ·
·
6. Šio potvarkio vykdymo nuostatus leullia ge11era
mtat misarat.
V

•

•

,
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§7. Šis potvarkisįsigalioja jo paskelbimo dieną. 1uo pat metu ja;;;----p
. ,. ,
. vei·1cę.
ne,n1101
nuostatai. nusto;a
o

.

. šaudmenimis laiko~i g~tavi foudmenrs founamiesiem~g_inklams,

5• tamoii medžiaga ir muws. Gatavos ,r negatavos esmines founa0sg111klat
"'
sprogs
'
dž' · ž kl · ~ankimų
· granatų ,wp•
,.,.
fda~, dalys,pavyzdžiui,
š~utuvų v~mz tal'. u ra. ~!•

,r1~Ų8111kl\ šaunamiesiems gm~la~s

Ryga, 1942m. birželio19 d.

.

LOHSE,

Ostland Reicho Komisaras

Vkb,1942,p.117
Papildydamas šį potvarkį, generalinis komisaras 1943 m. balandžio 6 d . išleido dar įsaką "Parėdymas dėl švenčių ir poilsio dienų nu.
statymo Lietuvos Generalinėje Srityje". Ge neralinis komisaras nustatė šias, be sekmadienių, švenčių ir poilsio dienas: l. Naujieji Metai (sausio 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 Mykol o), 10. Visų Šventų ir 11. Kalėdos (gruodžio 25 ir 26 d.) .
Per Kūčias ir Naujųjų Metų išvakarėse po pietų j au nereikėjo dirbti. Minėtas įsakas netaikytinas svetainėms ir krautuvėms, kurioms buvo 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 Reformacijos diena (spalio 31 d.). Kol vyksta karas , Šeštinės, Dievo Kūno ir
R eformacijos diena turėjo būti laikomos darbo dienomis, bažnytines
apeigas nuk eliant į sekmadienį. Tam tikri darbai, kurie buvo reikšmingi visuomenei, arba dėl techninių bei karo ūkio reikalavimų negalėjo
būti nutraukti. Tokias įmones turėjo išvardinti generalinis darbo ir socialinių 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 laikantiemsbe leidimoginklu.~
Paskutinėmis savaitėmis specialusteismasdaug kartų sunldomi
s bausmėmis
turėjo baustiuž neleistiną ginklų laikymą. Kaltinamieji
sa/eisi,kadjie laikė baus·
tinu dalykutik karinioginklo laikymą. Bet pagalaiškiusnuostatusdėl ginklų ir
§audmenų laikymodraudžiamalaikytivisu~ša~11~muosius,
kertamuosiusir

cw·

riamuosiusginklus, vadinasi,taippat medlioklmtus, mažojokalibrošautuvus ir
pasenusius šaunamuosiusginklus.Rankinės gra11a
tospotvarky
je įsakmiai laiko·

ir ga~a~at"!umci;ai. .

.

.

0_/Y8as gyventojamssuteikti paskutinf galimumą, atiduodant ginklus ir
lll/tsY,
1
''ore1
. x·
. b
. ske/b'iu:
'' •arn
išvengti gnež,,iausws
ausmes,

111
iaudme
; šio skelbimo paskelbimo 1ienos iki b!'la,ul:žiol~ d: sa~o noru ati0
Ka
s,~us aršaudmenis, tam valsty~~spro~ratura pne v?~eč~ų ~ei_
smo nekels

duos&
~. klusatiduotigalima pas sričių komisarus, apskričių viršu1111kus,
valslrjlos:..i
'!č',·us taippat vokiečių ir lietuvių policijos įstaigose. Pasib.aigusšiam ter'
. gin
. kLus ar „au
X
dm ems,
. tun' /aukl'zgne
. ž•
1,ų. vir,at
• kiekvienas,
kuris be leidimo laiko
m_inu:~s
bausmės, iš principo mirties bausmės.
11aus
(pas.) Dr.von RENTELN,
GeneralinisKomisaras Kaune
([L, 1942- 81/242).
Vokiečiams didelį rūpestį kėlė pri ešo tero ristai ir diversantai, todėl Reichokomisaras išle ido šį atsišaukimą, kuris viet~niams gyventojams
buvo ne ką mažiau grėsmingas nei sugautiems pne šo agentams:

ATSIŠAUKIMAS
Kra
što saugumo ir gyventojų turto bei gerovės apsa~go~tikslu vokiečių įstai
gosvisu griežt
umu kovoja su bandit~is_
i~te~o~stų_grup~mis.
Gyventojai raginami šiam uždavimui teikti~ei~muigą pag~lbą_.
.
l. Kaspastebiįtartinus elementus(ypač parašiutininkus,
f!a!_<nku!1us
sov~~ ka:
ri11inkus
arkareivius, šnipus ar sabotažininkus,sovietų par_ezg~nus
ir f<t·)
beiJ~šeimų nariu
s arbaturi ar gauna žinių apiejų pas~ro<!J~ą 1?ei
_la1kymos1
vietą, pnvalo
tuojau
praneštiartimiausiai vokiečių ar ne vokiečių 1stazga1..
2. Kas nepraneša arba šiemspriešo elementamsbet kuną pagalbą (pastogę,
maistą arkurią kitą paramą) teikia, bus suša~d}"as
. . . .
.
.
3. Kasbūdamas nevokiečių įstaigos pare1gunas
, ;am 1te1kto
pranešimoartimiaus
iai vokiečių įstaigai tuojaupat neperduod_a, ~us s~šaudytas. . .
4. Už pranešimus, kurie baigiasisaugumo ir vieš?szostva,:kosg_n~~
117:o
sutrukdymu
arbato vykdytojų suėmimu, apygardo
s kamzsar~sgal,paskirt_:
_lig~
5
rublių atlyginimą. Pageidaujantiemsjų vardopasl~ptylai~mas ~r~ u!ilkri~1t~s.
5. Vietosgyventojaiyra atsakingiu_žjų ~plinko;eesančių _susts1ekimoltm;ų kelių, geležinkelių, laidų, o taippat visų ~tų vok1e~i~1r~ng1mų -:-saugumą. U~
§iospareigosapleidimą bus priešgyvento1us- ypačiai p;1eš~tsakin8!'s~en~o
menės pareigūnus ir apylinkės vyresniuosius
- be atodairosimamasipnemomų.
Ryga,1941m. spalio 15 d.
OstlandReichoKomisarasLOHSE
(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,Jventojams.
. .
•
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-

l

Ll~ADVIEJ
ri~ ~ė~~ ~dintijų µe?gimus i_rkitokį turtą. Šią apsau -----prižiūreJO ir J81vadovavo vidaus reikalų valdybos ugniages g~ 0~avo
nių a~u
~irekcij_os skyria11:5
vedėjas ..Į~ones saugoji 1~l~;
m ginkluoa. Daugiau demes10 buvo skiriama priešgais .P . ~Igunai
apsaugai.Buvo išleistas toks įsakas:
nnei Įmonių

a:
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rn-sausio 26 d. įsakas nustatė, kad apygardų komisarai
3
94
udsS·
~ didesnę kaip l O000 markių baudą. Tiesa, prasikaltėlis, jei
~skiru_ntadidesnė nei l O?Omar~ių bau?a_ir 6 ~ėnesiai kalėjimo'.

~paskl:i
tis i teis~ą. _T~~
1au p~sma~d~t1 š1~agah~y_bebuvo_labai

vok1eč1ų te1smo le1d1mą, kuno pa~ ,.~: niekam ne_duodav~ : Re~c?o ~-inistro užimtoms Rytų ~ritims
Priešgaisrinė apsaugaįmonėse
~rastai
l nusikaltėhams galeJo butl skinamos net 100000markių bauKowii sugaisraisir kiJomisgaivalinėmis nelaimėmis visosepra
.
~~yrn~niginės baudos visada paskirdavo paprasto arba sunkiųjų darbos ir šiaipjau ūkinio pobūdžio įmonėse arįstaigose yra suorganuu':~nes,_preky.
t)}S•
f ~~o. Ši papildoma bausmė negalėjo būti ilgesnė kaip 6 mėne
rinė apsau
ga.
aPnešgais
.
~ ~ate~ia
u neretai jos nepaisydavo , skirdami ir ilgiau kalėti. Be
. Įmo~e, kuryra !U!~gi~kaip l~ nuolatinių darbininkų, arbakur darb
1131
•
:tojo
ir sunkiųjų darbų kalėjimų, krašte dar veikė priverčiamojo
M:~suszK! su ~o _lalim~gmsro p~vo1um~ pri~šgaisrinės apsaugos perso as
skiriamasiš darbmmkų ir tamau/OJŲ, parezškusių nor,ą dirbtiprieš·oai·s · ~
papborstovyklos, i kurias taip pat buvo siunčiami nusikaltusiejivienam
·
· · savanonat
• •). Apsaugos viršininkas ski.riamas
o
nnes
dar
k. .
s°:'~os darbą (~gmagesiaziš ap·
arkitam
okupanto potvar m1.
mŲJŲ tamautoJŲ tarpo.
ryres.
. 0desn~s: įm_onės~ prie!g~i~rineiapsaugai tvarkytisamdomi etatiniaitechnikimazpar_ez_gun~z
- P':ešg~zs:1nes
~psau_
g~s viršininkas, jo pavaduotojas,šoferiai
armoto:zmnkaz,
u~ma~e
~ui_i (~gm~ge~i~1-pro
fesiona!ai) .
Užfl~ą pneš~a=sn:11~
11:anki.ų ir vengimų priežiūrą ir ugniagesių paruošimą yraatsaki.ngas
pnesgmsnnes apsaugos (ugniagesių komandos) viršininkas.
([L, 1942- 136/297).

. . Ko~oda~i su t~rof:1ir sabotažo aktais vokiečiai ypač stengėsi užkirs~1ke_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 komisanu pavaldžios vietinės statistikos įstaigos. Skelbti kokius nors statistin_ius_?uo?1enis
~uvo ?a~a tik gavus Reicho komisaro leidimą. Šie apnboJ1ma1_
skel?tI statistrnms faktus buvo palikti ir 1942 m. liepos 31 d.
potvarkyje.Del anksčiau minėtų priežasčių 1943 m. rugsėjo 4 d. vokieči~i u_ždraudė laikyti _ir_
pašto karvelius. Buvo leista auginti karvelius
mesa1arba dekoratyvm1usbalandžius, tačiau įsake buvo numatyta, kad
bet kada gali būti uždrausta laikyti ir šiuos paukščius .
Nors vokiečiai skelbė savo potvarkius, tačiau jie laikė, jog dargalioja Qeigunėra pakeisti) ir sovietų išleisti įstatymai bei įsakai. Generalinis komisaras von Rentelnas dar Laikinosios Lie tuvos vyriausybės
atstovamspareiškė, kad sovietinė teisė būsianti iš lėto pakeista . Komisar~ -~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 dideles bausmes,kurios kone visos buvo administracinės. Ir Reicho, ir apygardų komisarai turėjo teisę skirti dideles administracines baudas. Reicho k_o1!1isar~
galėjo skirti ne didesnę kaip 25 000 markių baudą, genera~ms komtsaras - iki 10 000 markių, o apygardų komisarai - ne
daugiau l 000. Pastariesiems vėliau buvo suteikta teisė skirti didesnes

(,lleJO
kr ~peliacija1reikeJO gauti

Vokiečių policijos veikla

Vokiečių policija, kuri mažai paisė civilinės jų valdžios,okupuotojeLietuv
oje buvo kone tokia pati itakinga jėga kaip ir civilinė val-

džia.Reikiapastebėti,jog vokiečių saugumopolicija,kuri aktyviausiaiveikė irbuvo stipriausia,nacių laikais buvo S? padalinys.S~)'.'f~
~odžio~chutzstaffe
l - apsaugos būrys - santrumpa. Tie apsaugosb~na1iš pr?dž1ų ~uvonekaskita, o elitinės SA (Sturm-Abteilung- smogikų) grupes,kurios
saugojo
Hitlerį ir kitus nacių vadus. Vėliau SS virto į _didel~ir su~~-tingą
organizaciją. Prasidėjus 1939m. karui, SSdalysebuvoJau apie l mil11onas
vyrų. Pervisą karą SS daliniuose tarnavo apie 5 milijonai_Pareigūnų. Vokiečiams 1945 m. kapituliavus, SS daliniuosedar buvo apie 940000vyrų.
Didžiąją SS dali sudarė Waffen SS - koviniaijungin!ai: atsk~a nuo Wermachtovokiečių elitinė visų ginklo rūšių kariuomene.SS tureJ?dau_g~kyrių, šakų bei agentūrų, todėl šios organizacijosįtaka buvopas1ekus1
YISas
valstybinės valdžiosbei nacių partijos veiklossritis.
.
SD (Sicherheitsdient-saugumo tarnyba) buvoY1enaSSšak~, nacių 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~espohctJ~S
ir SS sistemoje sukūrė labai rafinuotą sekimo bet šmpmeJ~moo~g~~1zaciją, kurios viršūnė buvo Reichssicherheitshaupt~mt.~Sir Vok~etIJOS
policijaivadovavo savo žiaurumu pagarsėjęs H. H1~lens, o _SD~r_sa
ugumopoliciją tvarkė R. Heydrichas. Jį čekoslo~akIJ?S po~nndž1u1~ukovus,buvo paskirtas E . Kaltenbrunneris. Nega1lestm~ tikrų ar t~n~mų nacių priešų naikinimu pagarsėjo Gestapo (Gehe1mstaatspohze1)
vadasH. Muelleris.
Šių vokiečių saugumo ir kitos policijosšakų viršininkainacių okui"osmetu 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~· ~avopa.
savo atitikmenis. SS laipsnių kariniai atitikmenys buvo šie: ~lUrėjo
eilinis, Sturmmann - grandinis, Rottenfuehrer - jaun. pusk . ~nn,
Unterscharfuehrer - puskarininkis, Scharfuehrer - vyr. pusk:r~n~nkis
,
010
Oberscharfuehrer - viršila, HaupL'3
c harfuehr er - vyr. viršila ~ kis,
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 ,·nnantas ir Obergruppenfuehrcr - genero las.
cnc.
Pirmieji policiniaiSS daliniai į Lietuvą įžygiavo, kaip jau minėt
kartu su fronto armijos ir esesininkų kariuomenės (Wcffen SS)
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. Vilniujeįsikūrė Einsatzgruppe D, kurios vyresnysisbuvoSS Brigadenfuehrcris A. Nebe, ir tokia pat kaip Kaune - Sonderkommando
(vadas Schaefcris).
Būtent šios komandos atsakingos už daugelį pirmųjų karo dienų
žudynių ir kitų ži aurumų .
Šių ir vėliau i Lietuvą atvykusių policinių SS įstaigų bei pareigūnų
elgesys d augumą 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 SSpareigū nai vykdė duotus jiems nurodymus. Svarbiausiusesesininkų moralės principus aiškiai išdėstė vyriausiasis SS vadas H.Him·
leris 1943 m. spalio 4 d. Poznanėje įvykusiame SS Gruppenfuchrerių
suvažiavime. H.Himleriskalbėj o:

S~

dat
:

. . .._.s.s.vyrui a~so~iu~i~i p~valo galio'.išispagrindinis dėsnis: garbingi,padorūs,
1fakim_1
1rdraufJ!ški bu_11pn ~ator:ze pnkl_ausan_tiems musų pačių kraujui ir nie·
ko.mk1la'!_I
, Ka~p_
seko.s1rusui, 1:,aip
sekasi ~eku_1, man visai nerūpi. ]ai, kas tauto·
se 1ra r:z~sų ruš1es ge~o kr~uJo, ~ es pa~·11m
s1me, jeigu reikės irplėšdami jiems
vaikus irJUOSpas _save_1š~ug1nda~1.Ar kitos '.a~tos tr>'ve
na ištekliuje, ariūsta n~o
bado, m~n~ domi"'! Ilk /tek, ~d JŲ muf!"s r~1kiakaip vergų musų kultūrai, kitaip
manęs v1!a! nedomina.Ar pn e ša~oč1!1 g~1ovių kasimo JO000 rusų moterų Jus
n~o nustlpt'}"O, ar ne~ r:zane_dom1!_1~
lik t_1ek,.~d šarvuočių grioviai Vokietijai
bufi/· /v!
~sme~d .ne?us1r:z
~š1urkš1u_sir beš1~~ai fa:rnėra reikalo; lai aišku. Kaip
vokie~1a1
, fa:ne v1en~nleha_1~asaulyJ_epa_<1?
~a1nus1_st?lę gyvulių atžvilgiu, busime
padon?s laiky7e'!?~ir 5.:'
!1a_1s !n:_o
g1šJc:i1
sia1s 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/i
smus, p.113)
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~erio
išdėstytos mintys tuomet nebuvo koks nors naujas
'š itadvasiaSS buvo auklėjama jau keletą metų prieš 1939m.
~~~;džią ir jo metu.
taro~trasisdalykas, skatinęs žiaurų vokiečių policijos, ypač gestapi. elgesį buvo tai, kad jiems nereikėjo bijoti dėl atsakomybės už
J1J
nk~~iksmus
. Žudydami jie, tiesą sakant, tik vykdė paties Hitlerio duo1~0akymą. Saugumo policijos ir SD šefac;R. Heydricha'>savo Einsat~ ~ ppen uždavinį taip aptarė: "... kadangi Rytų iydijayra bolševizmo

~,vuaras,taipagalFuehrerio požiūrį privalo būti sunaikinta." (Der Or~n, 329)
. Pagal.l litlcrio is?kymą taip pat :llrėjo ~tlti sunaikintos ir
1

~tosį Reicho pnešų sąrašą Įtrauktos gyven tojų grupes. Be to, Gestapo
veiksmų ir formaliai negalėjo įtakoti net aukščiausios pačios Vokietijos
insia
ncijos. Hitleris 1936 m. vasario 10 d. buvo pasirašęs įsaką, kad dėl
ardtuoto žmogaus apeliacija nepriimama. Net Auldčiausiasis Vokietijosteismasnegalėjo pakeisti Gestapo sprendimo. Teismo paskelbtą nekaltu asmenį Gestapas galėjo čia pat iš naujo areštuoti, be teismo pasiųsti į koncentracijos stovyklą, ir niekas neturėjo teisės t~ki~ vei~s-?1~
kamnors apskųsti. Gestapas iš tikro buvo gana negausi SS pohcme
organizacij
a: net kai vokiečiai užkariavo didžiausius Europos plotus,
jojetarnavo ne daugiau kaip 40 000 žmonių .
.
.
Nors saugumo ir kitos vokiečių policijos vadai Lie~vo~e.maža1ko
paisė, tačiau jie vis dėlto m anė, jog vokiečiams būtų genau,Je1nu~atytasžudyn
cs įvykdytų kiti arba bent jau būtų galim~jas ka_m ?o~s_kitam
primesti.Taigivokiečių policijos vadai pirmiausia 1rbande v1et1?~u
s _gyventojus sukurstyti, kad jie griebtųsi žudyti nacių pasme~ktus p1hečius.
Einsatz
gruppe A vadas Brigadenfuehreris F.Stahleckens 194~. m. ~p-~lio 15d. Himleriui rašė: "Vyk dydama 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~nk1nimo ne tik vietinių gyventojų, bet ir vo~ir~~ių ~l~?":·~1uose. Musų _ti~ las
parodytipasauliui, kad vietiniai gyvento1aiem es11mc_1~ty~os perse_
k1?t1žydus". (Cit. Vienų vieni, p. 134). Vokiečiai ~pač ~~~eJos1asmen1m1s,_k~rienukentėjo nuo raudonųjų pareigūnų 1rveikeJų, nes ~ažnas~oviellnisvaldininkasUuo labiau enkavėdistas) buvožydas..V~e~urkil1;1r
v?:

kiečiams pavykosavo 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 siautusiJakĮ. Nac1a~
_nettarp žydų
suradotokių, kurie padėjo naikintižydus. Kaunepa~a!seJob~vęs žyd~
laikraščio "ldiše štime" skelbimų rinkėjas Serebrovtčms, kuns kartais
taippat naudojęs ir sulietuvintą Sidabropavardę. Vokie~iam~okupavusLietuvą, paaiškėjo, kad Serebrovičius b~v?_senas nact~š~tpas.S~laukęs vokiečių jis gaudė ir vokiečiams įdavtneio ~avotaut1ečtus . Įs~et
gus getą, Serebrovičių paskyrė jo viršininku. J1sa1Kauno žydamsliek
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įlcyrėjo,jog šiekreipėsi į lietuvių pogri~d~,~ad iš~~l1:ėtų ~uo šiojų tau.
tiečio. Serebrovičių sušaudė patys vok1eč1a1, nes J1sa1naciams buvojau
nebereikalingas.
Betų, kuriepatyspasišovė vokieči~I?.s talkinti, d~l~auti t_ose
žu.
dynėse buvoversteverči~mi lie~vi_ų pohc1~os tar~aut0Ja11~saVIs~
ugos
batalionų kariai.Kadangidaugehs 1r~akyti nesu tik_o~ud)'.11
žmon_1ų, tai
užnepaklusnumą buvoir s~šau?ytų. ~a~rn?se ~sesmmk~1,šaudžiusieji
žydus,net buvoapsivilkę hetuVIŲ kann e~1~ umfo~mo~ 1s. .
Kuržudė vokiečių sukurstytilietuV1
a1 arba he tuVIŲ uniformomis
apvilktivokiečiai ar net sovietiniai ~ lais~a i, tos skerdyn~s buvofotografuojamosir filmuojamos
, nes rūpmtas1 Įrodymų: kad Lietuvosžydus
naikinę ir patyslietuviai.Šitam reikalui buv~ ruošiama net k~~ga,kurią parašytiprivalėjo aukščiau mirtėtas ž~dų 1š~ama_Serebro':'1čms. Tuo
uždaviniujis labaididžiavosiir pažį~tam1en:1s h~tuv1ams ~odeporlfel~je nešiojamą išvokiečių gautą ~edž1agą. Ner~_žmoma, kiek Sere~r~~:
čius to darbospėjo atlikti,tačiau tos knygos JIS, matyt, neparuoše ir JI
nebuvoišspausdinta.
Norėdama griežtaikontroliuoti visas Lietuvoje veikusias policijos pajėgas, vokiečių policijosvadovybė ėmėsi tvarkyti ir 1:0 so~~UJ~vijimobeatsikuriantį Lietuvospolicijos departamentą. Jis veike pne
vidausreikalų valdybos,bet priklausė vokiečių policijos vado'."Yb
~i.~olicijosdepartamentuiįsakinėjo SS ir policijos vadas Lietuvoje. Jis1sakymusperduodavo
vokiečių tvarkospolicijos vadui Lie Luv
oje (Der~ommandeurder Ordnun~polizeiLitauen) ir ryšio karininkui IietuVIŲ policijosreikalams,kuriuobuvoV. Reivytis.
.
Karometupolicijaipadaugėja darbo, tod ėl vokiečiai ir lietuvių ~l!·
cininkų skaičių padidinoligi7 000vyrų . Be to, netrukus ėmė vadovaullir
įtraukė isavopolicijos
pajėgas ir pradėjusias jau Birželio sukilimo dienomisorganizuotis
Lietuvosapsaugosdalis (kariuomenės atkūrimo ~~nduolį), kuriasvokiečių esesininkų vadovybė pavadino įvairios paskirties
savisaugos
batalionais.Kpt.Kviecinskas,po voldemarininkų perver.;mo
tapęs Kaunokarokomendantu,netrukusgavo šį raštą:
1941m. rugpjūčio 6 d.
Lietuvių MiestoKomendantui
ponui kapitonuiKviecinskui,
KaulUIS
~~ ~avimo parti~ų būriams perėmimą
. . vo·
karovadonurodymu1941m. liepos30 d.pererniau
dovawną ~-VIŲ tvarkostarnybaiir visiemspartizanų būriams.
. . /cillf11S
. ~~ prašauJuspaskelbtipavaldiems karininkams, puska~ni~1 vyk·
11
~uuns apie vadovavimo
perėmimą ir pasirūpinti, laui besąlygiškai butų
dorm~ duodaminurodymaiir įsakymai.
kS·
~bali~
~~ irperginkluotiremiuosi, pone Komendante,:if()(•
tanuuspasltarlmais su lurms. Tarpkitko prašau duoti nurodymą, kad u
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vokiečių kariuomenės irpolicijoskarininkusnustatyta

~ka ,var. .

LECHI'HALER,
Policijos majoras ir batalionovadas
(MŽL,p.)

TaigiK?une nu~ ru~jū~io 6 ~i~nos atsikuri_ančias ~ie~vos karinesdalisė~e tva~kytivo~1eč1ų pohc1Josvadovybė: RugpJ~č10 7 _d.kpt.
Kv
iecinskmbuvo Įsakyta 1š esamų 7 kuopų sudaryli2 batalionus1rduotassutikimas,
_kad l batal_i~no vad~ p~reigas ~imtų mj_r. ~imkus,o II
bataliono- mJr.lmpulev1čms. Vokiečiams sutikus rugpjūčio 13 d. kpt.
A.švilpapaskirtas j~u suformuoto_~~~batalionovadu,o kpt. P.Šopaga
·opadėjėju. II batahono vado padeJeJu tapo ltn. J. Barzda.
l Imdamiesitvarkyti tuos batalionus, vokiečiai tvirtino,kadjie bū
sią naudojam
i tik apsaugai Lietuvos teritorijoje. Iš pradžių taipir buvo:
Ka
unebatalionaisaugojo vandentiekio stotį, VII fortą, šaudmenų ir
karinioturtosandėlius VIII forte ir Vilijarnpolėje, komendantūrą, radijo
stotj, belaisvių ligoninę, karo sandėlius Pramonės gatvėje, batalionų daboklę, getą, generalinį komisariatą, muitinę ir kt. Tačiau vėliau
vokiečiai tuos batalionus pasišovė siuntinėli visur. Vokiečiai nepaisė,
arLavietabuvoLietuvos teritorijoje, ar ne, ir vėliau davė karinį įsaky
mą batalionus
naudoti ne tik užfronlėje, bet ir fronte.
Kaunesuorganizuotų penkių lietuvių batalionų likimasištikoir Vilniuje,Panevėžyje bei Vilkaviškyj
e sukurluslietuvių kariniusdalinius.Tu~
lietuviškuose
batalionuose, įskaitant vėlesnius papildymus,buvo beveik
14(XX) karių, iš kurių apie 400 žuvo, o kitų daugumaiki 1944m.vasaros
pasitraukė iš vokiečių kontrolės. (LE-15, 120psl.)
Vokiečių

teismai ir teis ė

. ~eichokomisaro Lohsės potvarkiu vokiečių_ teismai~eich? komisa~ateOstland buvo įvesti 1941 m. spalio 6 d. Kitu tos_p~č10s_d~enos
~hsės jsaku,kurį tų pat metų gruodžio 19 d. paka~l?JO1r ?"mstras
~toms Rytų sritims, išplėsdamas šio dokumento gahoJ~ą_ Visoset~e
sntrse,
_buvonustatyta, kaip ir kur Ostlande taikomavok1eč1ų ?aud~a:
01
~ J te~. Šiuo paliepimu sakoma, jog Ostlan? Deu tsch~ Gen~hte,Jei
ner~ka•~nors kitaip patvarkyta, ta1ko~ as ~etcho ba~d~1a~as1s ~ta~ tasir Re1chobaudžiamasis procesas. Šita~ isakas$ahoJo tr nus1kal~1rnams,
kuriebuvo įvykdyti prieš jį paskelbiant. Tačiau bylas tuo~et~1smu05e
_iškelti
galėjo tik prokuro ras, jei jis manė, _kad _tą bylą tš~~l~s
81 ne~m~ivisuomenės interesus. Privačių skundų tie te1s_n_i
le_Jo.
BeDeutsche Gerichte nuosprendį galėjo paskelbti 1r ypatmgOJO
ISll)o
(Sondergericht)pirmininkas.
.
. ..
Dcutsche
Gerichte posėdžiui pirmininkavovienas !e1s?,Jas,I?eu_tSChc
Obcrgericht,posėdžiavo trys teisėjai, o "Sondergencht posedyJe

~:~nkins
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dafyvavovienas te~j~ ir du ~rėj_ai._ ~eisėj~i, kurie an~
turėjo būti tinkamite~JO ~tu1_, skirti VIe n_en_ems metams J71otva~
IO
,
srir)j e gyven~ ~cho ~oki~ ~rba v~ki<?6ų tautybės a..meo!et~~
mo pirmininkasJUOS
iš eiles fauke Į posėdžms.
Ų. T~
Deu~e Ge~chte _nu~p ren~ ius ga!~jai
apskųsti: a) •ei
_bausme ne d1de~~ekaip 1 ?1e~. kaleJ1mo arba 500 m~l _pa.
5~
civilinesebylose tada, Jei nedraude te1Smosprendi ma... Dėl D ų, bJ
Gerichtesprendimų, kuriais buvo patvirtinama apygardos komiseulscbe
skirta bausmė, ir Deut.scheObergericht nuosprendžių nieka.. 0 :: ~·
teisės s_kųstis. Žyd:Ujokiu ?11du
~egal~jo apskųsti Deutsc be Geri: JO
sprendlfilŲ, prašytisvarstyti 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 .
. . k .
ronu
rekomendavus lei.sdavo genera l1IllS omJSaras.
. Karo la~o ~mai ~Stan~~e~chte) galėjo būti sudaro mi prie YPa
•
~ užduotisatliekančių 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. Es ame minėję, kad
~~as gale~o_tikište1S~tlarba :°u~a~ti mirtimi. Tačiau jeigu teismas
p~e1d~o pne išv_ados,Jog ba~~1 m1rt1esbausme nėra pagrindo, tačiau
1r iš~ismll negalin~.a!.
~da galeJo nuosprendžio neskelbti, o bylą perctuo!Jsau~ o polictJa1arba ypatingajam teismui.
... Iš ~m~ sv_
arb~ buvo kone vien tik ypatingasis teismas. Vadinanuepv?k.iečių te1:5ma1
(Deutsche Gerichte) nagrinėjo daugiausia pačių
v?~.ečių byl~. Ll~tuvi~ ~es
ir didesnę dalį kriminalinių bylų nag•
nneJopa~ų lie~V!Ų te1Sma1.
Tačiau politines ir tam tikras bylas kurios
ypač
· · · nagrrnedavo
· •
. k rupeJovokiečiams
.
, dažruaus1a1
ypatingasis o'kartais
ir aro lauko teismas.
'
. k Pd
oklitines~las keldavo retai, nes vokiečiai mėgino sudaryti įspū·
d!, a one V1S1
··
· · Be to, k1ekv
· 1•enas susektas ar
tariamas
r . . krašte
. Jie~
pntana.
.
aikinpo
ltlnis Re1cho pnešas patekdavo 1· Gestapo rankas kuris
JUOSo
o be·ki
·
.
.
· ,
.
.
. . JO o te1Sm
o. Byla teJSme atsidurdavo tik tuomet kat
Vokiečia1noreJ
·
. nubaus ti, bet ir įbaugin ti tuos,
'
kurie ketin o. n~ tik kaltmaT?uos1us

teismass~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 sudarytiteroris·
, • m eg1nan1 }UO S
• .
.
nesema, suimti, jie ginld.u rankosepasipriešino 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-

- jaigrėsęs pav~JUS:Be to, !' p~~o~ yra_įspėjirrws visiems, kurie
r;P~
bendrosu f:ydiš~i s b_oŲevzki_m~ts ga1va01s. ~entojų saugumo ir
0
~

ff/'~ašteišlaikymosumetimais ir ateity;e bet kunsmegmimas trikdyti i,f šar.'.;;t.!
Y!qplėtotę bus slopinamas stipriausiomis priemonėmis.
f/S~

([L, 1942 - 97/258).
APiepanašią Kaune iškeltą bylą buvo pa~kelbta:
Teroristų gauja paversta rukenksmin
ga

J(au!UlS·
JI[.10. _Kf:v~ 10 d. Kaur:epa$al_karo /.aukateisę ~u~o 5:'~au.dyti37
~grupės nanat. Jie buvo kaltinami png/audę karo belaisviusir ;uos aprū

gin)dais·
Be to, jie savanoriškomis aukomis rėmė komunistinį Jamtomąjį
~ Toliauteroristaikalti~':1i įvy~ d~i ~dyst
_es, <!augelįP_adegim'f Kau-

pasik.ėsinimŲ susprogdinti geležinkelio ų-engimus 1rvzeną kanuomenes san•
~ Propagando
s tikslams jie naudojo savo pačių atspausdintus atsišaukimus ir
ruzgėsi pradėt_i nau~ti s r~~ij o siųstuvu. Ne~ka~tant_~progstamosios n:ediia_go
!,
jaunamųjų ginklų 1rrankimų 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,kuriemsyrapatikėtas civilių ir kariuomenės saugumas, viskas yra žinoma apie veiklą tų neatsakingų elementų,
huių tikslas
yrapakenkJigalutinei kovai su bolševikiniu maru. Taippat ir ateityje
~isimėginimai sudrumsti ramybę ir saugumą bus be atodairos užgniauiti. Tad
civiliaigyventojaiįspėjami nepalaikytijokių santykių su karo belaisviaisbolševikais,nes už tokių santykių palaikymą ir ateityjebus 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. D ažnai 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 parduoti. Už tokias vagystes Vilniuje J. Semėnui teismas paskyrė 8 metus
sunkiųjų darbų kalėjimo, o iš Tambovo kilęs studentas R . Gro tas už
pan~~ nusikaltimą gavo 10 metų tokio pat kalėjimo. Taip pat ne vienas1khūdavo pasisavinęs žydų turtą, kurį vokiečiai paskelbė savo nuos~vybe.Antai Turgelių gyventoj as N. Kanovanovas, saugojęs į sandė
~ni
s 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_usik
alti~~s - ~andymus patx:gti~š ka~ėjimo, pasip? eši_nim
~ po CIJai, ginklų slep1mą u kt. Yp atmga1 gnežta1buvo baudžiami nusikaily karo ūkiui ir kovojančiam frontui. Bausmės kartais būdavusios be
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galo žiaurios. 1942m. "Į Laisvę" Nr. 155/316) buvo pask~
komunikatas:
tas toks
Mirtiesbausmė už iš /jemai surinktų daikJų pavogtą apsiaust
ON.Kaunas.Vll.4. Ypatingasisvokiečių teismas nuteisė mirti elektą
Stasį žetvb gyvenantį Kaune, Basanavičiaus ai. Nr. 6. Apkaltintasis ;;~on1e1
s~us~o~ėnesį bu~o!(-auno_darboįst~i?os f~ ~kirt_a~
dir~ti Ortskomendan~e!ų
Jis čia dirbosandėlyje, padedamasruš1uot1zzem1mų daiktų rinkliavosrnlilro
1e.
1
rinktus drabuži.u
s. Bedirbdamasnuteistasis pakeitė savo sunešiota žiern~111
~ SUsiaustą į vatapamuštą, geriaujam tinkantį, bebro apykakle apsiaustą išs ! ap.
daiktų. Tą apsiaustą buvopaaukojęs restorano savininkas Rapolas Gait~kt~
Ka~no.Gaidanissutiko nusmerktąjį su pakeistu apsiaustu gatvėje, pažin~ni
s iš
aps1~s~ą ir tuojpaprašė kaltinamąjį suimti. Šis iš pradžių mėgino atsikat/??
pareiškė apsiaustą nupirkęs rinkoje, tačiau vėliau prisipažino, kad pasinau~!'
ži.eminių dalykų rinkliavair apsiaustą iškeitė į savo senąjį. Nusmerktasisge~~
žin_ojo, kad už kailių frontui vogimą gresia sunkiausia bausmė, kad kas toĮa,
daiktusv~ s'.turės už tai atsakytigyvybe. Todėl jį ištiko teisinga bausmė. Kasnus
~
kalsfrontui1rkovojančiai kariuomeneį tasneturės teisės gyventibendruomenėje.'
Tokiais pranešimais vokiečiai nuolat baugino gyventojus. Kai toLietuvoje nepasitaikydavo, okupantai skelbė Latvijos ar net
Estijos teismų nuosprendžius.
kių bylų

Vokiečių

LJETUVADVIEJ
OKUPACIJREPLĖSE.1940-1944

Gražiūnas

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, vok1e~1ų _Pir~h~1,
a°:atm1~a1 - v1s1buvę šių kraštų kultūrintajai ir kartu
vok1etmt0Ja1.Tokių vokiškumo žymių okupantai rado visur. Kiekvienas got~i~io stiliaus pa~tatas vokiečiams liudijo, jog tasai miestas buvęs vo~1~čtų s~atytas_
ir Jame_gyvenę šios kultūros žmonės. Taigi Kaunas, V!lnms,o JUOlabiau latvių Rygabei estų Talinas buvo vokiški miestai. 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_rkitos germa~ų gentys. Vadinasi, Lietuva nuo
senų senoves buvęs vokiškas kraštas, Į kurį vėliau atsikraustę ir negermaniškos kilmės gyventojų.
Be to vo~ie~i~i_manė es~ ~ranašesni už kitus rasiniu atžvilgiuHerrenvolk. V1etmia~ro:entoJai esą "Europos piktžolės" _ Unkraut
Eur_o.pas._D~.rgero~a! pneš_19~9!11:
karo pradžią kurdami savo planus
nac1~1tynneJo, kun_a~rasei ~kir~1mRytų Europos ~entojai . Matuo:
da~1 ~auko~es,ska1~mo_dam1,
~1~kprocentų žmonių priklauso vienai
ar k1ta1kraujo 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
wjų rasimu po~11:1-nu
ga_lĮ butt suvok1etmtt, nors geroka dalis Iairf~nir 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~nk1a1vertmt1. H.l~1~len~ 1,;43m. SD i~ saugumo
Jicijos
vušmmkm E. Kaltenbrunnenm raše: 'AJesu už taz,kad būtų
JOS

pa
naikintas
intymių santykių draudimasestams ir latviams,o taippat su
: aisbeilatviais.Kiek tai liečia lietuviusir lietuves,manonuomone,draudimas
turėtų būti paliktas.Lietuvių tautašiuo atžvilgiublogai elgiasiir turi
tokią prastą rasinę vertę, kad draudim o panaikinimasbūtų netikslusir
nepateisinama
s." (Cit. TŽ 1968,Nr. 9/944).
/Beto, nacių ideologija skelbė, kad tik tas turi teisių, kas yra stiprus
.Kasbuvo 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
krašteteises bei pare igas perėmusi vokiečių tautat Kad išvijusbolševikus lietuviamsbūtų atsiradusi galimybė vėl naudotis kokiomis nors asmensar tautos teisėmis, nebuvo nė užsiminta. Vokiečiai žadėjo lietuviams
užtikrinti tik saugumą ir kasdienį gyvenimą.; Nebuvo pripažinta
netteisė pasisakyti jiems aktualiais klausimais. Komisarai savo nuožiūra galėjo pasikviesti vietinių gyventojų grupelę, kad šie išdėstytų čia
buvių pageidavimus. Hit lerio įsakas skelbė, kad vienintelisir aukščiau
siasvisoko matas - Reicho interesai, ir niekada kieno nors teisės ar
interesainegalėjo būti svarbesni už vokiečių valstybės interesus.
Šie nacių ideologijos postulatai turėjo didelės svarbos ir praktinės reikšmės okupuotoje Lietuvoje. Ši ideologijateigė, kad visuometir
visurvokietisturi pirmauti , o lietuvis tenkintis antrarūšio žmogaus vietą:) Vokietisšeimininkas ir viršininkas, o lietuvis tik jo tarnas ar - geriausiu atveju - pagalbininkas. okiečių civilineivaldžiaiė1!1u~ valdyti
Lietuvą, buvo paskelbta, kad oficialiojikrašto kalba yra vok1eč1ų, o lietuvių kalba tik leistina vartoti.JLietuvių įsta igos turėjo teisę susisiekti
tiksu vokiečių joms nurodytomis įstaigomis, o su_k_it
omis - _tik afyga~doskomisarui leidus arba tarpininkaujant generahn!a~ ko~1sar:u1.
Įv~1rūs vietiniamsgyventojams išleisti potvarkiai ~egal!0J0ne tik L1etu~0Je
~enantiems Rcicho piliečiams, bet ir buvu~1~sL!~tuvos~espublik_os
piliečiams vokiečiams. Net vokiečių teismas,JeiguJISbuvo Įsteigtas vietiniamsgyventojams teisti, kaip Standgericht,vokieči~ tau~~s as~en~bylų nenagrinėjo. Lietuvoje galiojusieji1!1oky?1o
bet a~kleJtm_o
~rm:
c1paivokiečių jaunimui taip pat nebuvo taikom_1.
_T
uo _reikalu_
~Pt?os~
k??1is_arai
ir Hitlerjungend. Vokieči~i buvožym!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 rduo:
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 avo. y·1s1
. gen.ausi viešbu;
cs..Jo
pa1m
Pasiuntinys iš kooperatyvo tą pieną
.
k'
'k
k'
č'
kavinės ir panašios vtetos buvo s irtos tt vo te 1ams. Garsų R:aqąl •
"Metropolio" viešbutį vokiečiai pavertė "Gaeste haus des GeneraUcino
~issa~s" - ~eneral!nio komisar~ s~e~ių ~,a~~- Pri_e~ie ~v os karinin1<~
lešomts pas1statydmtosRamoves 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", vokiečių komendantūra pertvarkė į "Soldatenheim" .
Daugelis nacių propagandos apkvailintų vokiečių tikėjo, jog vo.
kiečiai turi teisę ne tik kitas tautas valdyti, bet tos tautos yra patenkintos vokiečių valdomos.
Šiuos dalykusprieš karo pradžią dr. Girgenzonas, g Latvijoskilęs
gestapininkas,pik. K.Škirpailabai atvirai išdėstė. ''Jispradėjo nuo išdidaus
pasigyrimo,kad geraipažįstąs Pabaltijokraštogyventojusirjų tilouosiusinteresus,kaipgimęs ir užaugęs Rygoje.Tiek lietuviai,tiek latviai esančios grynai
ūkininkų tautos,o ūkininkams esą niekas kitas nerūp4 kaip materialinisgerbūvis. Politikaūkininkui esantivisaisvetimasdalykas.Nepriklausomybėsreikalavimasesąs šovinistinės inteligentij
os išmistas.Kad tai tikrai taipyra,esą
paliudijair lietuvia4kurieišgelbėjo savokailį nuo bolševizmo,pasinaudodami vokiečių repatriacija iš Lietuvos.Jie apieLietuvos nepriklausomybę nebesvajoją. ReikalavimasLietuvainepriklausomybės esanti tik iliuzija. Vokietijai karą laimėjus ir Pabaltijo kraštusūkiškai prišliejusprie Didžiojo Reicho,
tų kraštų ūkininkų gerbūvis nepaprastaiir taipgreitaipagerėtų, jog trumpiausiu laiku visossvajonės apienepriklausomybę išjų galvų išgaruotų. Anot Girgenzono,savonaujapadėtimi jie tik galėtų džiaugtis,kadangijoks bolševizmas ar koks kitokspavojusjiems nebegrėstų. Persimesdamas į Reichopolitikos platesniushorizontus, Girgenzonastoliaumėgino mane įtikinti, jog mažosios tautos NaujojeEuropojesuverenumunegalesiančios naudotis. Talai
joms, jo nuomone,nei nereikalinga.Savo valstybės, kad irm ažos;išlaikymas
joms buvęs per sunkus dalykas.Jispriminė didelesišlaida:,;kokių Pabaltijo
valstybės turėjo kariuomeneiišlaikyt4 ginklams įsigyt4 algoms skaitlingam
valdininkų aparatui,diplomatinėms atstovybėms užsieniuose išlaikyti ir t.t
Prisišliejusios
prie galingosVokietijos;
j os jaustųsi saugiau". (Lituanistikos
darbai, II, 84-85p.).
Gestapininko Girgenzono mintis okupacijos metu vokiečių pareigūnai dažnai kartojo su jai<,reikalų turėjusiems lietuviams.
Taigi okupantai lietuvius laikė žemesnės rūšies žmonėmis, nieko
jiems nedavė ir nctadėjo, o kr~tą ir visus jo turtus m an ė esant savo
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. k i naudojo savo nuožiūra. Tiesa, ne visus vokiečius ir
iarogro_
biu, ~rpavcrs ti nacistais. Tačiau tokie neapkvaišę nuo nacių
Hitle
ris
sauguI? o sum e~imai_s
_s?vo
propa~a
~ labiau išsiskirti i~ ki\Ų ~lgesm. Š1?.1~
ar tatp! tr ~~tteblatvtau
0
ras,JU okiečiai visiškai pntare ekspanstJat, kolomzactJos planams
rną.11!~tys vpanašiems dalykams. Okupantai visada prisiminė Hitlerio
""1·k11te
s
·
• ·
· • d
be · · užk
~"' m m
, kad
Reicho mtercsa 1 vtsur tr visa_ a yra ~var. _sn~ n~1 . . al~aky
~raštų bei jų gyventojų, tačia~ l_a~~ldažna! elges1 kitatp! Je~gu
nuspręsti Reicho ar jų asme nrn~at 1nte resa1yra ~v~r~sm. ~tuo
reik)
iu
jie daug ką stebino . Ne t aukšti ?~~~antų _r~re1gu~a1ne _vieną
8
~ g O elgesiu patvirtino kad savas ka1hs Jtems rupi daugiau nei skels~kisa~št'ki'mybė
Fiureri u{ ir Vaterlandui . Ostlando Reicho komisaras
1
b1ama1
. .
.
.
· · be'
'k'
Lohse 1944m. rugpjūčio menesi be Berlyno žtm?s 1sut1 1m~nu~šali
no nuo savo
ir
H:Lohses
buvo pa_sk1rt~s
Reicho komisaras Ukra inai Kochas. Než1?oma, _kurLo~se _n~s1d_anginotačiau jam pavyko išsisukti nuo kartuv1ų, ku~1ų_k~ru1_ ~a_1giant~
s D:e'š ' ngė daugelis iš savo postų pasitraukusių kanšktų 1rctvth~v~k1eč1ų.
~~~a
pituliacijosH.Lo hse išniro Vaka~ Vokie!!joje, kur t~h~~ tr gyve:
nogaudamasbuvusio valstybės tarnaut o30pens1~ą-l<:ol ner~~eJo sprukti
nu~teisėto atpildo, nacių pareigūnai buvo ypatmga1gobšu~Ir s~va_na~diški
. Generalinis Lietuvos komisaras von Rentelnas l~ba1 gre1ta_1
P1:·
sigrobė daug nekilnojamo turto Lietuvoje. Kaune kom1s?raspa~1savtno Vailokaičių namą -vieną geriausių _mie
sto ~astatų, V!lkav1šk1? ap_skrityje nusižiūrėjo Paežerių dvarą su visu~
tr negyvu1~v~nton~m1.
Beto, von Rente lnas ėmėsi valdyti aštuonis !<a~n
? apsknt~~s~admamuosiusvalstybiniusūkius, kurie buvo nusavmt~Lietuvos p1l~~č1ų dvaraiar 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.1etIJOJe
.. · . ~z· ·moma, kad von Rentelnas vieną sykĮ
savo
vardu
Į
Vok1et1Ją
. .
•x d
1· d'd
.· te· ne t 50 000 l'trų
degtinės - tai buvo ttk VJ
ena 1,- auge
10 1 espasmn
1
.
··
'lik · ·
· ·
ž · · tų Nuo generalinio komisaro nenoreJo atsi tl 1r
mų
ir md
a kesm':lsm~ p.
džiui Panevėžio apygardos komisaras Neuapygar ų om1sara1. avyz
,
· · Ch d k
. .
. tų nacionalizuotą Panevėžio burmistnn o a ausa~ o ~~~ae iūnų dvarą Neurnas nusprendė, kad tie dvaro rūui-~r ausmksĮ kanma1·
gerai l.r~ngti ir įsakė juos iš esmės pertvarkyti.
malJam nepa an
'
. · y
l · yVienam dvaro kambaryje palubėje liepė p~k_a6m_ti vt
~ivą. ~~~~
t
tų 'ši 'das turėJ·o apmokėti Panevež10miesto va y a, nes Jl ą
remon . 1 . ·ta1 o Be to norėda m as išp
• - •
d o ·"emes Neu
d:ųvarą
adm1ms rav .
,
. .1esttSsavo· - vard z že. , e ·~ mas ·sakė iš tų ūkių, kurių žemės ribojasi su. tamunų varo m , t:.. . . kus. N ac1a1
. . ypač lobo grobdami
kelti.lše1mmm
. nužudytų
.
. žydų turtą.
ik ž Pad
·
k'Į žy dų tur tas. pn'klausė Reichu1, tačiau egt:1stavot y us
gal potvar

1s~:s:okiečiai

~engė ~ės~yti

P?ž_iū

n~u~\

pareigų pabėgo. Į

vtetą

:~'l
P~f

mfc:
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naikinusių esesininkų sudarytas minėto grobio

aprafas ~
buvonesunku. 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 dVJdežes 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;akymunepasi tenkino ir reikalavo i~~;~ 1~·
1
kur 1r_kaip JOSdm~ ~10s. _1uon:i?
t ?ran~cny?Cs pasisavinus Crarnc" .1•
apkaltmo savopatareJą bei verteJą hetuv1J ašrnską. Jašinskas kai[' . n~
gr!~žtaiat~et~,. tačiau ~in_čą su vokiečių komisa ru, suprantam a, p~:t ~
meJo (argi galeJo būt k1ta1p!).
a1
Jašinskui teko atsisakyti savo pareigų ir sl ėptis.
. Vil?~aus mi~~to komi~ar~s1-I!n
~ tas .b~vo ~o~sįžūlus, kad i.šVi!.
ma~s _da1l~s.muz1e1aus pas1sa:,'mo 1r 1~vcžc _1stor_me~
vertės baldus,se.
nov1_nms k1~11~u
s,_ke~etą p~ve_1k
sl~ ~e1_s.r~v1ūrų ir kitus meno dalykus
.
N?c1ų pare1~na1kaip apsest1ap1plešmc10Lietuvą ir darė kraštui kartais nebepataisomą žalą: I?avyzdžiui, ~r_?bdaminet ?1uzi~juosesaugo~asbrangenybes. Retsyk1a1stoks parc1gunų elgesys lietuviams duodavo
1rnaudos.llnes godžius vokiečius buvo galima įvairiomis priemonėmis
papirkti..z.em~snieji parei.~nai, ~u ~ur!ais lietuviams daugiausia tekdavo_tu~et~r~ikalų, ?eg_a!eJopas1sa~1~l1dvarų, rū mų ar įmonių (juos
grobė VJršu~es),todel šitie tarnaulOJa1mielai priimdavo ir mažesnius
dalyk_us. V~1š
_es, sta~besnį ~i~žulą svies_
lo, lašinių paltį, kiaušinių ir
b_ute!1de~tt~es, ~un~os galeJa1P?na~dot1ne tik Lietuvoje, bet ir pa~1ųstt sa~šk1amsĮ Re1chą. Kone k1ekv1enastoks pareigūnas mielai priimdavo 1r padarydavogana žymių nuolaidų bei paslaugų. Kaip šiospaslau~osb~v~pel~omos, vaiz~in&aiaprašė kun.V. Martinkus, kuris savo
stra1psnyJe.Zudika~a~ $elbėt_oJas" pasakoja: "1942m. vasarą unifor':'uotas !1~c1s atvyk~Į Židikuspieno pristatymokontrolei. Kaijis peržiūrė
JO valsč1~1_7 kn~?as ir ra~~ pe':':ažai užrašytų karvių pagal turimą žen-ĮėS
į~~t tail~~ a_te1o
kle~om10~iš!rdr;s,ke~kdam~~ir gr~sindamas, kad f:itq
tę_vazmes_po kaz'!!'~s_tzknn~zkarvių skaičiaus u; radęs jų daugiau,
n~gu uzr~šyta, _i
štrems ukimnku~Į kOf1C~ntracijosstovyklas.Aš išsigandau
delsa~o-~omų, ka_d?e~uken~e?i· Ef!'11au
kalbinti, vaišinti, nuvežiau pas
porą _uki~mkų,_ kune 1rg1
pavazšmo. Jis atsileido, nedarė kaimuos tikrinim?, " _me~ 1~ ūkininkų nenukentėjo. Vėliau jis atvyko tikrinti mėsos
pnevolzų atzdav1
_mo, ~uvo::ukalbamas_irniekas nuo j o nenukentėjo. Kai
~uvo vyrų raukimasĮ kanuomenę, taz seną pulkininką vaišinome kaip
1m~~yd~m1,
bet už tai 7f šaukiamieji1 _išskyrus vieną_, gavopažymėjimus
su UK (unabkoemmlz
ch) [nepake1č1amas,- A.G.] kas reiškė kad jie
negali būti paimti kariuomenėn, jiems negrėsė pavojus būti pagautiems
kur ant kelioir išvežtiems.Vieną paimtąjį paskui irgipaleido". (Draugas.
1

f
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NAIKINAMI
REICHOPRIEŠAI
Pirmomis karo d~enomis v?kiečiai d_ažniausiai žudė ~mones,~erdami
už tikrus ar tan amus_ka~ ų užpuolimus, už ~są sl~p1a11!us
pnešo
ly•usar kitokią pagalbą pncš ut. Be to, okupantai zude su gmklu ran~a~ sutiktus civilius, dazniausiai prieš raudonuosius kovojusius lietu~ssukilėlius bei priešakiniams daliniams patekusius karo belaisvius,
;rių saugoti~r _pasiųsti į fr?~t? u~nugarį ~ar~sin_et:1rilaiko. Kai ~ron:
taspasistūmėJO Į Rytus, nac1a1eme vykdytiH1tleno Įsakymą: planmga1
naikint
i Reicho priešus.
Ką

naciai

laikė

savo priešu

Naciaigana keistai vaizdavosi,ka<,yra jų priešas. Savo priešais jie
laikė ne tiktuos, kurie ėmėsi kokios nors Reichuipavojingosveiklosarba
buvo
bent priešiškai nusiteikę, tači au ir tuos, kurių vien tik egzistavimac;
kuonorsneatitikonacių tikslų bei interesų. Pavyzdžiui, čigonai naciamsir
apsk
ritaivokiečiams nejautė jokios neapykantos, nes kultūros beveiknepaliesti
emsnomadams politika iš visonerūpėjo. Tačiau čigonai laikytinacių Voki
etijos priešais, nes jie esą asocialuselementasir "rasinė piktžolė". Taiginaciai žudė visiškai nekaltus žmones,tačiau jiemsžudytinaciai
turėjo savų motyvų .

Naciai naikina Lietuvos žydus

Didžiausia Lietuvojevadinamiesiems Reichopriešamspriskirtagy-

ventojų grupė buvo žydai, kuriuos naciai žudė dėl dviejų m?tyvų: p i r:

ma s i s , kad žydaisukūrę komunizmą, jį platinę ir rėmę sovtetus.Negah
būti jokios abejonės, jog_prasidėjus 1941 m. karuižydaitroško, kad sovietaivokiečius nugalėtų. Sis jų troškimas radosi ne todėl, kad kiekvienac;
žydasbūt"Ų komunistasar remtų komunizmą. Jeiguvokiečiai 1941 m. žydų
atžvilgiu
būtų vykdę bent tokią politiką, kuriosjie griebėsi 1914 m., tai ko
gerodaugumažydų būtų palaikę vokiečius. Apie tai mes galimespęsti iš
pavyzdžių. Prieš pat karo pradžią sovietainudavė, kadjų ir vokiečių santykiai yra labaigeri, todėl komunistų spauda, radijasir kitospropagandos
priemonės apie nacių antisemitizmą beveikneužsiminė. Todėl labiaunuo
Vokietijos nutolusių sričių žydaiapie tą antisemitizmą nedaugką žinojo.
Žydaivaizdavosi,kad atėję vokiečiai vykdysmaždaugtą pačią politiką,
kaipir 1914 m. Dažnai žydaivokiečius sutikobe jokiosbaimės ir baisiai
persigando,kai tuojau pat juos ėmė žudytiEinsatzgruppenkomandos.
Šitaipiš pradžių žuvo gana daug Rusijosžydų. Tikvėliau pasklidožinios,
kaip naciaiiš tikro elgiasisu žydais.Vokiečiams artėjant kone visižydai

,
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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 soY1eta1sumu.~tų vok1ečms. Taigi šmo a tveju žydų por-•?
į komunistus neturėjo jokios reikšmės. Iš tikro komunizma1, tarp Lle~~ns
žydų nebuvo kiek ryškiau įsišaknijęs, nei kad ka~ no rs apkvailintas ani:

mitinės propagandos gali manyti. Tikra tiesa , kad Lietuvos nepriklaUSomybės lai.kaiskomunistinėse organizacijose žydų pr opo rcingai buvo dau.
giau nei lietuvių. Tačiau komunistinių organizacijų nariai žydai sudarė labai 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 partijoj, komunistinio jaunimo organizacijoj ir Mopre (komunistų tarptautinės pagalbos organizacijoD iš viso buvo 1362 asme nys, iš kurių žydaibuvo

593: iš 933 komunistų partijos narių - 317 žydų, iš 211 komjaunimo narių
-137 žydai ir iš 218 Mopre narių -139 žydai. Be Vilniaus krašto Lietuvoj
e
gyvenodaugiau 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 stotiį
komunistines organizacijasir 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 galėsi ą bent gyvybę išgelbė
ti. Sovietai šiuos žydų nuopelnus dar išryškino. Sovie tiniai okupantai nepasitikėj o net ir lietuviais komunistais bei ko mjaunuoliais. Todėl įvai
rioms pareigoms dažniausiai skirdavo rusus ir žydus. Lietuvius areštuodami ir deportuodami į talką pirmiausia kvietės i žydus ar kitus ne
lietuvių tautybės komjaunuolius. Prasidėjus karui sovietai šiuos komjaunuolius vienur apginklavo, kad šie prieši ntųsi puolant iems vokiečiams, kitur aprūpino benzinu ir paleido padeginėti miestelių bei sodybų. Šitie sovietiniai aktyvistaisudarė labai nedidelį visų Lietuvos žydų procentą. 1941 m. Lietuvos komunistų partijoj žydai sud arė 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, Komodai tės ir kitų į juos
panašių nusikaltimus buvo išpuolių net prieš kūdikius, kurie negalėjo
būti kieno nors priešai.
Antrasis
motyvas atėjūnams naciams žydus naikinti Rytų srityse buvo tai, kad čia esančios "žydų peryklos" - "Judische Bruttstaet·
t~". Nuožmiais s~~oprieš~~ naciai laikė_ Vak_arų Europos ir ypač Amerikos žydus. Nac1a1sudare ilgą žydų nusikaltunų sąrašą: teršią arijų ra·
sę, mai~oją mokslą,_platin_ą ~rij1.1;5
~emoralizuoja_nčias idėjas ir, panaudodami savo finansinę bei kitokią Įtaką, net sukelę karą prieš vokiečių
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. •osžydų galybės šaknys esančios Rytų Europoje, nes šiuo'fik
k d
č.
ižy . b' l .
ieieM·rOSl
e gyvenantysžyd ai 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
ga1
urn ~tiprinąs jų diasporą. Jeigu žyd~1hautųs1 iš ~ytų ~u~~p~
jVak~
~akarus, tai dėl mažo gimsta mum o tr g~na s~a.rčios ~-1~1hac:tėlyS1 laiVakaruose išnyktų per 50 metų, o gal 1~gre_1č~a~. PneJę tokių
jOStyd •ai ir nusprendė Rytų E urop os žydus 1šnaikmt1.

i;

il"3dų nac\momis karo dienomis ivykdytų žudynių žydų ~aik~nim~

1 miestų ir miestelių 1škr~ust~ l u~m1est1ir_pn_s~a~ ~n~ 1vam~
U1l:i
Po ~Įką tarsi apsilpo, t~čiau visi_š~aine~ili~~ė. D_aug~lyJe.v1~to.~ų

tyd Kaikur žydų niekas nekhude, tačiau paskuste l vtetmes _adm1d~rbų ...05 parinktus darb us. P ranešimuose iš įvairių krašto vietovių ranni5
traetJ
·
•
· • · · 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 melių priemiestį. Rokiškio - taip pat pers_i~elt1l užmiesti, S~alvų _(Za_rasų
dvarą, iš kuno , h_
e tukr.) žydus vokiečių 1·sakymu suveže l Juodkos
aps
· 1· ·
1·
išk
vių partizanų patarti , daugelis išbė~ojo _irP'.15
_1
s ~pe neto imam m e.
Deja netrukus vokiečiai ėmėsi mas1ška1naikmll žydus.
'Daugiausia žydų gyveno Vil~iuj~,_Kaune ir Ši~uliuose. Šių m~estų
žyd
usnaikino ne visus iš karto, o 1ste1geg~tu~,~nuos~ ~pgyvendm~
žydusvarė į darbus ir šiuos pasm erktu ~s1usiš leto naikmo. Mažesruų
miestelių žydus dažniausiai išžudydavo iš karto . .
. . .
Vilniausžydus masiškai naikinti ėmė 1941m. liepos me~es1? ~duryje.Esesininkai mieste gaudė vyrus žyd~ es~ darba~: l:3~1a~~ tikro
veždav
o į užmiestį ir sušaudydavo. Tuo pačiu ~aikuvok1~čia1 emest_~obstytinaikinamų žydų turtą. Rugpjūčio 16 d. rruesto komisaro p~tare3asžy~
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:J 0
įsakymą vykdyti,tačiau iki nustatyto laiko re1k_alau1
~mos sum<?S.
nesunnko. Tada Muereris sufaudė žydų tarybos nanus Pietucho~kį Ir ~ą.
Rinkliavatruko tol, kol įsakyta suma buv? ~urinkta.
la~kužy~a1dar
gyvenopasklidę po visą miestą, nes abu Vilniausgetai 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 kolektyvinėmis bausmėmis, paskelbė Vilniaus komisaras Hir?'stas.
.
.
1939 m. Vilniuje gyveno 60-70 000 žydų, ta~1au,v?ran_tJ_uosl getus, 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~lniaus į provinciją ar išsislapstė, o treti b~v? 3au nacių suna1kmtt. ".'1~niaus getų administratorium tapo SA kanninkas W?lfas, o žydų ~hc1jos viršininku ir geto komendantu J. Gennsas, kuns buvo vedęs hetu-
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vaity ir lietuviamsžinoma'!žąsyčio pavarde . Jis buvo dar~
vos bei Gudijos getų vir~ininka'I- Yorstchcr . Gcnnsas uoliai t ,retu.
vokiečiams, tačiau žydamsai~kino,kad faaip jis sumažinąs žydųa~navo
ir daug ką išgelbstįs. Nors ir uoliai Gcnnsa'I vokicčiam.<; tarnavo
nepajėgė jiemsįtikti. 1943m. rug;ėjo 15 d. Gcnnsą su~audė gcstari _l kau
Neugebaueris,nors lietuviaijį į~pėjo, kad į Gestapą neitų, o pasi~~n
nes buvo ten kviečiamas.
P4,
Naciaigetuosegyvenančius Vilniauc
; žydus tolydžionaikino. Pirm.
~ia~udė d~r~ kortelių ~eturi?či~~• ne~jos teikė teisą į darbą ir šei~:
išlaikymą. fokmsasmem~vok1eč1a1 surinkdavo, gabendavo i Paneriu.\.
1
sušaudydavo
. Daugelisžydų gyvenonelegaliai ir kratų metu smukdavo~
užmaskuotasslėptuves. Beto, naciaigriebdavosiir kitokių naikinimobu!
dų. Vien~~'Yki
vokie~aipaskelbė, jog g~bcnsnor_inčius ~crs~clti į Kauno
getą, kuriame gyvenimo
sąlygos buvola1kom
os kiek gerclesncmisneiVilniausgetuose. Vyktiužsira~ė maždaug 5000sava norių, kuriuosnugabeno
ne į Kauną, o į naikinimo vietą, ir ten visusišžudė .
Vilniausgetai senojo žydų geto teritorijoje egzistavo iki 1943m.
rugsėjo ?1ė~esio, kai_
vokiečiai ė":_ė juos likviduoti. ~~ci~i ko~_evisusjų
gyventojusišgabenoĮ koncentrac1JosstovyklasLatvJJOJe
u-EsllJoje.Dalį
į Estiją ar Latviją gabenamų žydų vokiečiai klastingai nuvežė į Varėnos
smėlynus ir ten sušaudė. Likviduojantgetus daugelis žydų atsisakė iš
geto išeiti,todėl vokiečiai ėmė sprogdintinamus bei jų rūsius . Griuvė
siuosežuvodaug namuosebesislapstančių geto gyventojų . Dalis žydų
bandė gelbėtis kanalizacijosbei kitais požemio vamzdžiais.Vokiečiai
tuosvamzdžiusužtvindė vandeniuir bėglius prigirdė. Ši vokiečių akcija
prieš Vilniausžydustrukoištisą savaitę . Tuometu Vilniausgetuose dar
gyvenoapie 14 000žydų: apie 10000 vokiečiai išvežė, o 2000 paliko,
nes šie dirbokarinėse ar kitokiose vokiečiams svarbiosedarbovietėse.
Likusiejibuvoišbėgioję ar žuvę.
Kaunegetą vokiečiai įsteigė Vilijampolės priemiestyjeir į jį žydus
ėmė keltijau 1941m. lieposmėnesį. "Į Laisvę" 1941 m. Nr. 31 paskelbtame ELTOS liepos28 d. komunikatesakoma, kad žydai į getą Vili·
jampolėje varomilabaisparčiai ir kad ten jau aL5idūrė 35% Kauno žy·
dų . Vokiečiai reikalavo,kadvisižydaiapsigyventų gete iki rugpjūčio 15
d. Iš visoį Kaunogetą vokiečiai suvarė apie 45 000žmonių. Daug žyd ų
iš savonamų buvoanksčiau išvarytiir laikomiVII ir IX fortuose.I getą
pateko iš tų fortų.
Kauno getožydusvokiečiai versdavodirbti.Daug žydų buvo nu·
varyti į aerodromą, kuriamedirbti reikėjo naktį, spaudžiant30 °C ir
stipresniemsšalčiams, todėl daugelisnušaloausis,rankas,kojas. Kitus
vokiečiai veždavodirbtiir į užmiestį -į Raudondvarį, remontuotiPrienų kareivinių bei kitasvietas. 1943m. šimtaigeto žydų buvoišvežtinet
į Rytus apkasų kasti. Naciaitolydžiogeto gyventojusvis naikindavo
.
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1.dusį getą vokiečiai liovė11i

ma11
i~kai naikinti jo gyventojus,
iu~arę -~Iatsurinkdavo 100- 200nedarbingų asmenų grupei!,ja,i,vei.11~8
~ fortą ir ten naikindavo. Nuvc'-tic mi, liepdavo patiem,;i,~s
ikasdal'O
lt,enusirengtiir lipti įj<1s, kuriose nelaiminguosiusir nu~audavo.
ridU
O ~:mis
surengdavo ir didesnio mw1tofodyncs. 1941 m. spalio
Ka
r~a.r;auno getožydai- ir vaikai,ir seneliai- buvosuvarytiį aik.~ty:
9d.~~iapatikrinti, kiek yra darbin,1:-'Ų asmenų. Visus 1-ydui;
pravarė
esar~~cjų kareivių eilių. Aukštesnisvokiecių pareigūnas geto gyventa~5nežiūrėdamas nei _
lyties,nei amžiaus,_nei darbingum?,lazd~s~y:
1
~l. '·eną pusy,kitus - Į antrą. AL-,kyrę apie 10000žmonių, vok1ečia1
:~1;ieną juonugabenoį IX fortą ir anksčiau minėta tvarkakulkosvaid~\!is
beiautomatini~is~inklais_suš~u_dė. 194~m. k?vo 27 d. ~okiečiai
~ Kauno
getoi~g~u?ev1~us senius ~rJau~esnmsnei 16 m. vaikus,kuriuos
paskuisuna1kmo. Zydus žude ne lik _IX Kau.~o fort~:~943m.
seniai,
moterysir vaikai i~Kauno geto buvo1švcfam1
Į LenklJOJe
esancias
mirties
stovyklas.
Kadnaikinamigeto gyventojaivis tirpo,galimespręsti i.~pranešimų apie getoteritorijos mažinimą. Jau 1942m. geguzės 5 d. spau~oje
pasirodė toks pranešimas:"Nuo gegužės_ z d. !(~u~o~hettosum_~m~mas.
Jo gyventojai turėjo labiau susiglaus/l.l.f hgšzolmes ghettosrities iš-

~ta.\ f~
t\

skiriamakeletasgatvių ir prie jų esą namai vėl bus nau~oja~i bu_ta
m~.
Tuobūdu bussumažintasbutų trūkumas Ka_un
e._Iš§,hett~ 1tskirtasšia~res
vakarų blokas. Jo vakarų ir šiaurės vakarų ribaeisZe~azčzų plenL:4
, šzau_rės rytuose
- Demokratų gatveirpietryčiuose - Panenų _g~_tve,_
":',~osdešiniojipusė, einanti iš miesto, lieka ghello ribose. Buvu~1e
~1_1e1s
efl zšgh~t~o
iJskirtųjų namų savininkai iš pradžių galės būti paskirtiJŲ naudoto1azs.
Prašymus
tuo reikalupriima miesto komisaras".({L,_1942-:104
/265).

Namai,kuriuosegete gyvenožydai,buvol?~teap~iurę, ka~pr~šyteprašėsi rimto remonto.Be to, niekas nenoreJO-~eitisgyventi_
šaha
geto,nesčia buvonaikinamižmonės. Niekasnegal~JO
garantuoti,kad
kurią norsdieną vokiečiai nepalaikystokiogyventojo
žy?~ar n_e_a
pkaltins,kad bendraujisu žydaisir nesušaudyskar~usu naikinamaisg~to
gyventojais.
Taiginiekasneskubėjo grjžtiį tuščius ~et_o
n~m~s.Y?kte:
čiams teko išleistiši įsakymą, kad buvę namų savmmkatvel grįžtų l
savobutus:
Kauno miesto burmistro1942 m. gegužės mėn. 8 d.
skelbimasNr. 8
. .

.

Siaurinantghettoribas, yrajau laisviVi/ijampolėje n~m~t~~ų gatvių: a.~u~g. nepor.nuoM,45 ir dule;ą
rog. 1- 15 ir· 2- 16 Nr.N r.,b. De~iokratų
"
.
·Nr.Nr.e.· Jurates
N N
1os v1sosgMves
· 11uo,-a11enų
n
· 1'/d L 111
· ku vosg. ,."a•nų
r. r.,
g. visų
, ,, Nr.· Nr.· d 011tv1
. · visos
· gatves
· N.r.Nr.., 1.· Mindaugog. Pon11.
nuo
e.M1,''kimo
.
,_ 14 ir1nepor.
n .muo 15
, ir
n
·
epor
nuo
65 Nr. iki Demo1<1atų g. 1. ratnmpo visos
d1'dė:1ą' Nr.N.r., g. ranenų
g. n
R č' ·
tv · N. N k.
,. . Nr.N r., l.. P'ku
io visos..ga es r. r.,
ga,.-es
l
o1·IO VI·sosgatve·sN.r.
• N.r.
., J,• agu
.
,
..
·
·
·
·
N.
N.r.
Į
Stu/oinskio
g
ponn.
nuo
36
iki
46 Nr.Nr.
, m.
S,w1stutes visosgatves r. ., .
o·
·
1

••

•

•

,
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LIETUVADVIEJ
OKUPACIJ REPLĖSE. 1940-1944

Gražiūnas

Vamiųg.porin. nuo 64 iki 78Nr.Nr. irnepor. 65- 79 Nr. Nr. Namų
skaitomiimamai.
nunieriai ~
PonoKau_no,Ųiesto Kf?,m_is~ro
rt:'rody~~,~isiišv~rdintų namų sa . .
r
riedėl ghettoĮStezgzm? ~reJOzšstkeltf:
gyv_~nfl
l ki~as_
miesto dalis,priva/::'.'1,.Zka~
/cu.
gegui.ės mėn. 20d.grzžtiatgalgyventiVili1ampolėn l savo namus. Grįžt ~ !942rn.
1 llpsig:y.
venti Vi/ijampolėn bendratvarkaprivalogauti orderiusbutams u1U::~t~e1
B~uro
,_Vi_lijaml?olėje, Raudondvari
o g._N':~O._
Gri.žusie/iVillijampolėn n~ 11 b1,Įių
mnkailaisvusJŲ namuosebutusnetun teisesišnuomofl nuomininkam ;ų_ saw.
taiyraButų Skyriausžiniojir galibūti užimami tik su Butų Skyriauskit{ 0 kieb1,Į.
savininkai,nustatytulauru
nepersikėlę atgal į Vi/ijampolę, nustoja teisės7uu..P'(
arnų
kitose miestodalyseir iš turimų butų gali būti administracinetvarkaiške~~1 b1,Įt1
1•
Visaisgrįžimo į Vdijampolę reikalaiskreipiamasiį Butų Skyrių - Laisvės
IV aukšt.45 kamb.arbaį 11 Butų Biurą, Vilijampolėje, Raudondvariog.;,. ';;,70
/p~s.) ST. KENSTAVJčius
Bum11stras (!L, 1942-J0?/268
)
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. ki mose palėpėse ir kitose

panašiose vietose.
Gana daug žydų dirbo
Gete_
~ niapygardos 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, suVakaf\15,
vo
· · ' ' ki „
, . rupėmis ir išsiunte l vo etlJą.
.
..
skirsl~džiojidalis Šiaulių aRskri t~es žyd~ buvo s~šaudy_u ~etol _1 JŲ 'Į;f
. vietų. šioje apskrityje 3au p1rmo~us ~a!o d1~nom1 s siau~e advoPožėlos ir ltn .Ko lokšos sud~~ tl būr~a1, ~~ne pagal ~acių p~aną
žydus. Panašiai Kaune elges 1 J. Khma1č10 bu.rys . Likę 'Į;fV1 žyna~inočiš šiaurinės apskrities dalies, buvo suve žti ir apgyvendinti Žadat}'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~1nių miestelių suveždavo į tam tikr as vietas, da~mausia1 netoh koki_?
norsdidesnio miesto, kuriame gyveno stambesne žydų bendruomene,
irtensušaudydavo.
.
.
.
.
. .
.
Vokiečiai žydus Žemaičių krašte 1šžude ~a1 ~r l~ba1 _gre1ta1._A~ie
1800Plungės žydų jie sušaudė jau 1941 m . birželi <: menes1~ pabaig o3e,
Alsėdžių - tų pat metų liepos viduryje, šal~a es8:nčiuose T~l~mo~ žyd~
~naikinotik 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:bojėga, kurią galėjai bet kur panaud oti , t~el V1enm ~1V?~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 voŠiaulių apygardos komisaro Geweckes spmam1. a1 n
Ų
kiečiai ėmėsi vos tik užėmę miestą. Iš pradžių ~ieste .buvo sušaudyta gana
daugžydų vyrų. Vokiečiai tuos vyrusir iš kitų VIet?v:'ų at_gabe~tusžy~us išviso apie 6000 žmonių - sušaudė tame. pat Ra1;mų ~,š_kelYJ~,ku1;ame
... išžu d'e lie tu VIŲ
. po11·u·ru·us
kalimus.
raudome11
. . . Telšių bei
. . kitų
·ru1·m1estehų
. žy· · vai'kus ( ap ·te 5000 žmonių)
vok1ečia1
nuveže
l
Gt
1Uose
1rengtą
des 1qų
·
.
'či · ·
t
stovyklą. Rugp1'ūčio pabaigoje atrinkta apte 500 mergai_ 4 ~ ~aun~ ~o e.
.
.
.
y·
k ·t
tovyklos
ovvento1os
tr JŲ vaikai burų tr grąžmta l Telšių getą. tsos 1 os s
.
OJ · •
• J •
k.i či •
•
vo sušaudyti . Gana daug tų žydžių buvo aud~<?ta ~e~e~ v~ e_ . ų 1gu1a1.
. .
.
terų nėštumas 1·au ryškiai knto l akis, Jas žiemą per
Ka1. ne 1amungųių
mo
.
Iš'
t
· kurį d ar 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~8~,nep~teiki
musžydus

vokiečiai varė i darbus.

.
tarn ie~;p
k\

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, k ad vok1eč1ų galybe jau bra ška
nenorėjo iš geto niekur traukti s, ėmė slėptis, kiti net į žemę įsikasė'.
Tačiau vokiečiai su policijos šunimis surado ir į žemę įsikasusius. Naciai 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. Atžygiavę 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 1944m. 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 tolydžio - kad ir mažesniu mastu - buvo naikinami. Žydus sušaud ydavo ar
pakardavo net UŽtai, kad grįždamas iš darbo arba šiaip kur nors n ešdavosi gabaliuką duonos, mėsos arba kelias cigaretes. Vokiečiai, kaip ir kitų
miestų getuose, Šiauliuose naikino nedarbingus gyventojus. 1941 m . rugpjūčio mėnesį naciai getą apsupo ir iš jo išvarė daug senių, moterų ir vaikų, 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-

-

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:
nu
es o 23
gyvde~OJŲ u- ž' • ži·eviliškes ir ten sušaudė. Žydės Raseiniuose
1.1epos
. Juos nuve e l
.
._ .
d k' či · ·
·
gyveno dar ligi rugpjūčio pabaigos. Tik rugpJučio 28 . vo 1e a1Joms 15a-

,,,,
;~iiiit"lti
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kė persikeltiį Biliūnų dvarą, esa.ntį <?lia Raseinių, kur bus~

I

gyvenvietė. Po dviejų dienų vok1c6a1dvarą apsupo ir jo gyvc

i~Jajų
11

vaikusi<tudeP~abaudos<au.dykloj,~urioje Li~t~vcr.-.
kariuomcn:.,>~a~
be:;
nių įgulo'> kanai mokydavosi<audyt1.Su Rasc1mų fydais kartu \U .~<t':ė1ir i<aplinkinių miestelių atvcttu<,fydus. Gana daug fydų vokica/a 1k1no
. . r-_: k l .
l su<au
· ,
de ir vir a nYJe.
. . Pana~iaibuvo i<t~dyti Ta~r~~ės bei jos ~pylinki~ 1~dai. Krctin
1rJOSval'>čiŲ žydus, kaip Jau mmeJome anksčiau, vok1eč1ai i<~udė
giausia pačioje okupacijos pradžioje Mažeikiuose jau pirmomis k~lJ
dienomisžydai 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<,ieniovietovių išžude visus ar bent didJ.iąją žydų dalį. 'Joks likimas 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
<iojeLietuvos dalyje gyvenusiusžydus. Daug žydų vokiečiai nužudė šakiuose. Šiame mieste naciai išgalabijo ne tik 1327 vietinius žydus, betir
daug suvettų iš aplinkinių miestelių. B viso čia buvo sušaudyta apie
4000žmonių.
Marijampolėje vokiečiai naikino ne tik vietinius žydus, bet ir atvežtus iš Kalvarijosir kitų vietovių . Juos sušaudydavo Šešupės slėny. Kita
skerdynių vieta Marijampolės apskrityje buvo Prienai, kuriuose žudė ne
tik vietiniusžydus,bet ir suvežtus iš kitur. Sunku pa5akyti, kiek iš tikro
vokiečiai nužudė žmonių, tačiau spėjama, kad ten palaidota apie 30 000

/r'J\

aukų.

Jau gana vėlyvą rudenį 2700-2800 Lazdijų ir apylin.kjų žydų buvo
su<audytiir užkastiKaktiškės laukuo~ . 1941m. rugsėjo mėnesį specialus
vokiečių dalinysiš sykio išžudė Alytaus apskričiai priklausiusius Seirijų
žydus.Tačiau didžiojišio 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
visusswaudė Vidzgiriomiške, esančiame apie 1 kilometrą nuo miesto,
Sūduvos pusėje. Vidzgiryjeswaudė iš Austrijos bei kitų E uropos kraštų atvežtusžydusbei Alytaus stovykloskalinius - iš viso sunaikinta apie
60 000 žmonių.
Panevėžio žydusiš pradžių taip pat suvarė į getą, tačiau 1941 m. rudenį juos ėmė masiškainaikinti.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,
kuriuospngulde ~~u?>'.11!
Javo?~·Manoma, kad Pajuosčio miškenužudyta12000 Panevežtoir Į Paneveži atvežtų Ramygalosbei
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. • 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)1nų1rk 1~k'o ir jo apylinkių 1.ydu~vok1ečia11~na1kmo 1941m. rugpJuRok.~pie 3000t.ydų !)U~audė u:t 3 kilometrų nuo Roki<kio~san/jolllene~l·
rų kaimo pu<ynėlyjc. Gana daug žydų su~audyta netolt Rob~~ BaJOksančiamc Steponių mi~ke bei kitose Rokgkio apskrities vie..:1~1odun
.
J.P
avyzdžiuiObeliuose.
.
. .
. . . .
lif!'esej(iai
niuo~c gyveno apie 2500 žydų. Šiuos ir 1šaphnk1mų v1e1;0žt 5 žydussu~audė prie netoli Kėdainių tekančios Smilgosupes.
3tve \;d
1111
ten su~audyta apie 3000 žmonių. Keliolikos Kėdainių
I
· · Anoga
· lo~, Josvam1ų
· · -',,yd us su:)au
dc·J·ų
·l;lanoma,
kritiesmiestelių , pavyzdž1m,
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 monem1ssunaikinta
ir užkasta apie 12 000 asmenų. .
.
.
Utenosžydai masiskai išžudyti Rašės miškelyje. Utenos mote~s,
matyda
mos nacių žiaurumą, kreipėsi i vokiečių ko~en~an~, kad le1StŲ
~mspaimtiauginti2000 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 JOSga.hn~1os
p~č1os susilaukti~ydų. likt_
mo.Kaikuriuospasirašiusiusprašymą I lga1tarde Ges.tap~. R~es rniš.ke
1u· b
,,Je uvosušaudvti
, ~ Leliūnų, Vyžuonų bei kai kurių kitų
. už•vietovių· žydai.
tą Pir
Zara!)uosevokiečiai žudynes pradėjo jau tuOJ -~rr_ię rrues. · . . vokieč.1a1
· m1es,o
· • bažnyčios šventoriuJ·esušaude
nuaus1a
. . IT užka~
. gana
.
daugžydaisarba politrukaispalaikytų sovietiruų belatsVlŲ: Tad~l_ietu~ai_ns
partizanams
įsakė į bažnyčią suvarytiir Zarasų žydus.Ll~tuviaipastpnešino,kad prie bažnyčios būtų žudomi žmo~ės. GyventoJamsp~vyk?vo~
k1.ečių komendantą l·tiki·nu·, 1·01?.1?.eriaužydusišZarasųkurnorskiturišvež
~
. .
. • iši,.,·b
·s l
ti.Vokiečiai pasirinko netoli Zagarynes IT S3-a1~es
m. "-4. uvus1 ma vų
1
0
dvarą. Vėliau žydusperkėlė į tuščią Pažemio mišk~.e•~ ~ ~y.bą ..Tose
vietoseZarasų žydai gyvenogana laisvaiir nem~ai JŲ išbėgtojo~ m~škus.
rudevn.1
NeišsislapstP.kaip ir kitų Lietuvosvietovių, žydai1941 m·uk
pneZPay,
· ·
· v·
dvaro
a
a1
žemiomi~kobuvo sušaudytiIT pakasu 1encavų
. . . e· 1enus
.
.
.
.
lsči
žydus
sušaudė
kartu
su
zarasišk1a1s,
o
kitus
JŲ
rasų apsk nues va Ų
.
k ·ty·e ovvenoapie 6000
gimtosevietose. Prieš karo pradžią Zarasų aps n J °' ·
žydų (1936 m. -5958). Gyvų iš jų išlikone~~ug. .
.
.
"ksl
L.
.
užudytų žydų skaičius nera žmomas.L. H1lberT1 us 1etuvo1en
.
d Ki · · k ·
gasteigia,kad Lletuvojcbuvę sunaikinta apie 200 000.žy ų .. . ll pn~ ~1~
· š.iek ue
· k d augiau
· nei· 125000.•TikrastsnužudytŲJų
skaičius gahbuu
čiuoJa
..
mažesnisuž pirmąjį, tačiau didesrusuž antrą)l.
.
..
.
Po karo iš visur išlikusių gyvų i Lietuvos miestus susmuko apte

,
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.
<11fu\/
ADVIEJ
. . aJ' tos įstaigos. Konfiskavll:'~
L!P_:
.
J(omisarasarbaJO/:E
ndw. taippat ribotisatskira~

ojaRet~ho būti paskef.btas
b_e ra4o a kos dalykų, Jame
31J(otl~/cU
asrne111
s ~ba neliečia: a. dalies namų . ~yvo
bankoirtaLlpymo
30000žydų. Prie šių aukų dar reikia pridėti keletą tūkst . .
• L'
•
už
ančių ;k •
.
r~~
paskif
J(,onfiskaVLma
s
imo
reikalam
s,
b.
grynų
pinigų,
Europos kraštų atveŽtų ir 1~tuv0Je_n udytų žydų. y č lli ĮVairių
f ,i/11~~. . 15asmensgyv~n.li . šimtoreichs~arf<i:ų: . nfiskuotą turtą. 2.
sunaikinta l_~for~e, Kaune ir ~Yt_uJ_e
.. P~stebėtina, jo~:aiaug žydų
i,IfDiJl,ja
~~t1';7ve,1yb!nių
pop;~]į !rėjusieji ~ust_oJa
tei_ses
~:rkio jį valdo: ~urO
Lietuvą nacia1veže apgaule. Vok1ečia1 a1škmdavo žydams k .~ukasi
~ iiufė/ltf fiskav1mo
l1g1 ldytojas 1tg1toltm~smopJeigo ūkinio veikim?
perk~lti ~en~i į naują ~et~ ir ~odėl ~rivalo a~si_rūpinti g;re:!r busią
4,J,
po"°:rtosavininkas ~;iimas leidžia~asttk_ldtl;:~:iland
ReichoJ(om1.~(1a,oto. ·mas arpe .
·emonemsre1
ru ~1 p~s~m~1savo vertmgt~usms_daik~s. Taigi iš Austrijos ~ apda.
KonJ"'.
vaisių /<,ettl'bų i'šeinančwms pn
. n'š'•ni
vaki3osir 1šk1tur atgabenam1žyda1atvažmodavo dažnai gan~ k~slo
.
(lf10
'štų n
. .
/dy( Jcomisa
sirengę, savo lagaminuose turėdami ne vieną vertingą daiktą. ~rai ap'.
~;;/iot~
r:!~~~nri
1,:n
naikinimovietą, naciai žydams įsakydavo atiduoti ne tik lagami tvedę l
soro ](011fiska_v
.
1,nvimO
tvarki~gu':'
.
·
valdymui
įvesti ir vy Y P
51
. ·. l ·a uJdmn11.u. Komisanmam
.
ir nuogai nusirengti. Ir lagaminai, ir drabužiai tapdavo žudikų;s•: 1
i~toretka
a~)konfiskavimui.3. isaras.
ichoKomisaro
ar~aJO
~yd_ų ir l~nk~!iki_mą spr~ndė Hi~~erio S~ ir_vokieči~ ~olicija.Lie~! ·
mos
yr?jJf;
Ost/andHeichoKo; būti perimtasOs.tla~d!~os įstaigos. 3. Perim~~
1staigosšių p1heč1ų lemties negaleJo pakeisti , nes pne JŲ iš visonebuų
~uslet.,, {;5/a,lo
tas turtasga tvarkojam pen~t~s . ·u keliu.AtsakomYe
6.1-"onr 2 Perimtą turtą
ko adm1mstrac1m
p~lejdžiamos. Vo~ieč~ai lietuvi~s arba_ka_ikuriuos lietuvių įstaigų
· taigų ·
· · os sutvar
•
.
waliotŲ iči~s skolastos 1~ta1g
turtoperdavimo.ve~~
-. kytaviešaisskelbi"/::/~·.
re1gunuspanaudojo VISO labo tik tam tiknems su žydų naikinimususi,urtq
didesnė kllipčpenmąt;rtą regist'!'oti
ga(~f~~~~jų uždaviniams
ry y ,
jusiems uždaviniams atlikti. Lietuvių policijai arba vietinės apsaugos
nega
t
fi kavimo/te wm . .š kiekvienore1
būriams būdavo įsak9ma miestų ir miestelių žydus suvaryti į getusbei
7.Konis
. taigosgali t
.
džjamasa. kfls
8.Atiti~~mos fS
vienašių bausf!11ų bauto·ų kokį turto
tuos getus saugoti. Ukininkai privalėjo duoti pastotes pasmerktiems
žydamsnuvežti į nurodytas vietas. Kai kada vokiečiai įsakydavo lietureU<a
~'.~~:i~;:~u
i_rP;rvW:~:s
:;~jlU;S::!~i~¼j41::n:;~
viamspolicininkams,buvusiemsšauliams bei lietuviškų dalinių kariams
bando
nuo~ok!eč~~ šiaipkuriuo.norib~:apsileidimo
p~gal_ kylančią pranešituos žydusšaudyti.
dalyką nuslept1
ar s mo11inga1,
_ara l keibtusdėsnius Jll
.
.
arba
trnkdan
t. b. ko~ q kd mo reikfl/up~s . eatliekfl
.
1··imu Jei nusiPriešintisokupantuiir nevykdytijo reikalavimų nebuvo prasmės,
dyli11uo
sta!US
ar~~IP;pnlvolę laikuisr'r:::~;unkiųjų darb't'°·~Ja:Jo~as
šiaip
jeigubuvoliepiamaeiti sargybasar duoti pastotes. Taigitokie uždaviniai
mobeiži,11ų sute1. m . atvejaisbau<'."'~ nusistatymo
ar a f
buvoatliekamibe atsisakinėjimų ar ginčų kaip prievolė trypiamaisavival2.Did~lių nus1klllR:r'~usikaltė/io eneš1Š';;:i
rtieSbaus':':. o t/andReichoKodai.Iš pradžių lietuvių policijair kareiviaivokiečių prižiūrimi yra saugoję
knltimas
fvykd~mas'kaltimas,baudži:~- nuostatu
s leidžia s
getusVilniuje,Kauneir Šiauliuose. Kitose vietovėse egzistavusiustrumypatinga
i ~idel_is
nus;iampotvarkiuiry y '
palaikiusgetus taip pat saugojolietuvių policija ir tam reikalui su~e~ti
. 10.Re1kfl/mgus
.
Jbimodieną.
LOHSE
apginkluotiapylinkės vyrai.Vėliau, kai Lietuvojebeliko tik trysgetai,liem1saras.
.
ki įsigalioja JOpaske
11.Šispotvar s . 13 d.
'
. l1o Komisaras
tuviainuo tos pareigosbuvo atleisti. Naciai žinojo,kad lietuvių visuomeOst/andReic
27-28).
Ryga,1941m. spalio
(VkB,J941, P·
nė nepritariažydų naikinimui. Be to, vietiniai lietuviaisargybiniaisu g<:
alio 14 d.,
tuoselaikomaisLietuvosžydaisgreit užmegzdavoįvairius na~ų n~page~
t y. 1941 rn. sp • uostadaujamusryšius,todėl čiabuvių apsaugą pakeitė latviais, estais bet ukrai.
dienos dat~,. · ·sakuivykdytin
r
niečiais. Tačiau Vokietijosnaciaivisaipkurstė, kad ir lietuviaižudytų. BuŽymi:~l~,t\~:it~:~:~
vo ir lietuvių, kurie patysį tas žudynesbuvo įvelti.
Lohse pas Verordnung zur
e ens irnRe1c misarai daug r
Naciai nepamiršoir išžudytų žydų paliekamo turto: vis~ą konfistus - "Erste
·uedischenYerrno gadapygardų ~? ačiau dar dau~
kavo savo naudai. Reicho komisaras Lohse išleido šį potvarki:
Behandlungdes l t tuose sakoma,~bctjo registrac1Ją· T U<ėjo atlil<U
Potvarkis
land". Tuose nuos afiskuotiir paske
a ir šitą ~a!bą_ r~a ne nuo šio
apie elgesį su f;ydų turtu Oslland Reiclw Komisariate
įsakę žy?Ų tu~~~~o:turto buvo ~eak~!rskavi~as 1s~g~~įldienos.Teisę
1941 m. spalio13d.
.
. egyvent~}Ų va
buvo sakoma,1ogk_ čiŲ iž.eng11no
ls
l . Ostland
ReichoKomisaro
valdomoj
srityjevisą gyventojų žydų JUdamą 1;;,,.
Be
to,
1statuose
.
bet
nuo
vo
ie
judamą turtą liečia konfiska
vimas,komisarirds
valdymas
irperėmimas pagalse
. paskelbimo,
potvarkl0
čius nuostatus
.
. . . . _ . ri2. Turtulaikomivisijudamiir nejudamidaiktaisu visaisir visų rušių P
klausiniais, reikala
vimais,dalininkyst
e, teisėmis beiinteresais.

~,
~s~::
gal~tū~'.
~~l~yrz;
1 i~~ifii~:::~as

~as~:

p:~ f
/1:;~r

b::i:~sį:~;i~

š;,i

fo;~:~:~:::~~~~:
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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!
tuojaupat ir ne vėliau kaip iki 1942m. lapknc1030 d. Informuotipriv.
)ėjo kiekvienaspilietis, juridiniaiasm~nys,.voki~~ių ir vietinės įstaiga:,
kuriosvaldė kokį ~ors_žydų !11~~ą bei ku~e tureJ? žyd?ms skolų arba
kokių kitų turtopnevohų. ReikeJopranešti net apie tokĮ po konfiskavimoįgytą buvusį žydų ~rtą, kurio įsigijusis J?u ir_n_ebeturėjo. Kaipelgtis
su viešųjų tarnybų penmtu žydų turtu tureJo buh nustatyta tolimesniu
Reichokomisaropotvarkiu. Ne_reik
~jo registruo!i tik Wer~achto irjo
pareigūnų paimtožydų turto - JOreika lą tvarkyti buvo palikta pačiam
Wermachtui.
Šiais nuostataisbuvo panaikinta 1941 m. spalio 13d. Reichokomisaroįsako nurodymas,kad žydams iš konfiskuojamo turto paliekamabūtini namų apyvokosreikmenys ir šimtas reichsmarkių . Vė
liaunaciaižydamsvisiškainieko nebepaliko. (Žiūr. VkB, 1942, 158p.).
Vokiečiai

naikinasovietiniusbelaisvius ir civilius

Be žydų naciaiLietuvojesunaikino daug sovietinių belaisvių ir
kuo nors įtartus ar nusikaltusius dar prieš 1939 metus sovietų va ldytų
sričių gyventojus.
Sovietinius
belaisviusvokiečiai iš tikro laikė baisiomis sąlygomis,
todėl tų stovyklų kaliniaimasiškai mirė. Alytaus sovietinių belaisvių
stovyklos
komendantas
, leitenantas,papasakojo, kad jose buvoišplitęs
kanibalizmas,
norssugautusslaptaižudančius ir suryjančius savodraugusjisaiįsakydavęs sušaudyti.Taip pat buvęs komendantas pripažino,
kad toje stovykloje kas naktį mirdavę 100-200 bado, ligų ir šalčio iškankintų belaisvių.

1941m.pabaigojeir 1942m. pradžioje vokiečiai užsimojo žemės
sumažintidarbo jėgos trūkumą, todė l ūkininkams duodavobe·
laisvių. Šie vokiečių ketinimai galėjo išgelbėti ne vieno belaisvių gyvy·
bę, tačiau tuos belaisviusnetrukus teko vėl surinkti į stovyklas. Visų
pirmaišdalinusbelaisviusėmė plisti šiltinė ir kitos infekcinės ligos,kuriossiautėjo kalinių stovyklose. Mėginant užkirsti kelią epidemijoms
,
daugelyj
e Lietuvosvietų buvo apribotas gyventojų judėjimas bei už·
drausta lankytiviešąsias vietas - mokyklas, bažnyčias, kinus, teatrus.
Beto,pasirodė, kadkaikurie belaisviai besantys tikri nusikaltėliai.1942
m. vasario18d., naktj, Petrošių kaime (Šaukėnų vlsč., Šiaulių apskr.)_J.
Andriejausko
darbamsparsivežtas belaisvis nužudė patį ūkininką, J?
žmo~ą,_d~~erį ir du ~ūnus. Išžudęs Andriejauskų šeimą, belais~s apsi:
1
r~.n~e
CJYJbais
drabužiais,pasikinkė arklį ir išvažiavo. Jį pagavoJa~ La..
YIJOJe,
pargabenoatgal į Saukėnus nuteisė mirti ir viešai pakare. I{il~
bela~~aiišjuosdarbamspaėmusi~ ūkininkų pabėgo ir ėmė pl~~ik~~
~rPrISIJu
_n~eprie ~ovietų diversantų. 1942 m. liepos 19 d., naktĮ, ~ ~1~rlių apsknllesMasiuliškių kaimoūkininko S. Baltrušaičio namus 1siv
ūkyje
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-;;;;nkluotų bel~is~~• kuri~ ~tė_mė apie 50 ~g mėsos, du kostiu-

te keliasporas batų, ĮVamų baltmių Ir 4000markių. Šaukėnuose 1942

mus~ario26 d. buvo pakarta s vietinis rusas P. Kupraščenko ir du jo
:lbininkai,nes jo slėpti belaisviai nušovė atėjusius jų ieškotipolici~~įą A J~odk_azį ir partiz~n~ ~p~lį._ .
. . . ..
.
Dėl šių pnežasč1ų vokiečiai soVJe
tmms belaisvms iš ūk1mnkų sunnkoir nuvežė a~g~lį s toV)'.klas,.
ku_ri~se.didžiojijų_ dal(sir žu~o:mirė nuo
1,ado,
šalčio be_1li~. ~l_18ilpus1':15
Ir J?~am darbu~~e~nkančius belaisvius
vokiečiai šaude. V1etimų geležmkelmmkų apska1čiaY1mu į Alytujebuvusią didelę belaisvių stovyklą vokiečiai suvežė apie45000sovietinių belaisvių iš kurių gyvų liko tik apie 5000. Nemenčinės apylinkėje buvoišžudyta
api~
25000iš Bezdonių stovyklosatvežtų belaisvių. Įsteigę belaisvių storyklą Nauj~joj Vilnioj, vokiečiai iš karto atrėžė_ir žemės plotą)~ kapa~s,
kuriais
tasaiplotas netrukus su kaupu buvoužpildytas.Kaune 1rJOapylinkėse buvokeletas sovietinių belaisvių s tovyklų . Ypač didelę stovyklą vokiečiai įrengė IV forte, esančiame tarp Mickevičiau~ slėnio ir Petrašiūnų.
PokaroIVforte surasti 67 masiniai kapai, kuriuose buvopalaidotaapie
35(XX)
toje stovyklojeSl.lllaikintų belaisvių . Tokių stovyklų įvairiose Lietuvosvietovėse buvoir daugiau, todėl iš visoLietuvojesunaikintalabaidaug
111
•

belaisvių.

Be karo belaisvių naciai į Lietuvą dar vežė slaviškųjų sričių civiliusgyventojus.
1943 m. Alytaus kareivinėse vokiečiai įsteigė koncentracijos
stovyklą. Į ją pirmiausia gabeno komunistus arba simpatiz
uojančius komunizmui: sovietinius pareigūnus ar šiaipkuo nors okupantuinusikaltusius arba įtartinus asmenis iš Oriolo, Pskovo,Smolensko
beikitų tos srities vietovių.

Okupantasnaikina lietuvius

. _rNaciaiišesmės buvo numatę lietuvių tautą sunaikinti, tačiau geres-

~ąią tautosdalį,

kuri laikyta esanti švarios rasės, planuota suvokietinti.

Lietuvių inteligentija turėjo būti iškelta tolyn į Rytus. Likusiejiturėjo būti

~:~ dotikaip darbo jėga vietoje, daugiausia kolonistų ūkiuose ir dva. Jaupirmosiomiskaro dienomis naciai ėmė naikinti tikrus ar ta~~~us komunistusbei sovietų kolaborantus, kurių Lietuvojeokupan1išžu~ė gana daug.
. .
.
.
ja • Prieš_karo pradžią antisovietiniam pogrindžmtp?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
- ~ehosukilimuibeveikvisur 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\81sukileha1emes1
Pre
ventyvm1ų
· · priemonių:
.
·
be'I· JŲ
· pakalikams užkirsti
siekta komumstams
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k~li~~i kti )0~anti ~ms so~eta_mspagalbą, vykdyti sabo~
~nn V1ešu?5~ 1rengi~us be_1pnv a~ turtą, tero rizuoti gyvento~kt~s
,.naj.
1
kitų pa~aš1ų ve~m~. Šios_pnemo_n~~p~i_rodė besančios reikainllsr_11lllį\
gelYJeVIetų fanatiški kom1aunuoha1ir 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
.
. žud . k . . .
iestcbus.
sodybas, kartusu enk avėd L'ilaJS
e atimus 1r net - pasitrauki či ir
vie~ ap~n1duoti -:-kai kur ban? ~ su ginklu su tikti artėjančius v~~ių .so.
So~e~ ~1dvyre_laikomą pa~ev~~škę M. M~r~ ir komjaunuolį J~ t
vokiečiai nušove,
nes
01nklais aktvvista,
· ;'l°Vatstės1
1. • -~
.ž' .
. su soVJetų Jterns duotaLs O"
; •
po Pan~e Į ir~ ~Jų ne~u_metė, o _sulindoį rugilli>.Vokiečiai pama
kad _kom1aunuolia1ginkluoti,iš karto JUa. nušovė. Sukilėliai sickda •~.
·/... ·
~~~ •
.
,
m1VJ.
SŲ ~1ų_ d.a lykų. b~e~gti,
nem_=' -~~~ as~enų _su laikė, tačiau neman
kad VIS~_sul~ep ~a n~~al~h ai i_rtun ~ū-~ nubausti. Ka<,kalta<,,:
?e, _wreJ~ bu~ išaL§ki
_nta veliau ir nusikallus1e11patraukt 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.špradiių sulaikyta tiek daug žmonių, kad
a~cltln~Je_
ne~akako VJ~tosJ!er:is uždaryti. Tačiau netrukus juos beveik
VISUSpal~1doir ~aliko lik kcliolika pagarsėjusių savo nusikalstama veikl
a
raudon41ų_aktyv1stų. Ir patyss~la_ikytieji, kurių didelė dalis manė esą niekuo nenusik~ltę_, savo areštą laike ~emaloniu, bet tokiomis aplinkybėmi~
suprantamu 1:f1C1dentu.
Yal~ant_~v1eta_ms
daugew..vykdė kokias norsparei~ ar koki~s nors or~aruzaciJosnanu tapo dažnai net prieš savo norą.
Atsisakęs_ pas_1~lytų p_a~e1gų, stoti įkomjau nimą, Moprą ar kitą komunistinę orga11JZaC1Ją gal_eJa:
sul_auk~i__
rimto pavojaus, nes sovietai tokiusper
daug ne~arstydam1~d o Į kaleJimą, laikydamiliaudies priesais.Taddauguma su ~mtųJ_ų mane lengvai paaL~kinsią, kaip jie į vien okią ar kitokią
rau~_?nŲJų veiki~bu~o įtra~ti. ~itiems kartais šie, suėmimas, sėdėjima~
k:1leJ1~eteatrode_kaip ko_neJuokingasnuotyki.-.
. Panevėzyje "Ma~to" fabrik~suimtoskomJaunuoles buvovaromos į kalėjimą. Šaligatvyjestovinčių
pažp;~mų P.~klaustos, kur jos einančios, juokaudamos atsakiusios: "Ncš~me l ~leJJm~ Staline saulę!" Tačiau lietuvių ketinimų nubausti tik i4
tikro n~'!1kaltu
s1w;,? kitus, vis~ ~<;iai~kinus paleisti, vokiečiai nepaisė.
.
Ll_etuvos_n cp?klausomybės ir sudarytosios Laikina-.ios Lietuvosvy?au-.y'bės nep1:1~
a1.1nd~mi, ~okictiaii.~k.:trtoį savo rankafol
perėmė taippat
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 _onuxikaltę, ar ne. Naciai laikė, jog nelcixtina uzfron·
teJCpa_h.k~1
n.c_sun~1k1_ntų_ ~k _i~ n~rs įt.ai:ti~ų -~lementų . 'faigj ne tik sovie-;
tam,;valdant
ar karU1pra'!idcJu
s Įvykd1.1usieJi
nu"i
•• t ·
· '/,
.
.
· '
.,'kalt'1mus, 1...
IX
lf VISI,
; kai
ne.ka lt1<t:'l_
menys,~afoai_nc~komunizmo priefai, kurie įkokią nors raudoDŲJŲ akciją buvo Įtraukti pnc~savo norą, atsidūrė sunaikintipa"mcrktŲJ'Ų
sąra~c .
"
h
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viską ėme tv~r~ll patys, 1.4~et_1mų ?abokbų bei are~t1mų dal1.CJ
IŪ~ •ų kaipjau nuneta, buvo pale1St1.Tačiau nemaža dar tebebuvo ir

sul~. šitie žmo~ė_s bev~~ vis_uriš _val~ų ir b~~-ytkai~ių a~eštinių
ar~perkeltii apsknčių ~r Šl~lr _dides~ _miestų kale11mu~
, L~kunų dau~ . •au nebegrižo. Dažniausia i JU OS naikino kartu su žydais.Vežant šauge~įdus, išvietos kal~jimo i~vesdavo_ir didesnį _ar~~snį skaičių kal_i~ųjų už tikrą ar tanamą kolaboravuną su sov1eta1.CJ.
Gana daug tokių
~ariamųįų sunaikinta Vilniuje, IX Kauno forte, Šiauliuose, Panevėžy ir
~tur.Manoma, kad Šiaulių kalėjime kalinta apie 800tokių kalinių, iš kurių apie400buvo sušaudyti . Panevėfyje daug areštuotųjų sušaudyta kartl.l
sutydais~a_l_ioj_o~e
gi_ri~je . ~u?s k_alinius,~ri~ ~užudymovie~abuvo žinoma,artim1cJ1
vebau L~sikac;c.
fačiau dairnawna1sušaudytuosmspakasdavokartusu žydai<;,todėl buvo neįmanoma jų perlaidoti kur nors į kapines.
3-4kilometrai nuo Pan evėzio, SavitL~ki
o dvaro miškelyje, taip pat gerokai
oovos~audyta tokių asmenų, daugiausia komj aunuolių . Kai kuriuos artimei ji išsikasė , bet dar apie 200 liko neiškastų . Ypač daug įtartųjų a'imenų sunaikintaAlytaus, 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 nužudytadaug visiškainekaltų
licruvių. Didziausicji nusikaltėliai, kurie karw su enkavėdi.stais medziojo
pasmerktuosius i5tremti, kvietėsi raudonarmiecius ir jiems nurodinėjo,
kurtelkiasilietuviai sukilėliai, dalyvavokaliniuskankinant beitudant , ginklupriešinosivokiečiamc;, terorizavo gyventojusbei padeginėjo namus ir
vykdė kitac;panašias piktadarybes, - pabėgo arba buvo lietuvių sukilėlių
nukauti.Kitiįtarus 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
reikianaikinti. Vos frontas nuslinko, Južintų valstiau.c;,Dauliūnų kaimo
gyventoją A. Bernotą k0.kas įskundė vokicčiam'>, kad esąs komunistas.
Vietini-;kleoonac;vokieėius patikino, kad Bemotasnėra komunista<1
ir nieko
pikto nepadarė, tačiau okupantai kunigo neklausė ir suimtąji su.faudė.
Panevėžyje alaus daryklosvC'J.iką A. Šlekį sušaudė kartu l>'Ufydais, nes jis
mat buvo pa,;kirtas rinkti Moprui pinigus. Pancvėzio darbininkai l{adzeviciu.c;
ir Kriptaviėius su~audytivien todėl, kad buvo pa,;kirti pro fesinių
sąjungų pareih,unais. Liaudininkų veikėjas P. Gluodas ne tik kad jokių pareigų sovietmcciunėjo, bet net nuo okupanto siūlyto auk.4toposto aL-;i.,;a
kė. Tačiau ka1.kasjį į,;kundė Uestapui, kad esąs komunistac;,ir netoli Šakių naciaijj suAaudė. ( ia suminėti tik keli pavy,.džiai.
Antroji lietuvių grupė, kurią naciainedelsdamiėmė naikinti, buvo i.~
Ma1-?5iOS_J .i~tu~o11kil<;bei gyven<;ir veikę Klaipė<loo kn.1.
~te. Minėtus as~ cn~,, kaip _ir kitus lietuvius, kurių negalėjo apkaltinti,kad jie esą komu01st.a1ar llOvtctų kolaborant.ai,reikėjo naikintidafoiau.,;iaikitaip, 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
. .
k .
.
' neslok'
f'?P ul tanų asmc~ų,_ atp M . J a nk~u~, \_".ydūno, prof . V Krėvės-Mick 1~
čia~, ".Y5kl~pų bet kitų _aukštų dvasmmktJ OS aL<;tovų išfody m as ncpad; .vivok1ečių 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 ud ymo naciai griebei·
vost rečiau, no rs vtstškat šio budo neatsi akė.
aIš
šis lietuvių, kilusių iš M ažosios Lietuv os, naikinim as buv
k~ks .naUJ8:5dalyk~ , o_jų ~rsekiojimo , prasidėjusio dar nacių įsigalėjfm~
la~ais, ~~mys. ~lieč1_an,t J~u. nuo sen o Maž ojoj Lietu voj persekiotų lictuvtų be~hetuvrbės, p~mtm1 _19~l m . priešk ario įvykiai. So vietams okupa':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 repat1:Jan~ išs~e~e tr Mažos ios Lietu vos heluvtų. Rcpatriacinė komis ija šiuos
lietuvtus patiki? o, kad~ ~s tyvcs? ~ savo lietuviškąją veiklą Klaipėdos
~aš~e ar _J...'1;1
r 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 Mauthauseno koncen1:1"ac1Jos_~to")'.klą_ ~ ten 1942 m . nukankintas. E. Simaitis, taip
pat buvęs drrektonJos prrnumnkas , nuk a nkintas 1942 m. Sachsen hauseno
koncentracijos stovykloje. Mokytojas J. Purvinas 1942 m. nuk a nkinta,; Saldau . Buvęs policijos direktorius J. Toleikis 1942 m. nuk ankinta'> Sachsen~ausene. Buvęs direktorijos pirmininkas E. Simona itis 1941-1945 m. ka~n~ . Ma uth_auseno ir ~~~hau konce ntra~i~os slovyklo e. Žinomą spaus. ~ą _bei ~y~ letd~Ją (\ · ~~ke~ala14 po repatriac ijos dar sykį sue~~' tard e bet Į~alin_o. ~teru~t el~ JŲ VISŲ kaltė, kad buvo lie tuviai patri otai rr dalr'.avo lie tuV1škoj~ veikloje. 1941:-1_945m. ko°:centracijos stovyklose, ~3:1ej1mu
ose žuvo bet buvo sušaudyti šie Mažosios Lietuvos lietuviai:
am~ttninkas Buntina~, meni~as
V ~ rtaitis, buvęs Klaipėdos guberna~s refere!1tas, Lietuvos kanu ome nes savanoris, kpt. A. Gai lius, tarn~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, Klaipedos_seuneli~ stenografas M. Molinis, ū.kininkas Puod žius, teismo tar~aut?Jas M. Pri~man?S, 1918 i:rt
.deklaracij os, kad Maž oji Lietuva turi būti SUJun~a su VISaLietuva, signataras ir darbininkų at<,tovasK. Paura
buvęs Lietuvos konsulo Karaliaučiuje sekretorius O. Paleikaitis , pr ekybi~
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~lap?i.tįc;, t~rnautoja~ V.Šapalas,~?-

nink~1~
'Į)1Jmpa, Jūnnmkas E. Va1čmla1t1s bei tarn aut ojas J.P.Zuba1tis.
5
~,10J~ ·ukų tenka pridėti ypač žiauriai Vilniuj e išžudytą tilžiškio, lietu~id'i!jo ir spaust uvini nko E. Jagomasto

11Ų vc~sLietuvą, na cia i privertė

šeimą. 1941m . vokiečiams

Jagomastą su še ima išsikelti į Lietuvą.

oku:amigalų ~alc Mažoj~j Lict:1voj _lietu'v)'bę užgniaužti , naciai ~murtu
~~ varė kiekvieną sąmoningą hetuYĮ. Tačiau 1941 m . okupavę Lietuvą,
~J~i E.Jagomastą be i 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,urgc
rj. Po karo Lietuvoje buvo rastas šis raštas apie J agomasto še imos
~Žildymą:

Vyri1111sia
sis sa11
gumo policij os ir SD vadas
Vilniaus
štabrrs
Operatyvini
s būrys 3/A. RPgistr.Nr. 16/41
Vilniu
s, 1941 m, rugpjūčio 30 d.
Perkurjerį
Slaptas valstybinės svarbosdokumentas
Sloptajai
valstybės policij ai
Vols◊·bės policijos skyriui,
asmeniškai ponui vadui arbajo pavaduotojui Tilžėje
Peroperatyvinį biirį 3/A asmeniškni SS Standartenfuehrer Jegeriui Kaune
Sut11
ok1i11i11
Emilio ir Onos Meklenburgerių reikalu
Pagrindas: 1941m. liepos 24 d. raštas,JI skyrius, D poskyris,Ją_. SI.
Su sutuoktiniais Mekle11burgeriais
pasielgtataip, knip buvo pasiūlyta priešpaskutinėje aukščiau minėto ra.što pastraipoje.
Taippat pasielgtair su seniu Jagomastu,jo žmona bei abiem čia gyvenusiais
jų sūnumis.

Reiclw interesai reiknlauja šiuo atveju imtis griežčiausių priemonių. Todėl
siūlau padarytinekenksmingais, pasiunčiam į lw11ce11tra
cijos stovyj<lų, _ir Tiliėje
gyvenančius abi~jų šeimų artimiausius gimines bei Drezde11
e-Lošv1cešiuo metu
esanti sūnų Emilį Jagomastą, gimusį 1910 m. rugpĮūči~ 4 ~·
.
. .
Pranešime Vyria11siajai
reiclzosaugumo valdyb?t,~'.P čzonykfčw opera~imo_
būrio tyrimų rezultatą, prašaupaaiškinti, kad čia suimti~]'asn:enys.~atyt, pnklau_se
lietuvių aktyvistų grupei,kuri visuomet veikė ir veiks"lai~,'Osir nepnklau~omo~Lietuvosnaudai" o be to mano pasieksiantisavo tikslus, lik kovodamapne§ rezch4
'
'
Įgaliojus (Parašasneįskaitomas).
(Cit. MŽL, 147p.).
, 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 asmenų dar buvo suimta ir nem aža khų , kuriems pavyko ten sulaukti nacių Reicho žlugimo /ir išeiti iš jų gyviems.,_
\Žinoma, kad karo pabaigoje
išsilaisvino arba kiek anksčiau iš koncentracijos stovyklų bei kalėjimų
buvo paleisti šie Mažosios Lietuv os lietuviai: amatininkas M. Bruzdei-
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tina , prekybininkė O. Blyfytė~Albrech~i~nė, žurnalislas irv~
veik·ja J. Grigolai~s, mokyloJa_sV. ~a t!~us, O .. l !ofi:nanas, tarna~t~es
Jokubaitis,tarnautoJas H. Kupčms, B1bltJOStyn 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, 18:
šys,Skėrys, tarnautoJas H.J. Spmgys, mokytoJas 1r visuomenės veik..P
88
M. Šlaža, Biblijos tyrinėtojas Y. 'fum oza, ūkininkns M . Valdžius, pir~{
Y!n_džius, a_n:a~n
.inkas A :'os ka,.ū~i!1ink_as ir buv. sei_melio atstovas~
V1tcšusbet uk101nk
as H. Ž~m~1t~1t1s. _š1_ssąr~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 1941-1945m
buvoištremtas į Brandenburgą.
·
Naciaiėmėsi ir iš kitų Lietuvos vietovių kilu ių lietuvių, gyvenusių ir
veikusių Klaipėdos krašte ar aktyviau bepriešinusių vokiečių kėslams. Pirmasis 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 ~~st1tuloKlaipėdoje
destytoJas lf VIenas 1šLietuvos Vakarų Sąjungos kūreJų . 1941 m. vasario
27 d. iš sovietų okupuotos Lietuvos per sieną pabėgęs į Vokietiją VSidzikauskas neatsidūrė Berlyne, kur buvo susitelkęs jau nemažas būrys nuo
sovietinio teroro pabėgusių lietuvių, bet Eitkūnų Ges tapo buvo nugabentas tiesiai i Soldau koncentracijos stovyklą. O iš čia 1941 m. gruodžio 14d.
jį perkėlė į Auschwitzokoncentracijos stovykJą, pagarsėjttsią masiniusuimtųjų naikinimu. Tik dėl savo diplomatinio apsukrumo ir senų pažinčių
Vokietijoje 1942 m. lapkričio mėnesį jam pavyko nušalus rankas ir persirgusšiltine iš koncentracijosstovyklosi.~ trūkti.
Užėmę Kauną, naciai iš karto ėmė persek ioti buvusį Klaipėdos
"M~~to"fabrikodirektorių! o vėliau Lietuvos Baltijos Lloydo įgaliotinį ir
~alllj_os
_transporto_bendr?vestarybospirmininką pik. V Grudzinską. LaikinOJI
Lietuvosvynausybė pik. VGrudzinską paskyrė maisto tiekimovaldytoju._Norsnac!
a!Laik!"osiosLietuvos vyriausybės nepripažino, santykių su Ja nepalaike, tačiau netrukus iš jų buvo gautas raštas, kad Grudzinskasesąs vokiečių priešas ir todėl jam negali būti su teiktos jokios par~igos.V.Grudzinskasgavo savo pareigų atsisakyti ir slapstytis, tačiau vis'
tiek areštoir tardymų neišvengė. Deja, vien tik pik. VGrudzinsko persekiojimunaciainepasitenkino. AnkstesnysisKlaipėdos karo komendantas
pik. R.Llormanasbuvo suimtas, uždarytas į kalėjimą ir ten laikomas tol,
kol frontežuvoį vokiečių kariuomenę paimtas jo sūnus. Neumano--Sas5?
bylosprokurorasD. Monstavičius netrukus taip pat buvo suimtas ir atsidūrė Sachsenhausenokoncentracijos stovykloje.
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GYVENTOJŲ APRŪPINIMAS
Vokiečių karinė valdžia Lietuvoje pirmiausia turėjo siekti bent
. •rnoliaiaprūp inli kra~lo gyventoju:,. Naciams rūpėjo ne Lietuvos
nui~ntojų gcrov~ -š ita_ipjuos elgtis _vertė jų pači_ų re!kalai.
pirm~
~kėjo užtikrinti'.kad l rytus nu~ Lietuvos kovoJ_anč1os_ vok1~č1ų arm1. užnugaryjedcl sunktų gyvenimo sąlygų nekiltų ep1dcmtJOS,nesul~ūtų ūkis, neprasiclė~ų r~a~~s ir u ,.~e to, nac_i~i iš o~upuoto kr~_što
rroš
ko gauti kuo daugiau 1vamų gamintų, darbo Jegos ~nkluotų paJegų
eikala
ms bei Reichui ir, žino ma, karių pačiam frontui, nors toks noras
:okiečiams kilo tik vėliau, jų divizijoms ėmus tirpti Rytuose. Kol tie
sunkumaidar nebuvo iki galo išryškėj ę, vokiečiai tarėsi s~ ?Clševik~is
vienisusidorosią, lodd nekreipė dėmesio, kai karo pradž10Jebuvusios
soviell.\
okupacijoje tautos norėjo su ginklu kovoti prieš raudonuosius.

yis~

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 tvarkytivok1e~1a1gnebės1 rr _JŲ

užimtu
ose kraštuose, okupacijos pradžioje įvesdami ma~to ko~les . ~etuvojcpirmą potvarkį <lėl mitybos,cituotą jau kalbant ap1~kannes v?kiečių valdžioslaikotarpį, karo lauko komendantas paskelbė 1941m. hepos
7 d. Šiuoįsaku naciai uždraudė maistą bei kitas normu~ja_~aspre~es ~
kortelių pirkti bei pardavinėti. Pasirodžiusšiam potvarkiut1_
r_buvo untas1
žygių gyventojamsmaistą skirstytinumatyta tvarka.K~dan~ 1ša~to nesiruoštatokiai tvarkai, tai iš pradžių šis darbas ne k~ kaip sekes1. . .
Vėliau, civilineivokiečių valdžiai ėmus valdy~1
k_raš~ą, g~nerahms
komisaras1941 m. lapkričio 10 d. išleido potvarkĮ de~š1ų reik~l~, kuriuo nurodė, jog "tikslingo aprūpi~imo ir lyg~~~.maisto ~amm1ų paskirstymosumetimais ivedamos maisto korteles lf ~ust~te smulkesnę
jų naudojimo tvarką. Iš tikro kortelės b~v_o
svarbesn~smi~~to?,)'Venta~
jams nei kaimo žmonėms. Visi gyventoJaLbu~? sus~1~1XLJ
~ dvi grupes.
vienus aprūpino viešosios istaigos, kiti_priva!eJOapsirupmll patys. Antrosios grupės žmon6s gavo kort~les t~. tok1?ms_pre~e~s,kun':l patys
negamino: cukrui, druskai, kavai, a~t\11i~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
1nka1. .
atlyginimą natūra, ypač gaunantleJi išu1:1t1nę 1~da~b~i:1
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~~
Jo_s1os nurodytiems su \v 8!1
nėtojams, kuna1s Lietuvoje buvo pask1rt1 P1enocc ntras ", "Lie/k~k,1"Maistas", "Sodyba", "Valgis"ir dar viena kita didžioji bendrovė a~š'18.',
1
s~ambu_s
~artotojas. Pr?<1uk~ ir ~arduoti , ir pirkti kitiem~~uždraUsta
.
čiau mmetos bendroves supirktais produkt ais savo nuožmra disponu .
1
neturėjo teisės. Normuojarmiprekių gamy~f!. perdirbimą. sulcrovima
į sa°1
dė~us, p~ki~tymą bei vart~jin_lą ~?r~ė Rei~ho_kom i~ar~s. Š_iam llŽda~:
nim atlikt:1Lietuvos generahne1snč1a1 buvo 1stc1g ta T 1ck1mo 1rpaskirsty.
mo įstaiga. Vienas šios įstaigos padalinys buvo Maitin imo valdyba, kuri
rūpinosi maisto tiekimu bei paskirstymu. Šios valdybos viefojo maitinimo
skyriausviršininkas R. Janulis, spaudoje aiškindamas , kodėl reikalingas
maisto produktų normavimas,jos darbą taip apta rė: "Maitinimo Valdyba
leistif maisto normų ribosepateikia p. Generaliniam Komisarui maisto produ~ paskirstymo planus ir iškeliaįvairius sumanymus, kad, nežiūrint visų
transporto sunkumų, p. Generalinio Komisaro leistieji maisto produktų kontingentaipasiektų tolimiausiusLietuvos kampus, kad nustatytos fš:ĮVentojams
maisto normos būtų teisingaipaskirstytos, tikrina Maitinimo ir Ukioįstaigų
bei skyrių atskaitomybę, tiria įvairius nusiskundimus dėl maisto produktų
tiekimo beipaskirstymo 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 valsčiuose, kurie išdavinėjo maistokorteles ir leidimus pramoninėms prekėms
pirkti.
Koks maisto kiekis ir kokia tvarka pagal maisto korteles gyventojams buvo duodamas, galima matyti iš šio skelbimo "Į La isvę" 1942 m.
Nr. 50(211):

~!

Tiekimo ir Paskirstymo Įstaigos Li et1ll'os Generalinei Sričiai
Maitinimo Valdybos skelbimas Nr. 34

l . PagalLietuvosGe11eralinės Sritiesgyve11t
ojamspadalytas vienodasmaisto
kortelesmiestui nuo 1942 m. kovo2 d. iki 29 d. im1i11a
i bus duodamosšiossavaitinės maisto nom1os:l. duonos- 1750gr.,2. mėsos-300 gr., 3. sviesto - 150gr.,
4. miltų kvieti11ių pagalatkarpą miltams - 200 gr. (arbapirkėjui pageidaujant
duo11o
s 300gr.), 5. miltų kvietinių, pagaldvi atlwrpas raidės ''.A" - 50 gr. (arba
pirkėjui pageidauja11t
du pyragaičiai), 6. kruopų - 100gr., 7. cukraus- 100gr., 8.
druskos - 50gr.
II. Tosevietose, kur 11ėra kepyklų, galima vietoje nustatytospagalmaisto pirkimo kortelesvie11amasmeniuisavaiti11ės (duonos)normos 1750gr.duoti 13(){)
gr.
ruginių miltų, už kuriuosiškerpamo
s atiti11kamo
s llllwrpos duonai.
/JI . Atkarpos mėsai, sviestui, miltams, cukruiir druskai Nr.Nr.5M, ''.A" rai•
dės Nr.Nr.lM ir 2M ir duo11ai
Nr.Nr.29M- 35M galiojanuo 1942 m. kovo 2 d. iki
15 d. imtinai.Atkarposmėsai, sviestui, miltams;kruopoms, cukruiirdruskai Nr.Nr.
6M, raidės "A" Nr.Nr.3M ir 4Mir duo11ai
Nr.Nr.36M-42M galioja nuo 1942 m.
kovo mėn. 9 d. iki 22 d. imti11a
i. 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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. • 110J942m. kovo mė11. 16 d. iki 29 d. imti11ai.
Atlwrpos mėsai,
1
M.11
g~/IOJ~t
~11s kruopoms, cukrui ir druskaiNr.Nr.BM,
"A" Nr.Nr.7M ir
1111

pitS
n1l,

raidės
~
Nr.Nr.
50M-56M
galioja
11uo
1942
m.
kovo
mė11.
23d. iki balandžio
0111

&lt~di1• ~ Atkarpossviestui Nr.Nr.1M-4M 11
egalioja.
11
_1til
t~imrin/dtf
kortelių atkarpų ir maisto produktamspirkti leidimų prekybi~lh~'atsiskaityti maitinimo ir ūkio skyriuose ne vėliau, kaipper 6 dienas,
r.ink
m ~aliojimo
terminuipasibaigus.
ai
ka,P';
as )942 m. vasario m. 25 d.
11
Km '
Tiekimo ir Paskirstymo Įstaigos LietuvosGeneralineiSričiai
Maitinimo Valdyba

Išcituoto skelhimo matyti, jog okupantas ne tik nustatė, kiek Liemiesto ovvcntojas maisto gali gauti , bet ir kokią jo dalį kada įsigy1uv0s
o; .
.
d'd . . k'
• pasta
rasis nurodymas sugalvotas tode l, kad perkant 1 esma1s te~lais
, ne visiemsn?rinti_ei:ns nusi~ir~ti ~s~mo p~od_uktų ~ic~io būt~ pakakę. \š tikro net 1rtok~~1s mažais k1ek1at
s t~le1dž1ant ~1rkt1,laba~~~žnaipirkėjas gaudavo e~t1 nam? negavęs n~nmos ~r~kes, nes turetl ištekliai
būdavo pardu oli anksčiau negu a_
t~1~avo e1I~. .
.
Pastebėtina, jog ne kiekvieną ma1t1mm
o penodą ~1sų c1~u?tam
skelbime
minėtų maisto produktų buvo parduodam~: J_ei sandeh~~~e
kurių produktų pristigdavo - ateinan~io periodo ma1t~n~m
o kort~leJ JŲ
nebūdavo skirta. Taip 1942 m. savaitei nuo kovo 30 d. 1k1balan~~io 5 d.
svies
to 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
nepakankam
o sviesto kiekio pagal atitinkam~s.atkarpassv1esn:1bus ~u_odamariebalų - taukų, la.~inių, sviesto arba ahe1aus_~ 50 g. Kas iš J:~~me~
prekių bus duodama kiekvieną savaitę, nustatoat1t1~~am
~s maitinimo ~r
tikioįstaigos pagal Maitinimo Valdybosnur?dymu! . Tačiau ne k~rtą ~r
numatyto produkto nebuvo pateikiama. Tik ką cituo~aspotv~rkis .~pie
sviesto pakeitimą kitos rūšies riebalais al~~ukta~ tokm skelb1m~:_D~linaipakeičiant Tiekimo ir Paskirstymo[sta!gos L1~tuvos <;J~
neralme, Snx· · M ·t· · 0 '"aldyb
os
Skelbimus
Nr. 34 ir 35 laikotarp,uinuo 1942 m.
~,a, a, m1m v,
. ki
· b t ( kų
· 16 z'k'1 28 d• imtinai, dėl nepakankamo tie mo,
ne a·,, ųN tau
kovo men.
" ·
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 dalykovar· negaudavo todėl , kad parduotuveJe prekes
nebudavo
tot01as
..
· 1· · tol,
d ·kol
kortelė nustodavo galiojusi. Kiekvienossavaites ta 1
_ona1sa 10~0 vt savaites. Pasibaigus šiam terminui už šiuos talonus meko negal~~abuvo
nusipirkti.Niekam nerūpėjo, jos vartotojas,pro?ukt-ų ~enus~ptrko todėl, kad jų tuo laiku parduotuvėse nc~uvo. I~dcl vos tik_t~~io su ~ertrukiais tiekiamo produkto parduotuvcse pasiro_dydavo, Jas. apguldavo
pirkėjai. Mėginant išvengti tokios pirkojq spūsties, spaudo1ebuvo dedami nel tokie skelbimai:
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~v'A ~D~~::.::.:.::.~~
------. . avaitinių maisto_pr_od~~tų _norm~ atskirais_skelbimais
Dilf7iam _
: ·-.
~oparduotw,&
;;;;;---13'[lllllecų_s tyti ir tam tikri kiek1a1kitų maISto prekių. 1942 m.
i': -aer- •-,,;rcr~ 'I:.tt.r:ios.m. /rJidiomen. l d. savopar~
.dC:oj~ 5.~
to awentojams skirta po 50 gr. kavos surogatų. Pier....ci1Jl ro1es bJ .
G
a1i . S . .
.
;cė=.v-.ea =--~g,;er.:o;am.s
pagal korteles. Tzk.s/u
ifvengnKate-~ (.'l"r:;(0"'
šitaip:
"l.
Paga
l
Lietuvos
ener
nes
n~~ gyvenloj,ams
.;, :. <:;er Pu.ccer.:rc:~;°:
kad ;o parduotuvėse Meft q JJirnuJ
j . ~~
~ stir5~ pienOkortelesnuo 1942m. kovo 30 d. zkibalandžio26
e.e.u.e !t.,o ;,eur.mr.ar~ PierwcenJTopor~vese
gauna pie eil.ėj ~
,,,;;:_.-.JS
.~ duOdamOS
dienaisiospieno normosuž ki.ekvieną kortelės
S.~
t,..l.![JCTd::."'f"5m:JU
t:!.~ JIIVOU{ ITtodėJ neTQ reiJr..aJo
Veržtis;:;:~~
Er-;:zpumorr..u${L"az/eJ dienomis.
~"t t1Jii.
:, if';;.!.Lil
/JUS alvos- iki 3/4 ltr. nenugriebtopieno,raudonos spaJ,vos
1;ą;·
ba1Jos
~bto
pieno,
mėlynos
spalvos
iki
l
/4
ltr.
nenugriebto
_
{{L, 1942-128!]!-/j
,;,U2Iu.~:tsitikti , Jr.ad
nustatytos normosdėl maž.opieno ki.ekiobus
L1dnink.airaginti miestu..5
aprūpinti maistu. 1942 m. kovom· 1:
-jP/J·n.
iJnos. Pieno normosgalutinai nustatomos ap;gardų ko~ pr~irode šis praakinimas:
~ ,
·:,1:.v~-~
ir ūkio įstaigos." (ĮL, 1942-69/230). Kortelių spalvos
ŪJ::inw,ai, aprūpinkUe rniuuų
1
Y.aipPrenhcm/r(Uir Mauta; prane 11,nuo Sm. kavo 16 d. iki kovo JI} d.sviesto ri--~ 1t:::artotojų grupei pienas skirtas, nes jo ~e visiem:s~da~ o
rniPJxuų Movima; y.,enJojani: ~bdomas. Sw.snepaprastai skaudžiosplietw,.
~• {l)1l ir ne vienodą kiekį. Pien~ - ypač nenu~ebto - p1i:n11ausia
l'IP$ll1Zta!Ztodėl, kad 1ra VL"Čkat i.ueJ,.ę ligsit'Jlmua
1StPkhai.Yražinoma, kadtil-Jni,i.
giI13avoligoniamc;,vaikams, seneha~, o suau~1:ms sveikie~ ashmc tenr.akovotiJU dufeliaZJ JUn/aunauir kad, visų pzrma, mai.Jto produ/aų tran,,.
~
· paprastai maža likdavo. Jiems kartau; būdavo paskinama
10
p,rrrtaJį rme,;tą d.alxutinėmiJ są/76omtJ ne VIJadayra lengvas.Bet sunkumaiyratam,
meninis
.
.
"k'
. -,,.__ . to.
·ebto
arba~ jo pagamintos varškės. Var;') es pntrulUlb, vte J pakadµ būtų nu~lėtt. Bet kuriuoalveJUjie netun vesti Į pasyvumą. Bet lauiom
u
~to jos 200 gr. davin!o n~ kartą h1;1v?
duodam~ po! ltr._pas_ukų.
aphneybmu! mie3_10
aprf!Pm'!"°
p~ u tun bt1J1
uitlkJ!nta._N~galima nepažym/Jį
AL'!kirais
skelbimais va1karn.<,
pndėdavo dar 1rkai !runų ~tų pr~kad toha kietapnmume, kaip l.aiJ,.lru
J lW.lahdyma.t !>VlėJ/o 1r nebalų isdavimoyra
hJuszdeJMpakuw.amouldninkų alayvumo. Ukininka.\ iwje lwvoje,kuriradikal
iu
duktų. 1942m. gcguzės mėne~į, pavyz_d~iui, buvo paskelb~, Jog va1kietumu~edamatu ~It~,
irpa11 turi darytfvi_~ką, ka~tik ffalim_a,
kadpadetų
kam'!tą mėnci.į bus papildomai du~ta: 1k14 ~ctų :--~ S:· manų ~ruowvo broliamslf 1,e:1erurumteJte.Bet kunuo aiveµ J'-' rtP,
furipas1duo11n11.a
t.vakin~
4-6 metų - 400 gr. makaronų. fą pat menesĮ va1ka1gavo SVJesto,
mui, n,;,s nepakaw..a
fšalvofl tik apiej(JVtJ gP.rą, o rtP,apiP.savo artimą. Turibati įlak,
~ildainių
ir marmelado: iki 6 metų - po 300 gr. ~ est~, po 150 sr: sal~
miai nurodyta
, lvd nepai.Joma jokilJs rnora//,
.J, jei ukininka.f .1
pekuliantam.,, lupidainių,
2--6
metų vaikai - po 2~0 gr._m~~melado_.fa~au kovo m~nesĮ
kautojam1ir ldtiermtamsierru elerrwuam, brprotukomi.YkainomL,iššvaistotokius
po400 gr. manų kruopų gavo tik _va1ka11aune
sn_1nei.~ ~-etų a~1aus .
rtUJ/JlO dmyY),1
1, kurietaipbutinaireikuunx1miP.!J
tOmaitinimui. /Jauxeli:Jaki11in~
ailuka:,avopareigą. /JetJŲ lalpedaryra dauxtoluų, kuriP,n,:pai.vo laikoreikalavimų
RctJiykiais
kai kurių produktų pntrūkdavo _ne tik isve1k1em.
~ ~~1kams,
ir i!P.inaut bendruomen
h, kuri vLwm11:,avo įi,w1mi.v kovoja .1u /JoUeviunu,
ribų.
bet ir ligoniams. 1942 m. liepos 4 d. spaudoje buvo paskelbta. Kau!1o
'fodidtaptm Ultinai reikaunxu skaudipnmlf>neyra rimtr,v į.1pėjima.v, lcuri.vnegali
VaLvtybinė Maisto Gaminių Prekyba prane.fa vi~oms Kaun~ miest? va1ki;f
buti prav,L,taJpro au,6. Nebu., pab:ntwma, kad vieni turitų vL1ką, kai kiti turi
:{Ydy
mrJįstaigrjms bei suinteresuotiems asmemm.v,kad v~1"?ms_ir lrud~
alsii.adkti.Yrapriemonių ir k/:lių neprottngu1ir tuo.,, kurie hrutaliai nepalvo savo
kiam.vmaitintireikiamų maisto produkių atsarg?s~rap~s1ba~gus~s,
t~dėl
urt,mo, aM1Mil protą. !Jet kuriuoatveju1fxi"unehu.rpakenciuma, lwrlnenuibtamos
pra.foma iki at.vkim praneJimo kakao, mo~dam,1nu1
, tap1oka1, av,tų dnbsvokiefių įrta1gų ir lietuvių adminutracijos pa.1
tu11
xos /Jutų .vahotuojamos nesąii11ln,
niams receptų nebera!yli irpiliečių .~ui o reikaluEK. V.M.G.P.Prekybos Skygo uklni11kų elemento. & ., guli subo1twti savo bro!tų ir .vesrrų maitinimopatliJJb
M~

atsiduriaholtwiunopu.v/,je.Vadma.
1i,ji.vgali laukli, kad .vu juo lygiaitaip pat ir bus
elglam(J.
ti, lr }Lvgali /Juti tikras, kad uttdtyjejam 1117
H:rmaldau/amai ir htt atodair
os
/Ju., tailwma.rvi.va.,Į.1tutymo kletuma.v. 'lapu.vi ha1i11a
i rt'i/(l1/i11
xa prif,monė, galų ga,
{P, yra ne k"·' kita, kaip mie,1
to gyventojų kaltin/m(J.
v nejaučiantiems atsakingumo
akininkams.Jiyrupu.vkutinis kreipima.vis Į Oklninlc(,protą ir11uo
vol<ij
. Reikia vie11u.
1
a11
trumpudl:tl. Kraujas, kurlr Wiejuma.rfronte kr,voįe .vu bol.fr:vlzmu, reiki1/auja,
kad kiekviena
s dhų vlsa.vpustanxa.v. 'lai visi.fkr,i turi supmsti ir uki11
/11ka
.v.'lur/11
1
galvoje /uo.vdideliu.v.vpr('ftdimu
s, kurieyra laukiamiir kurie /J11i
g.vl.vgalutiniu !Jolfe,,
vlzmosunaikinimu, ir uklninkr."turiĮsisqmo11i111i .vwo didelesparr,ixas Jir,sr! mllii•
nWco.rt'
grumty11ėse. Gf'riausuiijis Jia.vpan4gus atllk.v,}t'i Jlvatlikv ,wvo slatymu.,,
galvos apie savo.ve.vm
·lr Ir brolius mie.v
u: Irgabens jlem.vtai, ki,s Jiems Mtinai reikil•
llngakfisdie11i11
/um malvtui.
({/,, 1942-62/223).

rių nebesiųsti. " (Įt, 1942- 153/314).

.

.

..

. .

..

Karo 11 ąlygomis ėmė rw,tis net nauJakuhn~nJa. Pa.~1ke1
_tus ma~sto
Kudėčiai ir kiekiui anksčiau naudoti maislOruošimo receptai nebetiko,
todėl Kpaudojc p;adėjo rodytiKnaujų. "l Laisvf ' 1942 m. Nr. 50/211)
V.'/,ukau11kic nė pateikė tokį ,;avaiti nį valgiarašti:
.
.
Pirmgdięnis: Pietūs - morkų tyrsriubė .1umle~,ų kruupof:'LY,kept?.Y
~rtų bulvių /Jandelė.v, idarytos ~u tro§kintaLYrūg.fčlw.v Jw_pūsta~Y; vakar~ene_
pakepintos, pali/ao.vnegrūstos nuo pietų bulvės su marm~ot~ bur?kėl~~
Antrq<-llęnls: pletū.v - raugintų kopū.vtų .vriuba,užspirgintaspirgučtaJs;
miltiniaibrledu'"4lsu 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 nalbytlkleckučlal.
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Ketvirtadienis:
pietūs - daržovinė sriuba;kruopų košė, tr~
sosgabaliukais;
vakarienė - pašildytanuo pietų likusikruopų košė;~ tn~.
nų sa/otais;kava.
.l'Voga.
Penktadienis:
pietūs-; saldi ~ o~os sri~basu shyli.~kais;virtų bu/.
bandelės susvogūnų padažu;vakanene - pašildytanuo pzetų bulvių koivių
rūgščiais kopūstais, paskanintaissu aliejum;kava,
e~
Šeštadienis:pietūs - bulvių iršviežių kop~stų sriu_b~;.virtimėsos kuku.
laičiai su troškintomismorkomis ir marinuotais burokelu.us;vaka,ienė-pa.
šildytostroškintos morkos; arbata.
Sekmadienis:pietūs - barščiai; bulvinė boba, kepta skardojsuspirgu.
čiais; vakarienė - pašildyt
os boboslikučiai; kava su juoda duona irmanne.
/adu.
Kokios kokybės buvo to valgiaraščio patiekalai, gali parodyti šis
receptas, pateiktas prie to pat valgiaraščio:
Keptosvirtų bulvių ba11delės, įdarytos su n,gščiais troaški11taiskopūstais

Išvirtineluptų bulvių. Karštasnulupti ir labaigerai sugrūsti. Grūdant
įdėti kiek druskos.Ant lentelės pabarstytimiltų, dėti sugrūstų bulvių tešlą ir
kočioti vieno centimetr
o storio.Su stiklineišspaustisk,itulėlius. Ant vienų
skritulėlių uždėti paruoštų kopūstų, o kitaisuždengti, kraštusapspaudyti,
dėti
antpamiltuotosskardosir kepti. Duodami valgyti,užpylus kokių norsriebalų. Labaitinkapriejų pomidorų, grybų padažai. Kopūstus pa,uošti taip:už.
pilti vandeniu,įdėti riebalų ir troškinti, kolpasidarysminkšti. Naudotikiek
paaušinus.
Kas neturėjo galimybės maisto ruošti namie ir maitinosi valgyklose, privalėjo, eidamas valgyti, neštis kartu ir savo maisto korteles.
Valgyklosiš jų išsikirpdavo atitinkamas atkarpas ir tik tuomet klientas
gaudavo valgyti. Viešuoju maitinimu daugiausia rūpinosi "Valgio" trestas, 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, kitos grąžintos seniesiems savininkams. Tačiau ne tik ne maža 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 neį manoma produktų gau·
ti, kadangi trūko transporto . Antra, kad esamus išteklius reikėjo paskirstyti taip,jog visosvalgyklosgaut-ų atitinkamą dalį. Pavy.ldžiui,"Valgis" skirstė alų, nes apsukresnieji valgyklų vedėjai sugebėdavo gauli
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~alaus
daryklų, o kitoms -visai jo nelikdavo. Be to, re~ėjo
a\o
us_iš e~arkapaskirstyti ir patiems vartotojams, nes alaus gammant
1~111.tik~a
kiekį prasidėjo speku liacija : mokančiam brangiau par~uodauknbO
~ visą turimą kieki, o kiti visai negalėjo alaus gauti. Todel buvo
i,oka
rta;~parduoti alų išsinešti, o aludėje vienas lankytojas galėjo gauufdraus
k
bė · ·
l
t . edaugiaudviejų bokalų-pusę litro. T~?
a pas~e tt, JO&a _aus
110
todėl, kad alaus daryklos būtų nepaJegus1osJOpagammt1: vok~e~~;~942m.v~s~riomėnesį, taupydami grūdus, įsak6 alaus gamybą L1e1Uvoje
sumažmll50'3:o. . .
..
.
.
.
Tamtikroms d1rbančtŲJŲ kategon1oms skirta paptldomo maisto.
Kas
turėjo teisę gauti daugiau maisto, nurodė šis potvarkis:

r:u·

POTVARKIS
dėl dirbančiųjų aprūpinimo maisto kortelė'!1~s

. .

....

§ J.Teisę gauti ~ap~ldom~~-maisto .produk_
tus ~uridarbtmnkat dtrbantte)lzl.
ai,dirbanti
eji naklĮ, dirbantteJLsun_~ 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~uka_ip

~ 1/2valandų (moterims ir jaunuoltams tki p1b1ų 18 metų a1:1zwu
~ m~žiaus1as_
as darbolaikas sumažinamas iki 9 valandų~, arba ~-ku!'!o~lt_astš namų f

~~rbovietę siekia daugiau kaip JO km ir kad delto tun maztaustat 11 valandų
11

nebūti namie.
.
kJ. • _,._·
t··
§ 3. Dirbąs naktį yra toks darbininkas,la,~s _
dir_ba
na .mes~pw:"Ltose
, ne Įet
,lirbapalwitomisir dieninėse pakaitose. Nak1111
ermsp_akattom1slaikomos_tokios
darbo
pakaitos, iš kurių mažiausiaiketuriosvala11dos
d1rb_amos
tarp~ ~ai. ~r6 val.
§ 4.Dirbąs sunkų darbą yra toks darbini_11ka
s, a. k~ns ~uol~ttun ~ltrbtl
_su~rkų_

· · d b . kas priešingai tik valandomis ar paskirorrusd1e11om
. 1s tun dirblL
fi11111/
ar ą,
,
,
d . 'k k ' 11· . darbo1·ėoq,
su11kų fizinį darbą

arba kas savo darbeturipanau ot111 to_tą Zl(~ę
. ~
kurineprašoka verslinių darbininkų vidutiniškaipanaud?Ja"'!o
_sJegos_la_ipsmo
,
·
· <larb'u1111
· ku , b. • .kas. v1dut11ušką
i:;.,;11,
11elatkoma
s sunkų darbą d'trbant 1u
.
. ,~
, darbą
turidirbtisunkesnėmis darbo sąlygomis, pavyztf.!iu1
'. dirbti esa(11di1eltaf!!karščiui esant daug dulkių su kvėpavimo apsaugospnet~1su
, arbapne svei~tat I<:enks.' medž'1agų ; kas t'k
dirbaši, darbą, nera su11la1
darbą dtrbm1t1
s darmmgų
I la'ki'nai
t
bi11i11ka
s.
ks ku ·
t
tu d'
§ 5. Sunkiausią darbą dirbantisdarbininkasyra to ·, ns tuopa me
irba4 § a ir b punktuose nurodytose darbo~ąlygose.
§ 6. Potvarkisįsigalioja 11uo1942 rn. liepos 27 d.

Kaunas,1942 m. liepos23 d.

DAMMER,

{galiotinis Profesinėms Sąjungoms
({L, 1942 - 172/333).

Iš tikro profesinėms sąjungoms tarpšininkaujantk~ir~tnti;~l\P?Pildomo .maisto imta duoti žymiai anksčiau: ~u?potvar m t1 _o cta tai n~.
d'Ir h·anč'nuų
. gnipe'ms tun but1 duodama
papildomo
rod~ kunoms
.
č' .
. .mats•
.
.
'
'šk'
'b
.
žtl·
•
r
kiti
papildomo
d1rban
IŲJŲ
ma1l1mmo
to. 1a proga m 1au apt re 1
. .
.
L'
dalykai.Tą pačią dieną, kaip ir įgaliotinis pro~es1~emssąj~~~oms, tetuvos generalinės srities tiekimo ir paskirstymo1sta1gosMa1tuumovaldyba
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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~Od
a.
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.~
. k'te~
1,; 250
.
80 ~ - ne. balų, 75~ gr. duonos, pap1I·
domą maJSto
:
-~· mesos,
100
kruopų, 50 gr. druskos, iki 2000gr. bulvių. Maždaug nek pat maisto51,
:!·
ir gaunantiems korteles.
"11ta
. Dir_b~ntiernsk?~tele~ iš~~inti i~ už jas atsi~kai~ti privalėjo im
a.
nes, o le1duną darbmmkut sktrtt papildomo maisto J OS turėjo gautii!
generalinio komisaro įgaliotinio profesinėms sąjungoms.
Papildomą maistą gaudavo gana daug dirbančiųjų . 1942m. kovo
mėnesio pradžioje įmonių valgyklose papildomą mais tą gavo: Kaun
e
4~ į~onėse ~ 45 ~~rbininkai,yilniuje ~~ įmon~se 12 390 darbininkų,
Štauhuose l 1moneJe 500 darbmmkų . Vehau tokių valgyklų buvoįreng
ta ir kitur, tačiau ne visos įmonės tokias valgyklas galėjo įsirengti.
Tas pridėtinis maitinimas įmonėse - tai šilti - dažniausiai vieno
patiekalo - pie tūs . Trūkstant mėsos ir riebalų, pietus ruošdavo iš bulvių, kruopų ir d aržovių.
Įmonės buvo raginamos pačios pas irūpinti papildomo maistopasisodinti daržovių, auginti kiaules ir t.t. Tačiau šitos veiklos galėjo
imtis tik susisiekus su maitinimo įstaiga. Kiaules gi penėti tik tuo atveju, jei savo ar kaimyninėje įmonėje buvo ganė tinai pašaro: virtuvės liekanų 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 Vokiečių darbo frontas šūkiu "Šiltas maistas įmonėje" tą praktiką buvoplačiai paskleidęs.

Tačiau karo

meto sąlygomis atsirado gana daug asmenų, kurie ir to
nedidelio pagal korteles duodamo kiekio nejsrengė įsigyti arba jo papil·
<lytibent kiek neracionuojamais produktais. Siuos piliečius nuo badogin·
ti ėmėsi daugiausia"Savitarpinė pagalba". Vilniuje, Kaune, Šiauliuose
,
Ukmergėj ir kiturji įsteigė valgyklas,kuriose maistu kasdien aprūpindavo
nuo 300 iki 600asmenų. Kaune vien per 1942m. 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·
tiemsžmonėms tai buvodidelė parama. Nemokamas maistas tose valgyk·
lose buvo duodamas tokiems pagalbos reikalingiemsasmenims ir jų šei·
moms: a) laikinainegalintiemsužsidirbti, b) susirgus, e) turintiem<;gau·
siasšeimas,d) patekusiemsį sunkią materialinę būklę. Šelpiamieji gafojo

a neštis į namus.
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-ait1~et?J . a kas ligišiol pasakyta apte rrutybą vokiečių okupactJOS
rntnun '
. .
ku . .
. te
r '.~čia tikvietinius miest~ ~e ntoJ~ ~ tuo~,. ~~• tr n~ i:1
1e
1s. g;1
J11Ctll
, li~ atysmaistu apsirūpmtl n~galeJOir ~ eJObutl ~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?5kartdau-

1

0.-,

~tokt:
vietiniai gyve~toj~i. ~ y?ams_ta1ppat buv~ sku:tmga ~ 1tybos tvar@3~~a
u daug blogesne

nei_rrunetų n:1e~to gyventoJų_. J te pe~dteną 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)Iga duodama tik tų dalykų, kurių jie patys negamma. Koks buvo _Jų
UI bUVO
.
• k lb.
"R ai L
d~vinys,
galimamatyti iš šio 19~2 m. kovo men~ 1odase 1~0:kortagle
,.~tu\ŪS Generalinės Sritiesgyvento;amspadart~ vieno s maist~ . e. s l',Llimuilaiko
tarpiuinuo 1942 m. kovo 30 d. zki balandžio 26 d. imtinai pagal
d,uskai
ircukrui skirtasatkarpasNr.5 bus~~
_cW?"
~ - 4!X}
gr., druskos
_400gr."Be to, kaimo gyventojai galeJOgauti 1vam~ mrusto produktų
pristatę žemės ūkio gaminius. Už pristatytus "~odyb~1" ~g ~ogų buvo
duodamas leidimas pirkti l kg cukraus. Runkelių augintoJat?pnstatę fa
?rikui100 dvigubų centnerių cukrinių runkelių, nemokamai g~vo- šalta
kitų dalykų - 2 5 kg cukraus. Už pristatytus grūdus, daržoves,vilnas,~ baką bei kitų ūkio produktų duokles buvo duoda_mi taškai, pagal ~~u~
duoklių davėjai galėjo nusipirkti cukraus, sachanno_,drl:15k
os,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.
v •

l?

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?skolo~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 praleisdavo savaitgalius ir augindavosi sau da~OVIŲ_- Š_ied~ržat kar_ometu V~kietijoje pasirodė gana naudingi,žymiadahm1p~p1ldydam1
su ko~telemis gaunamo maisto kiekį, ypač bulvių i~daržoVlų. Tad buvo užsimota
ir Lietuvojepanašius daržus įvest~. ''.
l Laisvę''. 1?4~ m. ~ov? ~d. nume~
tuo reikalu rašė: "Miestiečių aprūpinimas bulve':1isir ~rz ovemis1ra_svar~1
maitinimo ūkio problema. Atrodo, kad geriausias_kelias d_ubartmv:' padečiai pagerinti yra sukūrimas pačiuose miestuose mtensyvws 1arzmmkystės. 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~t
o
tiems ju os savo rankomis apdirbti. Kitaip sakant, visa tuščia mie; 10nfnn'.
turėftĮ būti pavers~a.daržųv kolon~jomi! , _kur koloni~tai - daržininkai
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::◊0
didumas pareina nuo šeimos gausumo - darbo rankų skaičiaus_ ir
40
dirvosgerumo. Tokiu būdu daržo didumas turi svyruo ti tam tikrose
Kraštutinės ribos būtų nu o 100 m 2 ir 1000 m 2 , vid utiniškai 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~SIOJIm1est1eč1ų 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:

;;e

n/

.

_

Vyriausios Miestiečių Daržų komisijos pra11ešimas

. Pirmo10Gener_ali~o
__
Ta~ėjo_P~vedimu, generaliniam Komisarui Kaunepritanant,sudaryt~Vyn~u~1~11
M!estzečių Daržų Komisija iš šių įstaigų atstovų:
!·Dar~oir SoClalmių reikalų f:ald;:bos,2. Profesinių Sąjungų CentroBiuro,3.
SaVLvaldybių _E!efart~memo
,_4.Y;:rzauswsStatybos valdy_!Jo
s. 5. VyriausiosButų Va/.
dybos,6. 1:f.?ihnlf!l~
zrŽemes Ukio Valdybos,7. Ž.emės Uki.oRūmų ir 8. "Lietūkio''.
Ko"1:1
s11akv_ie(!a
_ko"!pe~en'.in
ga~ miestų įstaigas, taip pat ir pačius miestų
gyv_e
nto1us ne~hdelwJ?nt1"7:fl
~visų pnemonių, kad miestuose esą tuštižemės sklypm, ne,!au.d~Jamos
mkšteles ir t.t. būtų laiku įdirbti, apsėti, apsodinti daržovėmis
ar bulvemis1r tuo būdu butų apsirūpinta bent dalimi maisto produktų.
Tuoti~lu Ko:n_isija
praš~ apskričių savivaldybes,pim1aeilių miestų burmist•
rus,butų biurus,Jeitas darnerakurpadaryta, pavestisuregistruoti visustinkamus
~arž~mstuščius žemės sklypusirjuos išnuomoti tiems miestų gyventojams,kurie
JUOS ima ne verslo,bet savo šeimos reikalams.
Siekiantpatenkinti didesnį miesto gyventojų ki.ekį, nuomojamo sklypo dydis
nustatytaspriklausomai nuo jo dirvožemiogerumo ir nuomininko šeimosgausu·
mo! bet nemaž~s'!iskoip _100m 2 ir nedides'!iskaip 600 m 2 • Didesnius sklypus
galimanuomoh lik tose vietose, kur yra žemesperteklius.
. Nuomo~pirmenybę prašomateikti tiems gyventojams, kuriegyvenatamepa•
čiame temes sklypearbaarčiausiai jo ir kurie mažiau uždirba bet turigausesnes
šeimas.
'
AJsižvelgiant
į sklypodirvoiemiogerumą irpaties sklypo turimuspatogumus
nuomosmokestisnustatytasnuo l iki.5 Rpfuž l m 2 •
Daržų 11uomos
s~tartis~l!daryti
.prašom_os'?"iestų savivaldybės ar Vyriausios
B_utų_ valdfbospavedimuahtznkamzbutų biurai.Patisutartissudarytina maliau•
sia v1enenemsmetams ir daugiausia trejiemsmetams.
_ ~ut'!rf)'fe
įrašy~nos bentši.os fl!'Omininlw
prievolės: l. kadjL~pats savopriemone"!1sįdi~s, apse~ ar apso<fįris_ iJnuom?~ą 1aržą, ? kad jis vykdysvisus teisėtus
saVLvaldybės arsu JUO
sudariuswssutarą 1stmgosreikalavimusdėl palaikymotvar·
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otamJ,emės sklypeir ~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,
tadta1~~sneapdirbusir neapsėjus bei neapsodinus išnuomoto i.emės sklypo,su4.kJ1d
/tll,natiškni nutraukiama ir žemės sklypasišnuomojamas kitam asmeniui.
wt1is.
(ll.l!~
Jdybė ar butų biuras apsiima pratęsti sklypo nuomos terminą be jokių
s~vn
:;i daržonuomininkas sąžiningai vykdys visasprievoles, uždedamasjam
/diiiČI'? 1; irjei neatsirasviešojo reikalo sutartį nutraukti.
sut~;;&ijaprašo ~ietų. a~ro_nomu~, kie.k sąlygos. leidlia, aprūpinti miestiečius
. ·nku.ssėklomis, o 1e1butų galima, ir trąšomis.
dadi"~nisija
praš~ visas įstaigas,_ /a:ri?s ~ri _sa~asda0n~nkystės ~ones, iĮJar~i~ kiek/eidlta sąlygos, apru.pmllmiestiečius dariimnkus darzamsreikalingo/l) '
l.
daigų ku taldrob
~1s. x
•
•
• • • •
..J_
• Vi
M" .
gomis
Vietossaviva y es pra:1omostuo;au 1mlls1mc1atyvos
suu«ryt1 1etos 1eshel' daržų Komisijas šios sudėties: l. Savivaldybės atstovas - komisijospirminin::S
,2.vietos~g~onomas, 3. Profesinių Sąjungų įgaliotinis, 4. Vietosbutų biuro

atSl~;į~;::~~s komisijų pirmininkaiprašomi neatidėliojant praneštiVyriausiajaimiestiečių Daržų komisijaiasmeninę komisijossudėtį, adresą ir telefonoNr.
Vietos miestiečių daržų komisijos prašomos tuojau imtis iniciatyvosšio pranešimonuostatų prasme tvarkytidaržų reikalą vietoje.
Vyriausio
s Miestiečių Daržų komisijos būstinė- Darboir Socialinių Reikalų
Valdybos
DarboApsaugos Departamentas, Kaunas, Gedimino g.Nr.40, telefonas26234.
VyriausiojiMiestiečių Daržų Komisija
(ĮL,

1942-94 /255).

Jau iš prane šimo galima nesunkiai suprasti, kiek daug reikšmės buvo teikiama šiai miestiečių darių akcijai. Į ją buvo įtrauktos net pačios
vokiškosios ir lietuviškosios administracijos viršūnės - generalinis komisaras ir pirmasis genera linis tarėjas, o pati komisija sudaryta iš visų svarbiausių ūkinių ir administracinių istaigų bei ~rganizacij"4atstovų_. Tik ~
akcijabuvo 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~':1
0~~ tuose sklypuose pasisodintų bulvių bei da~~VIŲ. ~ore~pon~~n~1 iš 1v.~1rių vietų spaudai pranešinėjo, kad ~en~o~a1 labai s~1dome10 šia ~CIJa.
"Marijampolės Butų Biuras paskelbė varzyh~es~uv. zy_dų sklypams_išnuomoti. Kadangi mieste daržovių klausim°: pasul:1:~la~i a~~lu~, t~ gyv_entojaipavasarį stengiasiįsigyti sklypus ~rz:m!s, ir siomis ~arzyhn~mis~domėjimas yra gana didelis.Mažiau pasitu~tiems gyvento;am_s
n:iest_osavivaldybė taip pat išnuomos savožinioje esanči~s sklypus. v:enai š~ima1numat<:
ma skirti iki 20 m 2 daržo". "Seniau Alytuje,ypač nau1amemieste, daug budavo tu.~čių sklypų. Šiemet visi skly_
. 'Pai_išartii: ~psodi~ti~ulvėmis ~i ~to mis
daržovėmis". Šiauliuose "Savivaldybės dar.žinmkyst
eJeVLSU
omenei šiuo metu pardavinėjami įvairių daržovių ir tabako daigai.Paragintiišnaudoti kiek-
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vieną galinuĮ dariogabalėlb šiauliečiai gausiaiperkasidaigų,~
labaiprieinamos".Jau pirmaisiaistų daržų sodinimo metais vi nų ~Os
miesto savivaldybė buvo išnuomojusi apie 20 ha plotą darža:t Šia~ių
Kiti didesniejimiestai taip pat buvo išnuomoję gana žymius plotusodlllti
.
Kitais metais miestiečių susidomėjimas daržais neatlėgo. s.
Maistosurogatai
Maistoproduktų stoką mėginta sumažintiir maisto surogatais- _
tamuosiusproduktus bandant pagaminti iš kitų medžiagų, negu pa trūks:
11
jie yra gaminami. ~altų pupt:lių _k~vosvi~joj rink?j iš viso
a
nebuvo. Jos buvogalimanusipirkt.ltik spekul1acmekama 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 ~amintiir a~čiau jau kart~is ~audo~ą ~ų ~avą. Iš tų pat ·1f·
JISga!Illno1rkakavą, kurią spauda gyre kaip maistingą lf sveiką produftąų
"Sody_bo~"
be~d~ov~iš_obuolių ir kriaušių ži~vių
vyšnių kotelių buv~
pradeJUSI
garruna"YletJnesarbatžoles",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 bandymų "Vietinesarbatžoles" gamintiiš dobilų . Taip pat buvo ieškoma sur0 •
gatų_ ir ½ai
kuriemskitiems maisto produktams. Tačiau surogatų gamyba
plačiau išvystytanebuvoir žymiaugyventojų maitinimo nepagerino. Nors
iš tikro šioje srityjeyra plačios galimybės, tačiau bandžiusiems surogatus
gaminti~o reikiamų maisto technologijosžinių 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 gautos melasos,o kartais ir dar prastesnės medžiagos.

1ut:

?Ci

Aprūpinimas kitai s kasdienio vartojimo reikmenimis

. . ~agal ~arteles skirstytiir kiti kasdienio vartojimo pramoniniai ganumai - muilas, rūkalai, degtinė, žibalas ir kt.
. ~.fu~uaprūpinimą galimematytiiš šio skelbimo: "1942 m. ,ugpjūčio
menes~Lzetu_vosGeneralinės Sritiesgyventojaigauna l gab. pūsto muilo
(Sch~ms~ife) arbal gab.standartiniotualetiniomuilo arba l gab. branduolinl-;)
:12uilo
~rba_lJ?Okelį skalbimomiltelių arbaJ 00gr.žalio muilo". Net
g;'d}'t(?J81,
~ete:monai,_dantų gydytojai,akušerės ir operacinių seserys,bes1_verč1ą pnvačia P:8!ctika,_papildomai
mėnesiui tegaudavo l gab. tualetiruo arba ~ran?u?limo-~~o 1r l pakeŲ -125 0 gramų - skalbimo miltelių.
Savarankiškaid1rbantieJ1
amatininkaisau ir savo samdiniams muilo bei
skalbi~o milt_e~ų papildo~ai galėjo gauti tik per profesinių sąjungų amatų skyrių, kuns ~duodavoJiemsatitinkamą leidimą. Skutimosireikalams
pusei metų vyrai gaudavo l gab. skutimosi muilo.
Būdingas yra šis rūkalų paskirstymo skelbimas: "Per 1942 m. balandžio mėnesį Lietuvos Generalinės Srities vyraigauna tokius rūkalų kie-

.

tų gyventojainuo 1942m.
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balandžio l d. pagalatkarpą ''V

p~s:
~;~~~ št.papirosų, nuo 1942 m. balan~o 6 d. pagalatkarpą '.'V

jlJik
9 ,,_3ošt.papirosų, nuo 1942m. balandžio13 d.pagalatkarpą 'V
}IJ'ikJO,,_
2ošt.papirosų, nuo 1942m. balandžio6 d. pagalatkarpą "V
%f11~,,-30 št. papirosų, nuo 1942m. balanciž!.o
13 d.pagalatkarpą '.'V
Ffl_k-]"-20 št.papirosų, nuo 19~2m. balancf!t?
20 d. pagalatkarpą v':1
Rfi}<~ ,,_ 20 št. papirosų; b. kaimo gyvento;ai per 1942 m. balandzzo
2
Ru_k.
. a ai ištekliusuž atkarpą "KV Rūk. 3" - 30 št. papirosų arba l
,nen:i~!
gr.)machorko~"· (ĮL, 1942-74/23~).Pap_ra~taipri~ tabako
p,k
k buvo pridedama 1rpora lapų rūkomojo pop1enaus. Rukalų vy~ ew
.
msskirdavonuo 18 m~~ amž!aus,.
.
.
.
. .
ra Praktiškaigyventojai daugiausia naudojo namie gammtą m~1lą 1r
. ačių augintą tabaką, nors mu~lą pati~m~g~minti ?uvo draudžiama,
~t~bakosavo reikalam~ ?u':'o leista augi~t1stik 30_d1~~.
Degtinės regulia~1.a1
V1etosgyventoJ~~s vok1ečia1 ~eduodavo 1r
jaigautimaisto korteleJe atkarpos pastoviai ~ebuvo,_t~č1a~ ~ana dažnokaijosiospadalindavo. Tada paskelbdav~,jOg~egtmes ?~1ą duodamaužkurią nors iš maisto kortelėse buvusių lyg 1ratsargm1ų atkarpų.
ojei degtinė būdavo dalinama imo_nės~ ar ista~gose,~ai_jibūdav~ ten
paskirstom~
pagal sąr_ašus ar pa_~aš1~budu._Kaip degtme gyventoJams
būdavo dalmama, gahme patirti iš šio skelbimo:

(s/

1

•

1

Tiekimoir PaskirstymoĮstaigos LietuvosGeneralineiSričiai
Maitinimo ValdybosskelbimasNr. 163
l. Pagalbaltosspalvos maisto kortelių (suaugusiems),galioj~~čių nuo 1943
m.kovo mėn. 8 d. iki 1943 m. balandiio mėn. 4 d., 11-14 savaičių atkarpassu
raidėmis "A" duodama po l /4 litro degtinės už kiekvien~atkarp_ą: .
2. Visiems asmenims, gaunantiems papildomą maistą Ma111mmov~ldybos
1942m. lieposmėn. 23 d. skelbimo Nr. 79 nurodytatva~ka,du_odamaper_i"!ones
po 1/4 litro degtinės kiekvienam asm~niuip_api!dom_ai.pegtinę ~a.u~air 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~ buti suderintassu Profesinėms Sąjungoms [galwtimopatvirtintaissąrašais, apiekuriuoskalbamaMaitinimo valdybosskelbimeNr. !9·
.
.
3. Atkarposgalioja iki 1943 m. balandžiomen. 4 ~ l.~sunn!<1ll_atka
_rp~ tun
būti atsiskaityta ne vėliau kaip per 6 dienasatkarpų galw1imolaikuipasibaigus.
Kaunas,1943 m. kovo mėn. 6 d.
.
Tiekimo ir PaskirstymoĮstaigos
Lietuvos GeneralineiSričiai
Maitinimo Valdyba(at., 1943-57).

Ši sykį buvo degtinė dalinta prieš artėjančias Velykas.Panašiaidegtinė dalinta ir prieš kitas šventes. Pavyz.~iui,~rieš gegužės l_d. šven~ę U~
švęsdavo ir nacinėj Vokietijoj)spaudoJ~.pa~trodrdavotokie ske_
lb_ima1.
"Profesinių Sąjungų Centro Biuras?e~zes pirmosiosprog_a
P:ofesm_,ų są
jungų

nariamsišrūpino per įstaigų ir 1momų vadovybespirkti kiekvienam

,
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asmeniui po 1/2 llr.degtinės. " (ĮL, 1942-100/261)
. Degtinės~
gomispirmiausiaduodavotodėl, kad norėta užkirsti kelią labai~m.~
Pro.
naminės degtinės gamybai.Beto, degtinės dažnai dalinta norint~ pl~us_iai
ti. Vokiečiai manė, kad Rytų krašto gyventojai be galo mėgsta: a_bn.
Taigivokiečiai ją dalindavoskatindami į jų siūlomus darbus, toleiegtinę.
busdirbantiems,ūkininkams už pristatytas duokles bei pana.šiaisa~ ?~rTačiau i.štikro sumažintinaminės degtinės gamybą bei daugiau r;;veeia~s
.
sutelktiį darbus menkaisekėsi, nes skiriami tam reikalui degtinės ki\~J4
b~v~p_er.~aži._Beto~kai kurie~ si~lomoji degtin_ė ?uvo ~epakank:~~
stipn, ir Jie labiau mego vartoti nammę. Tuo degtmes dalmimu dau . ai
pasinaud~j~.
už duokli~ atidavimą gavusieji premijų
StambesrneJ1
ūkirunk,!11 tų taškų sunnkdavo gana daug, už juos pavykda ·
nusipirktidegtinės. Ukininkaijuodojoj rinkoj už degtinę gaudavod vo
giaunei vokiečiai jiems buvo sumokėję už pačias duokles. Tik ne 0
~e.t būdavo įmanom~~ didesnį kiekį taškų $auti nusipirkti tiek pat de ~
tmes!nes pardu~tuves.J':-'.
gaud_avo ne_d aug 1r privalėjo ją paskirstyti
des~a~ ID"'.~n.tOJŲ ~k~1či~. T~čiau ?~IĮ ga_
un?mos degtinės atidavuspar.
daveJUI,
galeJalnusipirkti1r d1desrų JOSkiekĮ. Be to, degtinė naudota ·
!ci_tie~s
tiksla~ . ~~a, turėdamas reikiamą kiekį degtinės, už ją galėj;
ĮSIg)'~ ?et ~ą_reika~ng, d~lyką. ~ adangi karo metu girtauta labiau,tai
de$Unema~~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?josip~og_a
ir n?rėj~ patys ~eriau gyventi bei pasiųsti kiek
gal~a~u ~augiausaV1es1ems
Į Re1chą. Lietuviai pareigūnai jautėsi priver:sn~1rbt~~one
be ~tly~imo ir todėl laikė teisingudalyku,jog bent kiek
~tsilygm~J!emstasai,kunam patarnauja. Už patarnavimą priėmęs pusę
li~o de~tines ar gabalą lašinių niekas nesijautė nusikaltęs arba negarbingai pasielgęs.
S~ulkesniaispramonini~isgaminiaisapsirūpint buvopalikta patiems
g)'VentoJams
. Kas.šitopadarytinesugebėjo - turėjo išsiverstibe tų prekių.

~!n!nka!,
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ažįstamus bei ~o s! kurie u~ tą p~l.au~~ ku~ nors atsilygindaryšių nus1p1rkt11rleistus apdaro daly1'()
. faigto
ganasunku, o dažnai apskritai neįmanoma.
kU5bt~amonės bei kitų ūkio šakų darbininkai ir amatininkai šiek tiek
-A rogaudavoper savo įmones, tarpininkaujant profesinių sąjungų
8
1"'.
:linioaprūpinimo skyriui. Tačiau ir įmonėms savo darbininkams
sOCt
avyko
gauti aprangos. 1943 m. "Ateities" Nr. 57 minėtas profesin~
Psajungų skyrius paskelbė tokį pranešimą: "SocialinioAprūpinimo
pranefa, kad įmonių prašymaigauti verpalinės medžiagos yra dažainepatenkinamidėl reikalingų kontingentų stokos. Tu.oreikalupaduoti
n,aJy
maiyranerenkami ir, norint, kad nepatenkintiprašymaibūtų pakarfotinaisvarstomi, turi jie būti iš naujo paduoti". Be to, su prašymais paskirtiapdaroreikėjo kartu pateikti ir įrodymus, jog to apdaro tikrai
reikia.Topat" Ateities" dienraščio 1943m. Nr.68 buvo paskelbta: "Įmo
nių par
eiškimaigauti išeiginius batusdirbantiems bussvarstomi tiktaituomet jeipriejų bus prij ungti atitinkamovietinio prekių paskirstymo punktopafymėjimas, iš kurio būtų matyti, kada paskutinį kartą buvo duotas
leidima
s išeiginiams batams pirkti".
Dėl riboto gautų prekių kiekio dažnai jų galėdavo įsigyti tik iki
tamtikrosdatos 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: "KaunoMiestePrekyboje (Lai5vės ai. 24 nr.)yra gautaslabairibotas vaiki!~s avalyn~s~ekis.
Tadpirmoje eilėje galikreiptis Kauno miestogyvento1a1,
padavusiejip. m.
tik gegužės, birželio, lieposir rugpjūčio mėnesiais prašymusvaikiškaiava~neigauti.Avalynė bus atleidžiamavaikamsiki 3,5 metų pagalprašymu~
,
paduotus
paminėtame laikotarpyje,sekančia tvarka:nuo A-D pavardes
kreipiasi1943. 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 pavardeskrezp.zasz
194~.
III.25d., nuo R-S pavardės kreipiasi1943.III 26 d., nuo T-Zpavardes
kreipiasi 1943III 27 d."
.
. . .
. . .
Pastebėtina, jog skelbime minimipr?šymų 1teik1m?menes~a1
_b~vojau praėjusių -1942 metų. Taigižmon_esbuvo laukę Jau be~e~ ~štlsusmetus, o jeigu šitaip belaukiant vaikui sukako bent 4 metai, tai Jam
batų prašytojasir dabar negalėjo gauti.
. .
Kaimo gyventojamsapdaro buvo duodama _tapat tv~r~akaip 1r
miesto- pagal prašymus,įrodžius, kad to apdaro_iš tiesų r~~1a.Ga~~
leidimą nusipirktileistą apdarą tai~ pat_b~vo gahma g~utl~- t~da, Jei
parduotuvėje jo buvo - kas retokai pa~1ta1kyda~o.
Tačiau ūkm1nka~s
įsigyti aprangosar avalynės buvošiek tie~ lengvi_a~,
n~~ už duoklespnskaičiuodavo taškus, kurie suteikdavoteisę nus1p1rkt11r
apdaro. Buvo

ral~u
vis;u-

l

Aprangair avalynė
. . ~pr~nga ir avalynė buvo parduodama tik turintiems leidimusją
1~1~1,~ač1a~ nebuvo ~umatyta.šių prekių gyventojams skirti regulianai, kaip maisto ar kai kurių kitų reikmenų. Vienokios ar kitokios aprangosl~i~davonusjp_irkti tik n~a~jo!inai josios stingant.
. Į~am~ms vald1_~.mkam~
bei_k1tok1emstarnautojams pažymėjimus,
pahud1Ja~čm_s, kad Į~ems ~eikah~ga?.Pra~gaar avalynė, paprastai išduodavo_1s_t~1gos
~1 Įmone~, k~nose Jie d1rbo._S~ tokiais pažymėjimais
t~rn~utoJai1šp~k1~~mo Įstaigos gaudavo le1d1mą tuos dalykus nusip1rk_t1. A:n~1~1rklileis~ d_alykusgaud~vo,?u~o laimės dalykas. Bet
kokias šios rūšies prekes 1šp1rkdavolabai gre1ta1,nes jų atveždavo nedaug. Be to, pardavėjai dažnai stengdavosipirmiausia aprūpinti savo
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10~: ~eturinčiam pažmč1ų ar

~:rius

išleistas potvarkis,kuriamesmulkiaiišdėstyta, kiek taškų reikia turėti,

kad galėtum isigytitam tikrų

prekių . Svarbesnių manufaktūros

ir ga-
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prekių vertinimas

taškais buvo toks:

~

Vyriškidarbužiai:kostiumas(su priedais) - 80 taškų, kelnės viršuti .
megztosliem_e~ė~ - 21-28,žie~i~ispaltas -?O? ~ti palt~i :- ~5, šali~-~es ~ 28,
tiniaimarškimai- 24, kaldaraištzs- l , apanmai marškiniai - 14 koii . ' vi~.
. . ir. apykaldes
. - po l .
, , nes- J~."
nosines
Moteriškidrabužiai:suknelė - 42, kostiumas - 56, vasariniaipaltai_ 50 .
miniaipaltai- 75, šalikai,skarelės - 6, pirštinės - 3, įvairūs marškiniai- JOlie.
naktiniaimarškiniai- 22, kombine -14 , stanikėliai - 3, kojinės - 4, tren. 20,
38, įvairūs chalatai- 42.
ingas3-15 metų vaikams: kostiumėliai - 44-50, skalbiami kostiumėliai_ 18 ži
miniaipaltai- 50, meškučiai - 40, marškiniai- 18, kojinės -2-4, suknelės~ 2:·
sijonėliai - 16,megztospirštinės - 2.
'
2-3 metų vaikų: kostiumėliai - 12-18, megztukai su rankovėmis - 11,kelna1•.
tės su petnešėlėmis - 9, paltukai- 20, marškinėliai su kelnaitėmis - 6, naktini,
-XJd
• . - 11•
QI
mar3
ne·11ai
[vairiem
s skalbiniams nusipirktireikėjo tiek taškų: paklodei - 35, užvalka
lui
antklodėms - 55, užvalkaluipagalvėms -14, antklodei- 75, staltiese
i - 22, rankš.
luosčiui - 5.
Perkantmedžiagas, reikėjo tiek taškų: nevilnonių audinių i.y,ų kostiumams ir
vasariniams
paltamsmetrui- 16taškų, flanelės - 8, vilnos ar su vilnospriemaiša_
16, vilnosnrpusvilnonės žieminiamspaltams- 22, šilkiniamsirpusšilkiniamsaudiniamssuknelėms - 4, įvairios medžiagos baltiniams- 4-8.
Kiek taškų pelnydavo ūkininkai, pristatę vieno a r kito produkto,
nurodyta kalb ant apie du okles. Pastebėtina, jog ir taškų turėdamas ūki
ninka s ne visuomet galėjo norim o dalyko nusipirkti . Taš kus dalinusios
įstaigos - "Lietūkis", "Ma istas", "Pie noce ntras", "S ody ba " ir kt. - iškabindav 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 da rbu s aprangą ir avalynę skirdavo pirmiausia . Darbininkams, kuri e mi~ku ose rinko fabrikams 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 imtųsi avalynės su mediniais pada is gamybos . O 1942 m. tokios avalynės
gamyba buvo pradėta jau gana plačiu ma stu. Ją gamin o avalynės fabrikai "Krokodilas", "Patvara" , "P aram os " fabrikas ir Kauno pramoninių
gaminių pr ekybos fabrikas Kaune , "Bat as" Šiauliuose, A.B revinskio
fabrikas Vilniuje ir "Aulas" Skuode. Pačius medinius šios avalynės padu s 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 5000senų au-.

~vi
'škų batų ir juos

sun audojo šiai avalynei gaminti.

š' kl
.
• t' l3 000porų 1ų ump1ų .

. kare1

jil)IŲ
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Jų užteko

pasa;~!a avalynė buv o taip perkama, kad fabrikai nespėjo josios pao \ agaminti. Daugiausiai ją nešio jo moterys , todėl jos ir gamiapie 70-80 % skir_tos mo t~r~m~. _Kad ~o~ avalynės kaina lana~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:-?
pagDėl 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 1943m ." Ate1t1_es~'
Nr. 60: Ta~ G_
el~zz~k:hosto-

kank:
::.,,
i

. ~rMarkevičiaus g-vės pamesta dešinesrankos 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.bateliusmėl. 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~
visiligitol galioję butų nuomos nuostatai ir įvesti nauji._Šis potva rkis
buto nuomos pagrindu nustatė grindų kvadratūrą, t.y. VISŲ_ but? kambarių grindų plotą ir virtuvės plotą, kuris anks~iau ~ebuvo 1s~a1_tomas,
tačiau į bendrą buto plotą neįrašydavo roažesmų _net6 ~a~ra~mių me~yomų Ir k 11'!pa ga ·
rų Ploto kambarių ' rūsių ' pastogių, prieškambanų,
ik'·
k
·
11 Kaune - ttek pat
binių patalpų. Brangiausiai už butą re e30 mo e . . .
.
.
kiek ir Rygo3·e bei Taline. Pagal nuomą Kauną suskirs~e.! 3. ra1onu s.
. .
.
·
· už l kvadratm1 grmdų p 1oto
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
.
. .
.
.
už l kv metrą per menesĮ re e30
taip pat padalino 13 ra3onus:.1-a1ame_
f 'gių Kituose miesmokėti 33 pfenigius , ll - 28 ir lll raJone_- k p eknl1oti pfenioius II
.
už l kv metrą per menes1 te o pa
o- ,
tuose l ra1one
•
f . . 1: čiau prie šios sumos dar
0
rajone - 20, o valsčiuos~ - P. ~o.
P emgibu~sius ·ren ·mus. Prie papriskaičiuodavo mokesti už 1vamus
bute
! · gi · ik ' · dar
.
ž kv metrą per menes1 re eJ0
gal rajoną nustatyto mo kes Č10 u 1 ·.
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
·1ą su duJ·ų š1'ldymu- 2' už vonią. su
krosmes
- ,u
- l ' UŽ von
.
už š1 ymu
. . š'ld
..
t
. šilt vandens įrengimo - 2, , centnn1 l ymą
:~:~e
}~r~~ntri~ šildymą kambariuose- l , už keltuv,~3 aukšt~
ir aukščiau es antiems butams_ 3, už keltuvą 2 aukšte - 2, butai tarp l 1r

i
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paskuti~ioaukš_to -1. Už b~t~ ~ eno buto namuose prie l ir~
tytos kamos galima buvo pndeti 10%nuomos, tačiau ut butu §§nusta
.
st0
se ir rūsiuose re~ėjo ~o~ėti 20%pigiau. J~_igub~t~s buvo že~1aa ~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
Taigivokiečių smulkmeniškai apskaičiuota nuoma Kaune 8
vo nuo 20 iki 49 pfenigių už l kv. metrą per mėnesį, o kitur_ at1·t~kra.
1
· -~ až'tau. Bet 1r
· pne
· š'1Osnuomos dar galima buvo pridėti 10%
n .a:
ma1
01
atskm buto kambariai naudoti profesiniam darbui.
Jei
. ~agalpotvarkį ~alisuž nuomą gautų pinigų turėjo būti skirti remont~ išlaidoms:K~dan~ vykstantkarui atlikti remontą buvo sunku, potvarkJS?uo!11
_otoJusĮpar~1goJ? 1~% nuomos pajamų panaudoti patalpomstvarkyti,O.Jei~k~o~ el reikalingų remonto darbų atlikti nesugebėjo, tą su?1ą pn~ale~okiekvi~ną k~~ perv~~tiį speci~li~sąskaitą viešojo kredito
ĮStatgoJe. Šios sąskaitos ptrugusgaieJOnaudoti tik namui remontuoti
. R~icho_
komisara~ šį p~tv~rkį įgyvendinti įsakė generaliniam· kom1s~ru1
,_kuns tą pat dieną 1šle1stu savo įsaku šį darbą atlikti įgalio'
Vynaus1~butų_ v~ldybą, įk~rt.ą pr_ieVidaus reikalų valdybos. Minėtij~
valdybaiš esmes 1rbuvo d1dž1au
sias butų nuomotojas Lietuvoje ne „
va~dė visusnaci?nalizuotusir ~iaipbe savininkų likusius namus'.
d.ž1us
.žydus,tokių namų buv? !ikę d~ug. _Butus gyventojams skirstė Vynaus1osbutų valdybosskyna1,kune miestuose ir valsčiuose butus ir
n~o~avo._Be to,_ji~~ prik~ausė ir buvusių savininkų namuose atsiradę
la1svtbuta1.N~n~tt~pg~u!tbutus turėjo kreiptis į tuos skyrius.
. No~ vok1~č1~11š~aikmo gana daug Lietuvos miestų gyventojų, tačiau gauti k?d 1ršiek 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. TaigiJa~ 1942_m._~a_un~~e~ ėmė _stigti butų, todėl Kauno
kom1sar?s Crame~ pats emes1ttknntl VISasmtesto gyvenamasbei įstai
gomspriklausančias patalpas. Crameris išspausdino šį skelbimą:

u:J~

KaunoMiesto Komisaro
skelbimasNr. 81
. Kauno_miest~ s~tyjejaučiamas butų ir įstaigų patalpų trūkumas verčia grieičtau sureg_istruotz
vts~s esam_as_
patalpas. Šiam reikalui nustatoma:
Vist~uno miesto sntyJeesantiejibutai ir įstaigų patalpos (neliečiant tik
ka,:iuomene~nuos_avų_p~t~lpų) bus nuo 1942 m. liepos J d. nuodugniaipatikrinti
Miesto Komisaroigalwtm1ų.
2. Įgaliotiniai
(normaliai
2) yra. IP
. areigotipriešpradedantpatl'krimmą
· par,'O·
" · · ·n1cu
·u ·
dyti. buto ~e
1m1m . _imiesto f!nmtsaropasirašytą liudijimą.
3. VisigyventoJat
prašomi
ioa/iotinių darbą tiksl' · ·
.1:· •
•
,_,_ ·
žp'l'-' •palengvinti '°
tat zr są,zmnga1
atsakanl Į· ,uuUStmu
s u 1 dyfl anketai,kuri bus sudaroma kieJcv·
ki
m
butui ar įstaigos patalpai.
tenam a1s ra

!·

teikUsieji
sąmoningai neteisingas
arnepilnasžiniasbusnubausti
.
'-511 J942
. VJJ.l d.
5,
to1111a
KaunoMiestoKomisaras
(pas.)CRAMER
SA-Brigadenfuehrer
Butų trūko ir kituose Lietuvos miestuose. Jų poreikis dar padi··o kaiVaka~ 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!Juną Vilnių, Šiaulius, Paneveži ir kitus miestus atvykovokiečių tiek,
1K;jie~s apgyvendinti karta is jau tekdavo iš butų iškeldinti vietinius
kaentoj
us. 1943m. Kaune buvo suimta apie 400lietuvių, įtartų esant
~ais, kuriuospaleido tik šiems raštu pasižadėjus savo turtą perleisti
v:kiečiams. Iš tikro šiuos lietuvius suėmė todėl, kad jie valdė gerus
namusir gyvenogeruose butuose . Pasirašę tokį raštą, jie turėjo iš tų
namų ir butų išsikelti, i kuriuos įsikraustė atvykusiosvokiečių šeimos.
Taigilietuviams gauti geresnį ar patogesnį butą buvo kone neįmanoma
.
Lietuvosgyventojamsapsirūpinti kuru buvo labaisunku. Prieškarą
Lie
tuvo
je buvo paruošiamaapie 3 milijonuserdmetrių malkų-40% krašte
naudojamo kuro, 60% sudarė durpės ir importuota anglis, kurios importaskarometu bemaž nutrūk.o. Taigireikėjo tenkintistik malkomis ir durpėmis. 1942m. buvo apskaičiuota, jog Lietuvaikurui reikiaapie 5 milijonų ktm.medienos. Apie 400 000 tikėtasi gauti iš privačių miškų, kertant
krūmus ir sodybų medžius,iš durpynų apie 500 000 tonų durpių, kurios
turėjo atstotil 250 000 ktm. medienos.Vadinasi,iš valdiškų miškų reikė
jogauti3 250000 ktm. Kiek pastangų reikėjo tam kuruiparuošti, jau minėta kalbant apie miškusir padarinės medžiagosbei kuro gamybą. Kadangita gamybakrutėjo sunkiai, tai ir kuro paruoštabuvomažiau, todėl
gyventoj
amsteko jį taupytiir gyventikai kada labaimenkaiapšildomuose
butuoseir dirbti prastai apšildytosedarbovietėse.
Ūkininkai ir kiti kaimo gyventojai malkassau ruošti turėjo patys.
Jiebuvo įpareigoti prikirsti dvigubai,kiek jiems pagal nustatytasnormasturėjo būti duodama: mat, kita jų iškirstų malkų dalis ėjo miškų
administracijosžinion. Kadangi daug kaimo gyventojų kuro išteklius
dar galėjo papildyti savo pačių laukuose prisikastomisdurpėmis, tai
kuro trūkumo daugelis beveik nejautė. Kaime kuro stigo daugiausia
tiems,kurie neturėjo pakankamaidarbo jėgos jam paruošti.
Miesto gyventojamsapsirūpinti kuru buvo žymiaisunkiau. Ypač
sunkimiestiečiams buvo 1941m. žiema,nes dėl vasarosmetu prasidė
jusiokaro jokia rimtesnė kuro ruošimobei paskirstymoprograma tais
metaisnegalėjo būti nei suplanuota,nei įvykdyta. Vėliau, nors šiokių
tokių sunkumų egzistavo,padėtis palengvėjo .
Kurastaip pat buvonormuojamasir jam gautiįvestos kortelės. Kad
gailinabūtų nustatyti,kiekateinančiais metaismiestuireikskuro,jau apie
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~
• "aJllOSnormos buvo gero k"at•··
a1 m

esnes nei vidutiniškai krašte

Skifl
·
· l mokyklos klasei
dojamaLietuvos
nep rik1ausomy bės laik aIS.
~~ \uvo sunaudojama api~ 20 ~rd~e~ų, o vokiečiai skyrė tik 12.
gyvenamam kambanw apšildyti skirdavo apie 7 erdmetrius.
\~ tini!kaierdmetris kainuodavo 5 markes .

inarn

\ Gyvento
jus nuolat ragino taupyti kurą. Tokie skatinimai net spe·aJiai
skelbtispaudoje. "Į Laisvę" 1942 m. balandži o 14 d. numeryje
~'O iš.spausdintaspamokym~ ~rą nv~udotitik valgi~ gaminti: uDėl

vo, kol JOvėl atvetd
1?,kad visiemsar i: ot ~ at~abendavo ret o~ _a1gdavo , pre~ tiktoiko/ li)dnotransport
o sutrukdymo zr zlgosziemos Kauno mzesto gyventojai
t:Jeksandėliai galė
n ~ek Įmanoma did a_1' nes trūko tr a SUsf.oda.
~
kurą
n~u<!°ti
f:wai_taz:piai._D:'!7artin~u orui atšilus,kurenti
1?neparduodavo tų pas10°s'Yti,leisto visa esn1am vartoto. ~~rto . Be
tik
virtuvės
valgiui
pasz
gamzntz.PrasideJus
nav1ga
clJaiNemunu,kurasKaulius ir norin_,:<;,,' ~ tik didesnę ar mažes m ~o nui kiekio ~ų_ kiekiuišiek
vo.Jeili • ~•~gautikuro skaiči N . nęJo dalj- a niekamiškar
r.omiest
ogyventojams baidokaisir traukiniais,kiek karosąlygos leis,bus
kieki0 gi ~~J o sezono kuro d Ji~
· . e VJenasjam sk . p ~l _esamUsiš .
pristaJOmas
normaliai."
neatsumdav · . .. . a mmo prac1t·
1-:!0
kiekio ·
tek.
Kuro taupymo sumetimais vasaros metu Kaune ir kitur uždaryvo galioti Visosk _ai, tai JISir prapuJd avo
ios pra eJusiam seztrne~Uda.
d~nai jo nebuvo s:~ :'ru~o kiekio gauti ,: skortelės jam gau~:UJskirto davopirtis,o miesto skalbyklos privačių asmenų neaptarnaudav o ir veikė
les nUsipirkti Tod ·1elYJe:ne kiekvienas p a~kdavo ne tik todIJ_Stoda. tiktiek,kiek reikėjo aptarna uti vokiečių kariuomenei.
Kuras" paskelbė
. . . e malkos pard avi . ture10 laiko stovėt'1 ·1-~l,kad
Vilniujebuvo kūrenama dujomis. Bet ir ten kuras buvo normuo·
netos net vaJcaraLS
• Kooei e1e, kol
tas, dujų galima buvo naudoti tik leistiną kiekį. Gyventojus įspėjo, jog
Kurovartoto.
Naujatvarka a . - .
.
peratyvas
trūkstant transporto, dujinė negauna pakankamai kuro ir tegali tiekti
togesnes'""q"'JŲ
kooperahn
•
a
s
"V..
'PSlrup,nfi
kuru
•;15
as an . - · •;v, L\Ura
s"
·
tikribotą kiekį, todėl gyventojai turį jas rūpestingai taupyti. Kas šio
nuo 7 vaJ.iki l rSlfUpintikuru nuo . , n?rėdamas suda ti
~pėjimo neklausys - tam iš viso išjungs dujas.
kad tna/kcmi 9 v~I.kasdien.Po;ieti ~lO menesio l Od. ma'lca.s
malkų P_irkėjamspaLabai rimtų sunkumų gyventojams sudarė žibalo stoka. Apie 80%
t~o laikuaps~a~t~ apsirūpinti ir,(:~ m~lkų pardavimo vata1:;;d~mėtipradeda
visų kraštogyventojų gyveno Lietuvos kaime, kur pasišviestibeveik išskirf!'rlcirno
daJa,o pinti ku'!', Ant kuro'ko ne pn ešpietus yra Id ' .~ 1veda1:1os
tam,
ir kada
g l'
nuo rugsejovid, .
rte/zų dabart .
,m h u-ne visadagali
tinaivartota žibalinė lempa. Taigižibalo kraštui reikėjo gana daug, tačiau
mo lvar/:i::·}:/~ tai daroma;:~audoje bus ske1b::J:iP°/cu
~bus štampuojama
prasidėjus karui jo importas liovėsi, o ir buvusiusištekliusjau pačioje okukartus kai,..' ne turėdavo,,_ ,e,; ;J~!',alOfšUrnui,
nes anksa,
x · ne kortelių numenai
pacijospradžioje vokiečiai konfiskavo. Dar karinės vokiečių valdžios lai· • '
•«O tarpuki •
""" o ·OU uti/co •
bu,,., ·
.
p1nimo tvarka
// darnė kart0
, SJ>ėdavo malkasr.,1au
. . ..._s
ia regzstravi
kotarpy
josios ūkio komendantas išleido įsakymą, kuriuo visi naftos prosudarys visiems .
nebuvoJų pirkę N, . '.11:'sipirkti
bentpo kelis
duktaibuvo valdžios perimti, paliekant vietos gyventojų reikalams tik laPagaliau
vienodassąlygas įsigy/ OUJaL
ĮVedamoji ku,u aprūbai ribotą kiekį. Valdžią perėmus civilineivokiečių administracijai, 1941
pestis, kaip1·asga~ nusipirkti tam t'k
. , ma11cų. (/L, 1942-181/342).
1 rą kiekį m Ik
ku. o
. parsigabent'
.
m. lapkričio 13 d. buvo išleistas ir josios potvarkis, kuriuo mineralinių
bclius nupirktas malkas r _1,~es transporto rie a ų! ii kildavo dar rū~!yvų tvarkymą ir paskirstymą ši administracijaperėmė į savo rankas. Šiek
buvo n_ebu
_vo prasmės cike10 atsiimti ei~ mo~1~ gauti buvo suntiekvėliau, 1942 m. kovo 15 d., generalinis komisar?-5l:'~kelbė sm~
ratyv~e1ka1Jchnga
naujie~~ t esukra utos u.fė'm6 ~andel!ams krauti ištasąrašą naftos gaminių, kurie buvo laikomi konfiskuotinaisir perduob nema ų pirkėjams sk~nbė~Portams. Todėl taaug v1e!,os, kuri, be to,
seniaiįkurtai "Ostland-Oel-Vertriebsgeselschaftm. b. H." Tik ši viena bene
tokį griežtą
s P~ts Kuro" koopedrovė turėjo įgaliojimus tvarkyti ir pardavinėti Lietuvojenaftos gaminius,
Pranešame
MalJcų . . .
potvarki:
t.y. ir žibalą. Apie konfiskuotų naftos gaminių gavimo tvarką ir naudojiU<>_sto
kra,rti,rė; f:°.d ~1upirktas
maikt~JŲ dėrnesiui/
reikalams. N. 1 ei kitų sandėl'
s i! sandėlių reiki
.. .
mą 1942m. birželio 26 d. potvarkį paskelbė patsai Reicho komisaras. Tuo
te11zijų llepn;'/:,~/ytulaiku ne~;/':JYpaiyra reikalingi,:: ~~~~imhper5 dienas, nes
patvarkiu skystam kurui gauti įvesti tam tikri kuponai ir jo § 6 nustatyta,
sune.
umtas malkas pard ~ =m~ ~škrautiir kiliems
Jog žibala'išviesaiskiriama<;duodant kuponų. Šių kuponų reikėjo prašyti
uosime kihems ir jokių pre•
Generalinio komisaro arba jo sudarytos paskirstymoįstaigos. Praktiškai
Kuro Vartot · ..,
ūkininkams ir kiliems kaimo gyventojamsžibalą skirstė vietinės gaminių
OJŲ n.ooperatyvas "Kuras"

m_:~

f

it&
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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 ~~e Pa_sk1r
sty.
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
_vertesitik
·
k' ·
..
.v
.
a1momoky
toJų retsy _ia1stur~J? t~1u1.1~t1s
skalų šviesa. Vėliau ūkininkai ai•. :
balo dar kieknu~1pirk_t1
, pristatę už_d_uoklių_atidavimą gautų ~i etož!na~ų. taškų. T~~ta~tai ~eda~g padetĮ pagerino, nes taip gauti •fd,
.
ma1žibalo galeJotik kai kun e gyventojai.
P pt do.
Elektros energijos tiekimas taip pat buvo ribojamas Kau d'
elektros energijos paskelbta:
·
ne el

;t

f

KaunoKomisaroskelbimas Nr. 70
ekkJrossrovei laupyti Kauno mieste
Elektrossrovės aptūpinimą užtikrinti leidiiami Kauno miesto e/ekJrosj · ··
nės naudotojams šie varžantieji nuostatai:
ega,.
l. Priv~tūs butai.L(~i,~aujo potvarkio šviesosir virtuvės srovės turibūti suvartota nedau~au 50% sf:a1llkl.10
parodyto 1942 m. vasario mėn. kiekio. Šiuo draudlia~a va~~tze/ektr~s~zldytu':us-1<:osne/es
. Kiti prietaisai (glaistytuva4 dulkių siurbliaį
vzrdulzaz
, ~ptuves ir l.t.);ungtznuo 7-11 ir nuo 18-22 val. uždrausta. Leistą kielą
prašokančws KW valandosbus 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~amonesĮmones. Visos įmonės, aptūpinamos Miestojėgainės srove, šiomis
dienom
šl! gaus raš~ pr_ane:u:,ią,_ ar ir kokiu mastu varžantieji nuostataijas liečia.
4. zspotvarkis 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~~ reikeJone tik bra?~au mokėti, bet suvaržymų nesilaikantiemsją
~rišJ~ngdavo.Pavyzdž1~1
? 1943 m. už tokius prasižengimus elektrą išJ~ng~~50abone.~tų. Veh~u elekt~ą ir:ita išjunginėti ne tik už pernelyg
d1del1J~s naudoJ1~_ą, bet Ir stengiantts taupyti, todėl tam tikromisvalandomIS?le~trą _išjungdavo
ištisiems rajonams.
. . . Ne~ir Š1auhams,kurių elektros stotis buvo labai galinga, vokie•

č1a1 ivede elektrosnaudojimo normas.

Visasne tik Lietuvos,bet ir kitos Ostlandodalies aprūpinimas elektra
buv~sutelktas"~?er~eversorgungOstland G.m.b.H."rankose.Kadangi
angliesatgabe~tiiš ki~ ~aro metu buvosunku,ši bendrovė, gamindama
elektrosenergtJą, S!en8es,tenkinti,
Yivtiniai~
~tGKliai~.
Kildflrnd
ji~t,uvo

269

. elektros energijos naudojimą.
1
-~ti,JJ1~
n; elektros energiją buvo nustatyta 1942m. gegužės l d. poo I{atll~
buvoplatus ir smulkmeniškas potvarkis,kuris apėmė elektros
1'1
·'fal udojirną namų ūkyje, versluose, žemės ūkyje, nakties tarifus
3rki~
eoe
r~l05.n~ kitus su elektros naudojimu susijusiusdalykus. Šiuopotvarirk~kUflfymiai
pakelta elektros energijos kaina. Smulkiemsvartotojams
~ubuv~,aibuvo nustatyta 40 pfenigių, jėgai - 25, o šviesaiir jėgai -30.
kW]lš
Vl:inOS
pakėlimas spaudoje buvo paaiškintasnoru geriau technišžy~usarkytielektros gaminimo bei pac;kirstymoįrengimui; ir brangiu
:~:tvJcuro
transportu, kai tenka gabenti iš tolimų sričių.

Kainosir atlyginimai
Nacių Vokietija nepaisė laisvojoūkio principų, todėl ir okupuotuokraštu
ose nesistengė, kad kainos ir atlyginimaisusidarytų pagalpasiū
:s irpaklausos d~s~u~..Ir ~ainas, i~atlyginim~~nuo pat 1941m. okupaci'os
pradžios vokiečiai eme tvarkytisavo nuožmra.
l Pirmuosius potvarkius išleido dar karinė valdžia. Jų įsakyta laikytisli~ karo pradžios buvusių kainų ir atlyginimų bei nurodyta, kad l
markė lygi10 rublių. Sovietai 1940 m. lapkričio 25 d. Lietuvoje įvedė
rublius
, litą prilygino 90 kapeikų . TaigiLietuvojeviskaspasidarė pigu,
1ačiau ir atlyginimai taip pat buvo labai maži. Net ir tų prekių kainos,
kurios
sovieti nės okupacijos laikubuvopabrangintos,markėmis jos buvo
labai menkos: juodos duonos kg turėjo būti parduodamaspo 5,5 pfeni~o,baltos -12 , kiaulienos - 45, jautienos- 28, cukraus- 25,bulvių-3
irt.t. Tas pats buvo ir su atlyginimais. Tuo būdu susidarė padėtis, kad
Lietuvosgyventojuijoks užsienio gaminys,nors ir kaip jis būtų reikalingas
, buvoneprieinamas, nes net kokiaismulkmenainupirktijam bū
tų reikėję bent pusmetį dirbti. Tokios kainos labai tiko tik su markėmis
kišenėje čia atvykusiemsvokiečiams. Viską, kas po sovietų viešpatavimoLietuvojebuvo dar likę, jie galėjo pirkti tiesiogjuokingomiskainomis,ką iš tikro ir darė, kiek tik spėjo.
Civilineivokiečių administracijaiperėmus Lietuvosvaldymą, greit
pasirodė jau šios administracijospotvarkiskainų ir atlyginimų klausimu. Jį 1941 m. rugsėjo 11 d. išleido Reicho komisaras. Tuo potvarkiu
buvopatvirtinta tai, ką buvo nustačiusi karinė valdžia- kad kainos ir
atlyginimaipaliekami tokie, kokie buvo 1941 m. birželio20 d. Skirtumastik toks, kad Reicho komisaras numatė galimybę kainasbei atlyginimuskeisti,jei to reikalautų ūkio padėtis. Tasaipotvarkis,kuriuo remiantisvėliau buvo leidžiamikiti šios srities įsakai, buvo toks:

BENDRASISPOTVARKIS
apie kainų ir atlyginimų Rytų Kraštetvarlcy""l
~?vie~ ūkio po_litika,per trumpą laiką vienas kitą sekusiejivaliutospasikeitimai 1rdel karo ne1§vengiamaikylantiejiviso ūkinio gyvenimosukrėtimai Rytų
Kra§tuipadarė skaudžių žaizdų.
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·r atys okupant?i, t~~ėl ~oj ya~ im_tal~isti kitus potvarkius,
suP
'.a.t0 'aJarytit,ent l~b!ausiat reika_hngi kamų ir _at~yginimų pakeitiTad
kaip
~6 "Ykd
kU~3153~iaU
ir }eisd?~1k_1tuspotv~rkms, oku~anta1 pmi:iiausia žiūrėjo
au/1a~tv_arka1
Rytų Kraštepravestiaš nustataaU.. , pnvalo būti išalatkyt
~kinin1,,.~~as
, J:1.alnOS
"'f lllaj.
IJ\a
1
.
dos
lYi
assv •
11 t,ei įvamŲ kitų savo tikslų, o ne Lietuvos ūkto reikalų. Apsav~
~~~is potvarkiaisnustatytos kainos bei atlyginimai buvo apie 30%
. . ra draudžiamanepateisina .
e,~.
/autiarbaju?s mokėti.
mat aukštų kainų ar šiai
skf1
181 i neiVokietijoje. Tačiau tai buvo taikoma tik vietos gaminiams
'P
2, l. Kainosbei kiti užmoke •
~::Oiamsdarbin~nkaT?s~i tarnautoja~s. Atvy~stantieji i~ Reicho
musprivaloneprašokti194l
tai ~ž bet kurios
.
TeiicQ. ~e
nuo 1941m birže/'
m. trželto20 d. ly_io Ki . s gaminius a
:~kiečiai buvoatly~n~~1 Re1c~~ norm~m1s, d_ažna1dar s~ pnedais. O
1941m. birželio
2b0ud.
Y:apl
privalo b!ti ~O~'}alflos
ir Užmo~fta,.t~rnaVi
,
ežarniems
iš Vok1ettJOSgam1mams kamos budavo kartais 100-150%
. . . .
• vusw 'vmo 2 R
.
u pats
ai,~ .
ne ieswgm1kainos pakėlim ,;~· '. . .astrmpos 1 draud'
ui:rzaiinti
li . ?e
. Iš_to vi3~eltos,ly~nant jas su ~ p~t gaminių k~inom~sVoki_etijoje
t
potvarkio
ą e1kiekvieną kitą veikimą,imas_Ltečia
3 R tikslui.
kuns · irJei
eg,kv~ne.J
tenn
~ems
vokiečiams
buvo didele nauda, o L1etuva1- tokia pat sknauda.
· _Įtų Krašte ReichoKomisa
. .
pneštarauja!i0
~arinės ir civilinės vokiečių įstaigos gaminiais bei patarnavimais apsituspasiulymusleistiiš §2 'š' .
arbaJO
·t ·
rūpindavo žym!aipigi~~ ne~pači~ipe R~i~he. Atvykusieji ~ Re!c?o vo:
mo
KroJteRekho'iv,"";;i,;::.,
P?grindu
~gipagalpadary. kiečiai su savais atlygm1ma1stokiame pigtų prekių krašte 1autes1labai
. tai nurodytų gamini a b
. ~ JOĮgalwtos įstai
~:
pato~ai.
Vokiečių pramonininkai galėjo gerai pasipelnyti. Be to, okumų kaina
s nustatytiir nuia-} a gaminių rūšių bei tiksli ? OS gali ir bepasiūfy
Atlyginimai
'P mas nuo 1941 m. birželio~~n;;rod~fifpatamavi: puotame
krašte mažiau suvartodavo įvairių gaminių.
Įvairių dalykų kainos per okupaciją šiek tiek kaitaliotos, tačiau
lio Algos,_samda,pensijosir kiti ~bo
. .
.
apskritai
vokiečiai stengėsi jas išlaikyti pastovias. Čia pateikiama svar. d. lygw.Darboatl · . .
. atlyginimain a1·
.
pnvalobūti tuojaupat su'>J:m
.""!1,.
'?'-n_enuo 1941 m.1;,;jj:ašokti 1941m. birž.e. besnių maisto dalykų mažmeninės prekybos kainos markėmis už kilog6.1.Jei1941m. birželi~31 ligipneš 1941 m. birželio~:21 d. b~vopakeu~
ramą. Pasirėmus 4 ir 10 aukščiau cituoto potvarkio paragrafais, buvo
ma algaar užmokesti
.
darbosantykioda
buvusw lygio
paruoštas
pranešimas, pagal kurį nuo 1941 m. rugsėjo 16 d. įsigaliojo
pr°!taimokamas ;, ~':-5tuo metu už atliekamr.~~~~o, taiprivalobūti ~okakatpJIS
·· dirbo1941
· 2m· Jet
dirbantys
·
·
•
ą}Į
=uą
buv
to
kios
kainos
maistinių grūdų gaminiams: ruginių miltų - 0,22, kvietibiržei'
LS, ĮStgaliojanJ šiam potv rld _on~statytas
arpanių
miltų
0,26--0,28,
manų - 0,30, ruginės duonos - 0,14, kvietinės
mas atlyginimas,
kuris
už w 20 d., tai dirbančiajam už -: ui, ti}ri?a
1 kitą darb(b
duonos
0,28--0,30,
miežių
kruopų - 0,22, grikių kruopų - 0,44, avižų
m
tarnyboj,';,'!'~~
buvo moka~a,'v;J':/J'"
mok,.
dri~nių - 0,32. Pyragaičiams turėjo būti pridėta mažiausiai 100% buvusios1941m. birželio 22 d. kainos.
8 R'l1h,v_aš
Ų dydžius.
Generalinis komisaras, pasiremdamas tuo pačiu 1941 m. rugsėjo
• '-'"'t ,:v,
to
Rei
h
0
0 ·
išim
·
~
.
Komisaras
arba
·
·
11
d.
potvarkiu,
1942 m. vasario 14 d. paskelbė gyvulių skerdienos ir jos
7 §§ 9nuostatų
Prieš,'
tis, Jeitam yra v'Pati J Įg_ahotos įstaigos gali leistiiš 5 6 .
~inių kainas. Tuo į<;aku nustatytos aukščiausios kainos dešroms, skerkai !ng~
ein.antk ngopagnndo.
' 11
. . nasĮStatgų nu
. ms nuosprendžiam
. .
lais:'esatėmimu arba°tatam~beipotvarkiamselg
s arba_tunnčzų teisę sudari· d,_mo liekanoms, riebalams ir arklienai. Nustatytoji dešros kaina marke~isuž kilogramą svyravo nuo 0,50 markės už baltąjį sl~gtainį ~i 1,92
tusrem~asmenims a1iW:~es bausmearboabiem~ bau.d.1:uvnt:5
neribotodyd.io
Ba1giamie„ g buttuidrausta verst·
šiom bausmem.Be to nusikai
·
užlietuvišką rūkytą dešrą. Už II rūšies lydytų valgomų nebalų kilogra10 R
11nuostatai
lS savo verslu ir i•akyta ··''-'--ryt'
·.
'?ą reikėjo pakloti l markę, kaulų riebalų - 0,80. Įvairios s~erdimo
· :ytų KraštoRe'
r==- qmonę.
bekanoskainavo: nuo 1,30 markės už kilogramą l rūšies kiaulių kepegus nuostatus
zchoKomisarasišleidli. .
. 11._l : ~ispotvarkisR
.
a šiam potvarkiui vykdytireikalin
·
n~ ligi 2 pfenigių už metrą plonosios avi~s žarnos ar.ba_vieną ve~i?
diios žimoJeįsi at . :ytų KraštoReu:hoKo . .
puslę. Arkliena kainavo 0,60 markės už kilogramą. Kitats potvarkiats
sritie,.s
POfvO:.~tJ:Jv941 m. ':'gsėjo 16 d. 2~7uanate,~kji7 ~r~ c~vi~in_ės_ v~nustatytos tokios mėsos pardavimo kainos: už 100 kilo~aroų kiaulie7
algasbet uimokes/
arkJn:at
bei nuostatai 1aeZ
f!.alfatf:uv1 1 ligšzoltmazšios
nos- 82 markės, jautienos - 70-82,veršienos - 70-75,avtenos - 92-108.
Ryga, 1
zus, :!ustoJagalios.
'
Jleliečia kamas, mokėjimus,
Ta~buvo didmeninės prekybos kainos. Mažmeninėje prekyboje prie tos
941m. rugseio11 d.
kamos leista pridėti apie 10% prekybos priedą.
. Mažmeninės pieno produktų kainos buvo tokios: l kilogramas
S š'
R
LOHSE,
s":esto 1,80-2,20 markės, sūrio- 0,8-1,60, litras pieno - 0,14, nugriebto
no..-.;v beu_ruo ir ankstyvesn1·a·
k
ytų
KraštoReicho Komisaras
pieno - 0,07, pasukų - 0,08, riebaus pieno varškės kilogramas - 0,95,
......., 1atiygID.Jmais
· · . Lietuvos
· 15 o ūkis
upantų P<?~~rk1a1S
. . nustatytomis kainegaleJo ilgesnį laiką verslis. Šitą

_NaujaEuroposstatybair naujas ūki .
atsižvelgiantikiekvienossritiesūki
ms J?.ertvarkymas •

't/ žemė! ūkis, svarbiaus7!}'~~{\,,Rytų KrJ:::;;"

2/~

įo/"'

Į-č'
a~lę,

rūšie

~~

Įgaliotos
~ldl~
f.;";!":,,f

:i

~

uŽmokesčių

galwJusių kainų.

pap~~ru
'ff'bą7:(0/ddių
"'B':.:,::}
įprostiTUUS >ietim::::;:,,v~~":J::::!;t•
jėgom, mo7:.m~::,;;

nėti.

aukščiau

l

L---
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nugriebtopieno ~arš~ė~ - 0,35. Kiauš!nių kilogramas_ o,95 .
perkant,V1enask1aušm1s- 0,08 markes.
· Vtencta·
Žuvisuž kilogramą markėmis: šviežias karpis -1 20 š . . IS
ka - 0,90,ungurys-1,10-2,20, plekšnė - 0,45.
' ' Vlež
ia IY
de.
D~ržo~ų supirki~~ _irp~skirstymo monopolį turėjusi "
va_r
tot~Jams_1asparda"."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•00-o,90
,
burokų su lapais -1 ,50-0,28, pomidorų - 4,70-3,00.
' 0-t,so
,
Kitaisįvairiu laiku išleistais potvarkiais mažmeninėje preky .
l kilogramą smulkauscukraus buvo nustatyta O53 markės cukr boJeUž
lėmis - _0,58,d~k os - 0,16. Už dėžutę 500 tablečių 110 kartų: plyte
.
saldesm~ sacha:1110-:,55. Už O,5 litro degtinės - 2,20, alaus butelį_ ~rų
0,72,degma~oJo ~pinto0,5 Iitr~-: 0,25, degtukų dėžutę - 0,02 ir t.t. ,60d :vakirneKs
k~1~as -~enekr_ah?,s.
komisaras nustatė 1942 m. lieposl
. po ar m. a1p1rVISI vo 1eč1ų Įsakai, tasai potva rkis labai smulk· •
n~rod~ava~ynės kokybę ~i kitus jos ypatumus. Juc hto, avalynės;:~
mmto~o'. ~amos _buvo t~k_,os: vyriški auliniai batai , kurių aulų ilgis45
cmod1mais padaissu odt~u pa~u~alu galuose ir auluose iki pusės blauz.
d~,_40-47~r. - 22 markes, vynšk1suvarstomi batai su auliukais, gumima~ pa~a~s,_
39-46_Nr. -1 0,80, batai su auliukais berniuka ms, suvarstomi, od1ma~s
p~da1s,_35-38Nr. - 8,75. Taip pa t smulkiai aprašytichromo odos a_uhma1
~atai_vyrams, 39--46 Nr. -25 markės, gatvės pusbačiai
- 10! batai _sua~mk~1s- 11, moterims 34--41 Nr. gatvės batai - 8,50,
gatvesbatai su d1ržehu-8, berniukams batai su auliukais - 31-34 Nr.8.7~,suvarston:ip~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 daugt~u_k_aip _25%.Už pasiūtus pagal užsakymą batus gamintojas galėjo
pndel! hgi ~% aukščiau nurodytų kainų .
. . Od~ ka1~os nus~atytos_1?4
2 m. gruodžio 12 d. potva rkiu. Odų ap·
dirbimo ĮillOnems už JŲ gammms, atiduodant juos į sandėlius buvo nustatytos to_
kio_s kainos: oda padams - pagal rūšį _ 1 kilogra:nas 0,954,7~ 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~JObūti_P?dėta ligi 15% prekybos prie das.
. Pa~ašta1kaip _už m~nen_isgaminius 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.
Pušmiskarstas be pagražinimų kainavo 30 markių, su p agražinimais -
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įkalTIS -17.

JŪ, vaGėlių kai~as, ~aip ir daržo~ų,_kaitalio?avo, atsižvelgdami į sezoJštikrotokia veikla tebuvo tik biurokratizmas, nes Lietuvos gyveno~-15 tuo laikugėlės 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-

350rakteliai - 0,60-2,00 ir t.t.
' 'Nustatinėjant kitų gaminių kainas, neišvengfamai reikėjo koreguot
i ir anksčiau ~~p?r~o~ ~aminių ½a!nas, n~s jos dėl valiutų keitimos
i buvosumažeJusios hgi m1kroskopm10dydžio. Todėl buvo išleistas
lispatvarkis:
SKELBIMAS
dėl importuotų prekių aukšliausių kainų
RemiantisReicho Komisaro Rytų Kraštui 1941 m. rugsėjo 11 d. bendropotvarkiodėl kainų ir atlyginimų nustatymo Rytų Krašte §4 (Verkuendungsblatt
psl. 7), ir

Generali
niamKomisaruiKaune įgaliojus, išleidžiamas L ietuvos Generalineisričiai

seka
nlisskelbimasdėl importuotų prekių aukščiausių kainų:
l. Prekėms, įvežtoms į Lietuvos Generalinę Sritį iki.1941 m. birželio22 d., taikomos1939m. rugpjūčio l d. mažmenų prekyboskainos. Litų irzlotų perskaičiavimui
;reic
hsmarke
s imamas sekantis santykis:l litas = 40 Rpf , l zlotas = 40 Rpf
JI.[vežtomsprekėms, kurioms 1939 m. rugpjūčio l d. kainų nebuvo (ypatingairusų prekėms), taikomos Ja1inos, kurios būtų imamos Lietuvoje už panašius
gami
nius 1939 m. rugpjūčio mė11. l d. Šių prekių sąrašai turi būti pristatytiper 14
d.Kainų_ Ce11
traleipatikrinti.
lll . Sis skelbimas taikomas: a. geležies,plieno, špižiaus ir skardosprekėms, b.
lengvųjų ir spalvotųjų metalų prekėms, e. precizinės mechanikos ir optikos prekėms, d. elekJrotechn
ikos gaminiams, e. pagalbinėms statybos mediiagoms ir g.
stiklo, porceliano, fajanso ir molio prekėms.
Iv. Jeigu aukščiau išvardintoms prekėms jau yra išleisti kiti patvarkymai, tai
!isskelbimasjų neliečia.
Šispotvarkis tų prekių, kurioms kaina yra nustatyta atskiraispotvarkiais, neliečia.

V.Mažmenų prekybininkai,pirkdami prekes iš didmenų prekybininkų, gauna
nuomažmenų prekybos kainų 15% nuolaidą.
VI. Sis skelbimas igyja galios nuo 1942 metų bala11diiol d.
Kainų Centralė

([L , 1942-154 /315)

Kadangi naujų gaminių trūko, todėl labai išplito prekyba jau vartotais 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 Krašle4 (Verkue11du1gsbla1t
1
, psl. 7) ir Reicho Komisarui Rytų
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Kraštuipritarus,įsakau, kas seka:
. _. .
.
~
l.l. Už visų rūšių v~rtotas_Pr~ gali 1:ūtz rezka~au1am~s
arba duodamo
didesnės kaipšiuo skelbunu/eidii.amoskainos. 2. ŠI? skelbimo nuostat . ~ ~
visų rūšių varžytinėse parduodamomsvartotomsprekėms, kaip irprivačit 8alio;a
parduodamomsvartotomspre~s. 3.Jei~ vartotų preki.ų k:1iku~oms riiši:rnenų
tingaisenomsmediiagoms, RezchoKomisaroRytų Kraštui arba10 įgaliotų .'~a.
yraleidžiamiypatingipatvarkymo~tai šio skelbimo nuostataijų neliečia. /Staigų
2.1. v_artotobm
s prekėš·~s h:š~būti n~o kaikeno
s, kukari
~tyra!
leista kainų nuostatai
s
už tos pačios ar.a pana ios ru 1esnau1aspre s, a1s I a sum a už sumažė• .
vertę. 2.Atskaitymasturiatitikt_i
faktinį ~ertės su~afėjimą. 3: Jokiu atvejuv;/,,~1ą
prekių pardavimo kaina negaliprašokti 75% leulliamos kamos už tokiaspata~
bapanašiasnaujasprekes.
3. Jeiguvartotidaiktaibus siūlomi pardavimui skelbimais laikraščiuose arb
kitais skelb_imo
_būdais, taipar1avimopranešimuose turi būti nurodytaprašomoj~
kainauž kiekvieną vartotą daiktą.
4. GeneralinisKomisaras gali iš šio skelbimo nuostatų Leistiarbaįsakyti pa.
darytiišimtį.
5. Skelbimasįsigalioja nuo 1942 m. balandžio25 d.
Kaunas, 1942 m. balandiio23 d.
Der Genera/kommissar in Kauen
Pavaduodamaspas. NABERSBERG
([L , 1942- 96/257).
Vokiečiai nustatė kainas ir už įvairius patarnavim us - malkų pjovimą, kėlimą per upes, pirtis, drabužių lyginimą, įvairių amatininkų darbą ir t.t. Amatininkams išleido kainoraštį, kuriame surašė kainas už
darbus skalbykloms,valykloms, siuvykloms, kirpykloms, už vežimo darbus, batsiuviams, už miško medžiagos pervežimą, keleivių vežikams,už
vertimų darbus ir kt. Tie kainoraščiai turėjo būti iškabinti atitinkamu
amatu besiverčiančių dirbtuvėse. Atlyginimaiuž kitus patarnavimus buvo
nustatyti specialiais potvarkiais. Kokios kain os buvo už patarnavimus,
galima matyti iš šių pavyzdžių. Už l keleivio, turinčio ne daugiau 50kg
bagažo perkėlimą keltu per Nemuną ar Nerį - 0,10 markės, keleivio su
kokiu nors gyvuliu- 0,15, už tuščio ar ligi 10 centnerių prikrauto vienkinkio vežimo -0,20 , porinio vežimo - 0,40, lengvo automobilio -0,40,
autobuso su keleiviais - 1,00. Už l erdmetrio malkų vienu pjūviu supjovimą 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 lyginimaskainavo 2,00, 1,80 ir 1,50 markių. Moteriškos eilutės
lyginimas tik III klasės įmonėse skyrėsi - kainavo ne 1,50, o 1,40 markės. Kitur vyriškoseilutės 1,50 ir 1,20, o moteriškos -1,40 ir 1,10. Pirtys
ir vo_niosb~vos~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.
ojimas - 0,05, drabužių dezinfekcija 0,05 už kilogramą.
orabUŽ1Ų s~~~s vietose š!os_paslaugos kain_a~o0,10 mar~ės pi~au . Už
~it~eL!:leiviamsir 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 sekta Kainų centralė, i kurią netrukus ėmė kreiptis įstaigo~,
tibuV?~s:~kiri asmenys. Nors kainų potvarkiai lietė labai daug gamtj~one~
ir tarnavimo rūšių ir dauguma atvejų buvo labai smulkmeniški,
ntŲ ~idpabuvoaišku kokius tarifus už tam tikrus gaminius ar patarnane
' nė vienas kainų potvar k"1stam re1'k alm· ne t'k
. Visa
t aikyti1 o kartais
1 o.
;;~~dtjog para~rafais, straipsniais bei pastraipomis visus atvejus apimtiiš 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~
1rJat p~čia1 ~as1r~de
netaiplengva besikre1p1~nt1ems tiesia~ ir _aiškiai atsakyti, kokių ka~nų
'ieprivalolaikytis. Skelbti bendro pobudž10 nu_osta~s nesunk~, ta~1au
~augsunkiauišaiškinti konkrečius atvejus, t~de! Ka1~ų ~~tr~le atsisakė šio uždavinio imtis ir suinteresuotiems hepe kreiptis Į teismą, paskelbdamatokį komunikatą:
Dėl kainų už prelus ir patarnavimus
.

ugus_ie
ms
503

G~nt

Kainų

CenJralispranefona~ . . .

.

Pastaruojumetu įmonės ir privatūs asm~ny_s kr~1p1as1
! Kamų Cenf:alę su
prafymais
i§spręsti kilusius ginčus dėl ~a~bo1f:am~v1mo
, s_ą'!'atų paruo§1me
, atliktų atnaujinimo irpataisymo darbų 1kamav1m_o
l!'p_a~a§1~1
.. . .
. .
Kainų Centralė yra pasirengusimielai s~te1ktižin!ų v1sa!s§1aisklau_s1ma1~
kiektai liečia kainas už gaminiusir patamavtmus.Tačza~ !(a!nų C:en
_traleneg~li
spręsti pavienių ginčų dėl darbopravedimų, f:ainų p~s1"11~1av1_mo
ir kitų ~'ID't!~s
sąlygų i§pildymo,
kadangitokių ginčų ai§kintmasn~i-ema
! ~a111ų Centralesveikimosritį. Šiems klausimamsai§kintiyra kompet~ntzngas_
te1Smas.
.
Norintišvengtinesutarimų ir skundų, pat~namapne~ darantu1salcymą ~tzdžiaiįsigilinti į veikiančias kainasir~s~mas~a1sykle~
, kad;~u sudarantprekybinę
sutartį būtų galimapasipridintipasitaikantiemskarnų kėli([4si942- 86/247).

Šis Kainų Centralės patarim~ nebu~o suinteresuoti~sien_isjoki~
naujiena ar pagalba. Todėl, nors kamorašč1ų daug paskelbė, kamų painiavosvisą 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
darbininkus, tarnautojus bei valdininkus vok1ečia1_ sus~te ~ keltas.grupes,
kurioms nustatė skirtingus atlyginimus.Svarb1aU;5t~
!aktos gru~ ?uv~:
ūkto
dir. bantie1·ižemės ūkyj" e , pramonės ir kill¼ne žemes
.
b šakų. darbininkai,
_ .
valstybinioir 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 ~ k1tasįsa.
ni~m žemės ūkjo darb i?_ink~i p aga l Reic ho k omi saro potv;/~g Padi~.
mts uždarbo dieną rureJo butl mok ama: 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 meui=
0,50-0,?0,J8t_t~
esn_e?1sn~1l 6 m~tų - 0,30-0, 7~. D u? dant maistą l/~to
užda~b.10 ~r eJo buti ~ ~Į _atsk ~1to m~. !{ume_č1ų_ be i metinių samdinį
atlygiruma1buvo 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
bą tose ~ 10 š~k-~se. Trump ai čia ga lim~ pnmmli, k ad visi tose ūkio
šako~e d1~~ant1e3~- p agal apmol<):Ilą bei patyrimą sa vo darbe_ buvo
susk1rstya ! penkias grup es 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 me tų vyra i ga vo 80% aukščiau
nurodyto atlyginimo, 1Cr18metų- 60% ir ja u nesni 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 pakeist~s ~ts~1'.11
k1~~en _a1_šaka1. !a.dkartu su tais nurodymais išleisti paaišk_m1ma1ir apie VIetlmų da~bmmkų _darbo sąlygas bei atlyginimus geležies, me~~lo, e_l~ktrotechnikos, optikos , chemij os ir med žio apdirbimo
p~amon~J~-yehau dar buvo išleisti įsakai apie darbo sąlygas bei atlygin_1mus
V1etm1ų grafikos ve~slo, teks_tilės darbininkų bei praplėstas geležies, _meta_lo,
elektrote~h~ikos, opt~ ?s ir smulki osios mechanikos pramones bei ~m.a~ dar~1mnkų atlygm1mų potvarkis.
. No~sĮ~am~ms d1rb~n~iųj4 ~pėms buvo leidžiama atskiri atlygimmų _tanfa~,tačiau atlygim_~a11š 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_2m. balandžio 25 d. Įsaku vietiniams darbininkams
nu~tatytų atlygi~unų medžio pramonėje - lentpjūvėse statyboj baldų
bei de_~ų fabrikuose. N_~kval~uotiems (pagalbiniam~) darbininkams
markem1sužvalandą ture10 būti mokama: nuo 21 metų _ o27--0 30 20
~etų - 0'.25-0,28, 18 metų - 0,22--0,24, 16 metų - O 11-0' 18 1·~u~esmems nei 16 metų - O, 15. Apmo kytiems darbtmnkams
· ·
' nuo' 21' metų 0,32-?,34, 20_metų - _0,30--0,32,18 metų - 0,26-0,27, 16 metų _ 0,200,21, 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'bimomokiniams I mokslo metais atlyginimas -
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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. p o tvarkis . Šiuo įsaku visi tos rūšies tarnautojai

J941. JJJtyti
į šešias gru pes su tokiu mėnesiniu atlyginimu markėmis: I
5
sus
k1: _ be specia lau s išsim okslinimo fiziniam darbui žmonės - 60-80,
grupe
ė-su pr ekybiniu ar technin iu išsimokslinimu- 70-120, III gruJI.~~ prekybiniu ar tec hniniu išsim okslinimu aukštesnėse pareigose
~90-200, IV grupė -:-.g~li veikti s_avara~~k~i - 1'.1-0-~0, grupė vidutinių įmonių ~ede}a i_arba_skyn~ ~~deJai d1desne~e 1mone~e - 240480VI 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_~o1r laISVŲJŲ profesIJ~ tar~autojų atlyginimus. Ka d angi na~~ų ok~p~CI)ą maždaug po devy!11~me_nesių pakeitė raudo noE ok upaci j a, tai mmetas potvarkis praktmes reikšmės jau maža be tu re Jo.
. .
.
.
Viešųjų įstaigų pareigūnų _a~ygm~us nus_tate 194~ m .. spa(1~ 5 d.
potvarkis. Juo buvo numatyta skirti d':"Ylikagrup1~ ~u-tok1_~ ~~nesmm a~lyginimumarkėmis: I ypa tingoji grupe - G~neral1?1a1:are1_a1
11' G_en~r~hniaidirektoriai - 60()· kiti aukšti pareigūnai, aukšč1aus10 teJSmopirnumnkas 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 ~ršininkai, ligoninių 30- 100 lovų direktoriai- ~Q_-280,V :- ~a~celia~~ų ~r šininkai,inžinieriai, vyresnieji gydytojai, aps~<:ių gydyt?J~l,gimn_az1~ų mspektoriai - 210-230, VI - gimnazijų mokytoJal, vyresmeJI technikai, saugumovyresnieji valdininkai, dantistai,jaunes~eJi gydyt~jai -1 40-180, V~I
- registratoriai, raštinės tarnautojai, buhaltena1, pr~~os m~kyklų vedejai, lokomotyvų vadovai - 120-150, VIII - sekretona1, pradžios mokyklų
mokytojai su aukšt. mokslu , matininkai, vyr.gailestingosios seserys daugiau kaip 200 lovų ligoninėj, viršaičiai - 110-125, IX - raštininkai, pradžios mokyklos mokytojai, felčeriai, vyresnios ios gailestingosios seserys, 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~Unesnieji raštininkai, gaisrininkai, paš~mm~a1~~as1~n~~1.a1_,
vyres~1os1os
slaugės - 70-75, XII - sargai, vartininkai , kunka1 , v1reJa1,slauges, kelio sargai- 60-65 . Valdininkai ir tarnautojai 18-20 metų amžiaus gavo
tik 80% etatinio atlyginimo.
Šipotvarkį 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
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I,W__:.:;...;41 m 50psl.), 1941X lki1 ·:r:aušinių ir paukščių ūkio
att'', 19 . . 41 X121 potvar u
.
. ("Mitsbl 5 si.) ir 19
ustatau:
. . kų ir kitus panašiu~

žemiausios - 85.Taigiatly~~a_:; šiek ti~k ~ukšte~nis ne~
tačiau ne tiek,kad al~ ~a~eJaib~tų ~miau JŲ padidėjimą pajut l buvęs,
Nesunkupastebėti, Jogvokiečių nustatyti atlyginimai yP ęč.
.
l .
.
' a žem
niųjų tam~uto~ų,_b~v? ga~a maž1netya y~mus ir _s
u jų pačių nusta es.
mis oficialiomis1vamų reikmenų kamom1s. Net ir genausiai
tyto.
· darblill
· 'nko menesm~
· · · at lygm1?1as
· ·
· · apie apmoka
mo pramones
tesieke
120 ·
kių, 0 prasčia~iai a~n:iokamų ~p1~ vos apie 60 markių. _Darbini::gaudamastok1atlyginu~~ą, net 1rg~r~auapmo~amos grupes- tik rūpes'.
tingai taupydamas galeJOapmoketl savo maisto, buto, kuro švie8
apdaro bei_ki~~būti~iausias _iš
~~i~as.Ta~ia~vok_i_ečiai rūpesti~gai 8~~'.
gojo,kad vietines~10 ar?a c1V1lm~~
ad~m1strac11osvadovybė laikytųsi
jų nustatytų atlygimmų 1r lengvai JŲ mekam nekeltų. Okupantai net
išleido ši potvarki:

~·
t~rjt:{:J~~~J;
r.;~~rt:i~:;:.:~į:-;:i~:~:
~
siūlyti
as
( J. ~raudžitaippat 1.v~tn~pr. 1calautiar

atitinkamaisRet·

mais:;:/

Y'f:,ralr:iioKomisarovykdo·

,itafllavirn~s~;
gryn~ispim~a,::;:~ ir vartoj~mas

~~u~~;f~g;;d;]Z':/~~otvarkiais

ir Lietuvos ·oeatlyginimo grynaispiniy~~
d10/c0'!1stalais.
kainos ar numatytOĮ
'či 1<,omisarų_ baud ._
111aisia
1s
vietoj nustatytos "ma atlyginimą ~ra,
š~šių savaičių ~ba
§ 2. . t/yginimo arba pn:Wama laisvės atemim7. zt sumokėti, vietoJJOS us
,eiJcalauJa
~·osribose bus bau ini •nės baudos ~~ga in
ĮcomPetenc Id l 0()0, - RM.p .ą-1Jeišešių savaiČI~- d
ni ·nebau _a i . atėmimo ba~sme i 42 m. birželio20 .
]namalaisves . . igalioJanuo 19
issarin Kauen
§ 3.Šispotv:;~ ~ irželio20 d.
Der Generalko
(ml{'1942-145/306)
I(auna
s, 19
·
DR PENSE •
d· tačiau ne·
]m Auftrage: ·
15

J:

f

s.1

J.

VYKDOMIEJI
NUOSTATAI
prie pono ReichoKomisaro1941 metų lapkričio 5 dienos potvarkio
dėl atlyginimovietiniamstarnauJojam
s valstybinėse įmonėse ir
kitose ūkio šakose
l. Naujaipriimam tarnautoją, jo priskyrimą prie atlyginimo kategorijospagal
1941 metų laplaičio 5 dienos potvarkį dėl atlyginimo vietiniams tarnautojams
valstybinėse įmonėse ir kitose ūkio fokose taippat turipatikrinti sritieskomisaras
- socialinė įstaiga. Lygiaitas pats galiojaįmonėse nustatant atlyginimų kategorijas, ko prireikiapradedantdirbtikitą darbą.
2. Prašymus patilainlituripaduotiįmonės vedėjas atitinkam am sritieskomisa•
,ui - socialineiįstaigai. Prašymuo
se turi būti nurodyta: a. tarnautojo pavardė, b.
šeimospadėtis, e. amžius,d. kieklaikoįmonėje dirba, e.pareigos(senosios ir naujosios), f profesinispasirengimas,
g. ligšiolinisatlyginimas ir numatomas atlygini':'~
·
3. Atlyginimonustatyma~padarytibe reikalaujamo srities komisaropntan·
mo, negalioja.
4. Kas šiampotvarkiuinusižengs, sričių komisarų baudliamosios kompeten•
cijosribose bus baudžiamasiki 1000 RM baudos.Neišsigalinttos baudossumo·
kėti, bus baudžiamalaisvės atėmimu iki šešių savaičių.
5. Šis potvarkis įsigalioja 1942metų balandlio 6 d.
GeneralinioKomisaro Kaune pavedamas
(pas.)Dr. PENSE ([L, 1942 - 80/241).

Įvairių reikmenų vislabiautrūkstant, markės perkamojigaliam~~jo. DaugeŲu atvejų įvairių gaminių savininkaiuž pinigusjų visain~n~reJO
parduoti. Emė įsigalėti atlyginimasnatūra ir mainų prekyba. Vok1ečia~
tai nepatiko,nes piniginisatlyginimasbeveik nustojo reikšmės, kada~~
reikmenų galėjo įsigyti tik tasai,kuristurėjo kuo mokėti natūra arba keis_tt
-kas griovė visą jų ūkinę sistemą. Ilgainegaišę vokiečiai atlyginimą natil·
ra uždraudė, išleisdamišį potvarkį:
Potvarkis, draudfiantis uJ.prelU!sir patarnavimus aJlyginli natūra .
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. .
ki ("Amts1'IA D
d . sntyJepotvar u
.

.

Re,:ndamasis
ReichoKomisaroRytų Kraštui1941 IX 16 d. potvarkiu delpze·
no ir nebalų ūkio, liečiančiu pienopristatymoprievolę ir laikinį sviestotvarky_m_ą
("Amtsblatt",1941 m. 54 psl.), 1941 IX 16 d. potvarkiu gyvulių ir mėsos ukio

. • · uždrau e,
. . ·
.-.nuotaisgamwais. i'š dalies daiktint
. .
atūra noiu•
.
ilnai ar
tvarNors ~tlygi.nim\f asmenų, ku~e ~~vobgtimokamipag~lp~rmo·
~ven~~mai
:~~~~; ~lygi~i~~i pn;::ljo suderinti ~u_to:u:;ų tarėatlygimmą.
mas tai 1r 3uos. . . ais Genera mis
kiaisnustatytas n~r. .t,eko ,vertinti pm1g .
. · avinius
t
•
mis.Vadinasi,_g_ .
. . . algų ,noktst!
jaspaskelbė Šį 1saką. .
. ių įvertinimo apskat'~';to 28 d. ':1gų ~~

1

Skelbimasdėl dai_~n~;:;:ro
~un~ J94l:a:neraliniu J(omtsaru
.
Pasirėmę Genera_Limo
rkio3§ 2P· ir susitaręs as:
. .
Dienai
čiopotvarkiuivy~y(i l?o~:vinių įverti~imo _n~rrn Sa~: itei RMRpf.
nustatauš!a~d~i/din!~iai
Me:;1~Rpiu
f. RMRp1- ,80
Daiktiniai gavi
N"
6,- 28
24,2,12
' 10
M~W

&~

~"

~m

3,Aprėdas
-,50
- ,02
5 darbėmiams, ku·
2
Butas
,-:;:"
-,!
- uv
. . ms 11ems
,,
Kuras
, ·1comosv1sie
/&tesnių norrn.....f
Šviesa
minimalinės. Jos taitarl)'S
nenus~a~o
aulaikotarpio,koda zs
Šios norrn~syra tarifai, nei darbos:Wosto atlygilllmo
riemsnei atlygimmo.. aliojanuo pra
„
Šis patvarkym~ isig
.
GeneralinisTare1as
skelbimaspaskelbiar;:/eiio25 d.
fmans1ĮL 1942 - 154/316)
Kaunas,1942 m. ,
'.
·emsRytų
.

runinti, jos vadm~l
pei
. . us dar tt?nkaP. . ai. Siai dar?mink\\ ~os

Ka\bant apie atlyguu~,t; atskirt atly~
kurios surinktos lJ!<1'a į
.
buvo numa,, - • darbo1egos,
·tyse 1cunosY"
da~b~ink~~s ne vokieči~_tauty~ralinėje Srityje arba sn '
pnskirtOS . ariate, Gudiios Gen
ReichO komlS
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rytusnuoLatvijos_~
Estijosge?er~l'!1ių sričių. !"}P
pat_sovi~
Šiuos darbmmkus vok1eč1a1 savo nuožmra skirstė į darbežt1~ ··.
vinėjo ?arbd~~ams leidi?:Iusju~~ naudoti darb~i. Tokių darbini~ be,da.
dytoja1atlygm1mą mokeJo ne Jiems, bet vok1eč1ų komisariat _Ųsarn.
1
savo ruožtu mokėjo iš gauto už jų darbą atlyginimo nedidelę ~ • ku_r!s
0
tiems darbininkams. Tik kai frontas ėmė braškėti, vokiečia/ daI1,1r
savo elgesį su Rytų darbininkais keisti ir 1943 m. gruodžio 1/~a~eJo
sulyginosu Lietuvos, Latvijos ir Estijos darbininkais.
· JUos
Reikmenų

LIETUVA
DVIEJ OKUPA
CIJ REPLĖSE. 1940-1944

Gražiū nas

stokos pasekmės

Okupacijosmetu atsiradusio įvairių reikmenų trūkumo pasek .
buvo daugiariopos ir, žinoma, labai sunkios .
mes
Pirmiausia trūkstamiems dalykams ieškota kokio nors pakaitai
Toki~ v_eiklane visuo~~t laim~n-~aibai~d~vosi. ~avyzdži~i, negalėda;i
gauti žibalo, gyvent0Ja1bande J! pake1st1 benzm u, karb itu ir net visa1·
nežinomos rūšies kitais degamaisiais skysčiais. Retsykiais įvykdavo i
skaudžių nelaimių. Apie vieną tokią nelaimę Alvite "Į Laisvę" 1942 mr
Nr. 51/212rašė: ''Alvitokooperatyveįvyko didelė nelaimė. Kooperatyv;
vedėjui Žiauniui, kuris čia neseniai atsikėlė iš Marijampolės, bepilantį
lempą degamąją medt.'7.agą, įvyko sprogimas. Vedėjas ir čia pat buvusijo
žmona bematantbuvo apimti liepsnos ir smarkiai apdegė. Ypač sunkiai
nukentėjo Žiaunys. Jo gyvybė pavojuje.Abu guli Vilkaviškio ligoninėje.
Nuo gaisro nukentėjo ir kooperatyvovedėjo butas~o iš daliesir kooperatyvo turtas."Dėl tokių įvykių spaudoje buvo paskelbtas šis įspėjimas: "Bolševikų armija,bėgdama nuo vokiečių kariuomenės, yrapalikusidegamosios
medžiagos,
kurią dabarspekulian
taipardavinėja kaipgazolį ar kilokią degamąją medžiagą. Si degamojimedžiaga,kuribuvo naudojamarusų aviacijos,
yranepaprastainuodingasskystis,kurisnieko bendro neturisu gazoliu, benzinu ar kitaisnaftosproduktaisirnegalibūti vartojamasšių produktų vietoje.
Šisskystisyrarausvosarbamelsvosspalvosir turistiprų aromatinį (gėlių arba
obuolių) kvapą. Skysčiui degan~kyladūmų, be to,jispats lengvaigaruoja,
o
jo garaiir dūmai yra nepaprastai nuodingi. Šio skysčio turintiejiraginami
tuoj pat atiduotijį artimiausiai
policijosnuovadai.Apie šiosdegamosiosmedžiagos
platintojus reikia neatidėliojant pranešti. Vandžiogalosir Šimkaičių
vis.~uošioskysčio dūmų ir garų yrajau susirgusių irmirusių žmonių. Reikia
elgtzskuo atsargiausiai
. Susirgusreikiatuojau pat šauktisgydytojopagalbos
."
(!L, 1942-53/214).

Slapta~ dažnaiiš nežinomų asmenų pirkdamas, pirkėjas ic,igydavo
blog?5kokybės 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 IzidoriuiZelenkovuidažų. Štai,progapigiaijų įsigy·
ti . Na 11'nuszpzrko
iš nepažįstamo asmens 100 pakelių dažų, sumokėdamas
už poke/į po 60pf. Iš viso 80R. Bet kai reikėjo dalyti, pasirodė, kad tai ne
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džioanglys,5umaišyt?~ ~~ P_ele
nais:Reikalaspasie1:žapolicŲą.

wfa~
~-me d tokių dažų buvo ,szgiJę ir daugzauasmenų. O JUOSpla1mo

~a&:eJO,
Xiukynas. Tardomas Įis_Paaiš~in~ kad 1ažusgavrsiš!avo be_n·
05
JV1fall
.J,1ofilio.l(u/viečio, kurisJŲ tureJęs ir daugiau.KadJle butų falsifi·
0 11
cJradarb!
. e.x;.,,oięs. Kulvietisprisipalįsta juospardavęs, bet apie
falsifikatą
,,,; )Ilsaint:.t.
u• J
•
•
I
e· . .
R . . 65
~,,.,,, ežįnojęs nes pats pirkęs iš Vacovos igasienes, gyv. agmes .
1 11
taip
P~ as Cig;sienę krat4 rasta 501pokelis tokių pat dažų, 265d~~ė~
padanus
!pilti ir įvairaus dydžiopopieriukų n:?išeli~m_s_
gami~ti,_~pecial~cu
daža
ms 4649št.Ekpertai nustato, kad dažaiidentiškiirpadzrbti'.šdw'f ių,
jas įvairiomis spalvomis. Pilki.dažai padirbti iš pel~nų _irkre~dos
n11.~. nCigasienė gi neprisipažįsta tuos dažus gaminus, o lik pirkusJUOS
1111
'~tėj išnepažįstamo asmens. Tačiau jos vyrasparodo, kadji pati tu~s
:t~ilsčiusi į maišelis.Be to, kratosmetuji siūlo valdininkamspo l_n:zyilą
irosų, kad tik nerašytų prol:Jkofo_"
Ir t.t. ([L'.1942-15 6/317). Kiti~~
dar blogiau baigdavosi,
Vyr. ~ve_
1ka~
os.~aldyb~p~kelbė_ ~l
~pėjimą: "Pastaru_oju_rr:en:
g~n~~ai
p~taiko wamų nekumm81!atszt~kimų, kurieneretaibaigiasim1rt1m1. Į ligoninesatgabenama_
cJa_ug
apsi_nuod~. sių namine degtine("šamarlaku","krūmine"). Daugpasztcuk
o apsinuodzJU
č' .
.
oduktazs.
.
jimų jaupūvan 1cusmaisto pr
.
[registruo
ti mirtiesatsitikima~kurie įryko žibinantle'!1_pą kažko_kiu
n~aiškios
kilmės spalvotu gazoliu. Pastaru
oju laikupastebėtz gyve~to;ų -~sznuodijima
i milteliais, kurie perkamiturguje kaip s~. Yra_af:sinuodi~zm~
durnaropių (Daturastramon) vaisiaisir t.t. Visos čia pamz~e~
os nelazm~s
kiloišmedžiagų, pirktų ne krautuvėse, bet iš nežinom~pašalze~1ų. Vyr.
__
SveikatosValdy
ba laikosavo pareiga apietaipainformuotzgyvento.ru
s. fspe;ame,
kadbūtumėt labaiatsargūs, pirkdamipas nežinomus ~ems _m_azsto
~r°:
duktu
s, tariamus vaistus,degamas medžiagas;nevartokite na,:mn
~sde~es
ir t.p.žmogaussveikataižalingų produktų_. fsidėm~ki!e, kad kief<i,:
~as,1;1gy·
tasiš tamsių gaivalų pirkinysgali atneša;ums mzrą arbasunkią lzgą ([L,

s?lk1{
;

:as

1942- 921253
).

tode!

.

. .

.

Reikmenų trūkstant tuoj imtasi ir jų - dažmaus1~1
.nelegahos -

gamybos. Prisimename, kad įvairiais okupant?. potvark1.~1sda~g ~alykų bet kam gaminti buvo uždrausta. Kas ~~re~o, _ne~ale
Jo ne~s":1e~to
mušti, nei aliejaus spausti, nei odos ar ka1hų 1šd1rbttar g~~11nt1
kitų
dalykų, kurių gamybą bei paskirs~mą okupantas b~vo P?s~emęs ~a~o
žinion. Pagaliau išsiplėtė ir anksčiau buvusinelegali nammes degtmes
gamyba.
. .
ik l .
l ik.
Gyventojai tokios rūšies gam~bos_
Jokn~~us ~ tu~u. ~e a ~• tačiau okupantas tokių reikmenų ga~mt~J~sla1kenusikalte l~ais,kune~s
grėsė didelės bausmės. Tokių nus1kalteh~ buvo daug. Kat~e ~unk1a:u
būtum atradęs nenusikaltusį ukininką. V1~n~~
slapta skerde ~rnule_sir
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.

Albinas Gražiūnas
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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~msn_en~entėj?, _nes v~ki~čiai_ nepajėgė kontroliuoti vis¼~topo.
kų, o lietuVIškoJt admm1strac11aĮ tokią gamybą žvelgė pro pirštus ~aly
.
čiau ji kovojo tik su naminės degtinės varymu, nes toks dalykas ir· ~klausomojLietuvojbuvo 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~Josp~r~~gūnų, kune stengesi okupanto potv~~
kius butma1l&)'Vendmti
taip, katp Jie buvo paskelbti. Taigi ne vienasli
vis už nelegalią gamybą pateko į vokiečių kalėjimus ir koncentracijoset
vyklas, iš kurių ne visi gyviišėjo.
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~traspieno - 2, litras grietinės - 13, kelių savaiči
parš1~kas-: 10?, !1tra~nami~ės degtinės - 18, oficialia kaina apie
m~rk1ų vynška1e1lute1medžiaga - 900, radij o aparatas oficialia kaina
apie 200 markių -500-7 00 ir t.t.
.Dėl ~okių juo?o~!
os rinkos kainų kiekvienas stengėsi joje šį tą pard~ot1,_todel sre~uha~IJ~ netrukus be galo įsigalėjo. Pavyzdžiui, 1942m.
?tržeho paba1g0Je_~VJeJuos
e. 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 vištosir22
'Į;fY1 mesm1a1paukšč1a1 - iš viso du pilni sunkvežimiai. Be to kontrolien~ ~uomone,_~pekuliantai, pajutę ~ratą, spėjo apie trečdaiį vežtų gam1mų sum~stt Į Ne~u.ną. Phto_ne hk spekuliacija. Viešojoj rinkoj atsirado ~nks~1aune~rdetų ap~a.~kų, paY)'.Zd
žiu! eilės, kurias gyventojai
dažn~1vad1~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 kažm_kad~ pr!eš pa~duotuVJų a~tdal)'.mą rinkdavosi prie jų, kad sus~tų
~tsJSt~tJarčiau pne d~rų, todel susidarydavo ilgos eilės, ypač jei kunoJe p~sirodyd~voretai atga~~am~ preki_ų. Šios eilės gyventojus labai
v~r~mo, nes Jose te~o stovett tr lfJant bet sningant ar šalčiui spiginant.
Eilese stumdydavosimenkos sveikatos žmonės: seneliai namuose ma·
~s vaikusy~Iikusiosmotinos ir t.t. Savitarpinė pagalba ' gavusi pirmo·
JOgenerahmo tarėjo sutikimą, išleido net mo tinos kort~lę, kuri turėjo

~ilės parduotuvėse ir įstaigose atlikti reikalus . Motinos
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padėUJ~:odavo ne kiekvie~ai motinai,_kad~ngi_jų to~e ~il~se stovėda
kortelę_ daug. Duodant tokią kortelę k1ekVIena1motma1,Jl būtų nete-

11:J
I~:~
kokios praktinės _rei~mė~. :ai?1 t~s kortelės _du?tos
1

tik t~ms
rnskurioms atrode labiausiai re1kahngos - tunnčtoms mažiau,no
unouris
' vaikus, kunų
· Jaumaustas
·
. . dar buvo nes uka kęs pe nkenų
. me. 'ket
5181
ė.~čioms ir žindančioms ne vyresnį kaip vienerių metų kūdikį.
ių, n Keblumų rasdavosi ne tik dėlto, kad kone visiems reikmenims
. ktireikėjo kortelių ar leidimų . Daž nai parduotuvių savininkai ar verjai atsisakinėjo parduoti net ir turinti ems leidimus. Ne vienas jų pai:audodamas padėtimi norėjo pasip elnyti arba pirmiausia bent aprū
sintisavogimines, draugus ir pažįstamus. Spauda apie tai - dažniau;iaivokiečių administracijai paliepus- rašė: "Paskutiniulaikune vienas
turėjo karčiai patirti, kad kai kurie krautuvių savininkaiatsisakė parduoti
prekes,
norsbuvopateiktas leidimas pirkti ir krautuvėje dar buvopakankama
prekių atsarga.Dažniausiai atsisakymasparduotibuvo aiškinamas
tuo,kadprekės dar nebuvusiosįkainotos arbakuriuokitu išsikalbinėjimu.
Primygtinai
nurodoma, kad krautuvės savininkasneturi teisės atsargoje
turimų prekių pirkėjui neparduoti,ypatingai, jei turima reikalosu tokiomisprekėmis, kurioms pirkti reikia leidimo,jei pateikiamas leidimaspirkti.Savaimesuprantama, tai nereiškia,kad pirklys turėtų parduotipirkėjui
betkurijo pareikalautą prekių kieki, jei atsargų pakanka. Priešingai,padorus ir savo atsakomybę suprantantispirklyslaikyssave esantpriverstą
mandagiai
atkreiptisavo pirkėjo dėmesį i tai, kad jis turi savo turimas
atsargas
teisingaipaskirstytidaugeliuipirkėjų ir todėl turi laukti,kad pirkėjas pasitenkins tik jo pageidaujamoprekių kiekio dalim~laukiant, kol
busgautanaujų prekių. Tačiau jokiu būdu nėra leistina,kad krautuvės
savininkasslėptų prekespo stalu ar kur kitur ir pardavinėtų jas tik savo
pažįstamiems "per užpakalinesduris".Antra vertuspirkėjas neturi leisti
savenubaidytipareiškimu,jog prekės nesą galimaparduoti, nes dar nesančios nustatytos kainos. Toks išsikalbėjimas neturiprasmės. Kiekvienai
prekei,savaimesuprantama,yra kaina. Jei kompetentingos įstaigos kai
kurioms prekėms ka.inų dar nenustatė, tai joms galiojabent senos rusų
kainos, buvusiosiki 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 turintiems bei pardavinėdami pro "užpakalines duris", pelnėsi tuo būdu,
kad tas prekes palaikydavo tiems, kurie jų privačiai iš anksto užprašydavo ir už tą paslaugą parduotuvės savininkuiar vedėjui duodavo kyšį.
Tokie dalykai vyko ne tik parduotuvėse . Pramonės įmonėse atsirado tokių pat nukrypimų nuo normalios tvarkos. Profesinių sąjungų
centro biuro vedėjas dr.J. Steponaitis, pasižymėjęs uolia tarnyba okupantui, savo straipsnelyje "Vampyras" pasipiktinęs rašė: "Štai .fo bukUS
•
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halteristaipgra~ai ~ukalkuliuoj~ ~~po ~oatsfranda galimybė .
batų dėti į viešąją spmtą, o vagonel1l kišemų. Gi ten Juozas i,, . ~s Poras
·x1cą hocus-pocus, kad pasigamina
·
· muilas
· dviej
H'JUihus
ro tokį· eherni~.
. facta.
rūšių: pirmos rūšies iš molio - į krautuvę, antros rūšies, iš rieb~lui~al.lsių
sandėlb reiškiaį kišenę. Štai vėl Milčius-Gudruolis susitvarkė ų -1 s~Ptq
taip,kadper vieną skylutę miltai byra į maišą, o per kitą kut~vo81rnas
visaibemaišo. Taipastebėjus, pas jį atsakymas paruoštas: "Mat;~skyflltę
dabarkaras, tai nėra galimybės atremontuoti girnas... labai at;'.
tanista,
1
([L, 1942-51/212).
Prašall
"
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jau neitikimomi~ apli~~mis,

. 0 arm_až
dėl
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tod~l j_o~s~ke!davo ~e tik

gausėjančių nusikaltimų, bet ĮVamų Įtanmų bei kal-

v;ifllPin1~?.
apie Prienų kooperatyvo apiplėšimą korespondentas "Į
~~_povyzd Nr . 93/254rašė: "Naktį iš balandžiomėn. 3 į 4 dieną į
1,2~v_ę'' 1~1 5 kooperatyvo ''Artojo" krautuvę įsibrovę piktadariaipagrocenmnę viei°sooRMgrynais pinigais,apie 50porų kojinių irkit. smulkių
l;ėil_~os astebimipasifalino. Toks drąsus piktadarių žygismiestogypre
ki~1' ne~sukėlė įvairių kalbų bei spėliojimų, nes krautuvė yrapačia1tntoJ
~tarpentr
e". Tokiais atvejais nusikaltimą padarius ne kartą įtaremiestoe
..
.
1· ..
. 111
Šitų ironiškai aprašytų dalykų autorius iš piršto neišlal!Ž• .
ačius savininkus, ved eJUS~r tarnautoJ~S, P?i_ciJ~S
p_~rei~nus,
nors ir nebuvo visuotinis reiškinys, tačiau vis dėlto gana dažna/ - Iat
davoP "ems žinant tai padaryta, tr t.t. Dažnai tokie 1tanneJ1mainetuPažymėtina, kad pramonėj bei prekyboj dirbantieji šių dalykų
.
k~.~
es~~ndo , tačiau retsykiais ?a~iš~ėdavo, k_ad.t~riam~ api~lėši
kaltimu nelaikė, kaip kad nemanė esą prasižengėliai nelegaliai ga: 1•
re1 P tik apgaulė, norint pasleptl del spekuhacmem kamom tr be
111as
tera
·
·
k. -k
N
sieji įvairius okupanto uždraustus dalykus. Ži noma, buvo ir tokių ka~leidimų pardavinėja~t a~i~adusĮ n~rrnuoJamų pr~ Vt~lt~_umDą: l uokvažagen. M. Pečiulionis. Apie jo elgesį šiuo atžvilgiu Kalpas Uoginius'ra~?
. nukentėjo net miestiečių daržai, ypač Kaun~.tr 1 n_mJe
. e to . ''Vokiečių okupacijos metais Pečiulionis Vilniujebuvo vieno aliejaus
fabri~
D.spaudoje skundėsi: "Karo~etu pasunf<!J~S
maist?P:o~ktų tiedirektorius. Žinome, kaip "striuka" anuo metu (ypač miestų gyventojam
s)
kimui,pasirūpinta tiek kaime, tiek mi~steapsod1~tz
darž~ve~~visu~s~lybuvo su maistu.Normos buvo mažos, o norminių produktų, pagalokupanto
. Tačiau atsirandapiktadarių, Iame tą da:.bšč1~ žn:omų t7:us~naik_ina.
duotasmaistokorteles,parduotuvėse ne visadagalima buvo gauti. Įstaigų
f:uggyventojų nusiskundžia,kad darne~pe;
o ~iga1 suaugti, o J_au piktatarnautojaipusbadžiavo, arba sąlygų verčiami (kam buvoprieinama)speku- "" · · laužo tvoras grobia daržoves.Ne tik grobia,bet dardaugiau.nuosuunai
,
l . D b kada
liavo. Pečiulionis gi, dėl savo sąžiningumo, buvo ta pelė, kuri galėjo badu
tolių padar
o daržoves išmi~ciž!oję, iš~auzę, tvoras suzao;ę. a ar, .
nugaištiantpilnoaruodo,jei tas a,uodas nebuvo jo nuosavybė. Pavyzdžiu; negalimagauti nei lentų, nei vmių, tai sudar?_d~u~
~~kum_ų. Varomasiš
savošeimos virtuvėjejis niekada neturėjo valgomo aliejaus,norsfabrikotardaržo,
toks piktadaris geruoju neina,plūstasi 1r1vamairas1n_,a.
Da_rži:1
sa-_
nautojai ir darbininkaiiš to fabriko aliejaus prisinešdavo ne tik sau,betir
vininkailieka bejėgiai prieš tą piktą chuliganizmą. ~odėl ~rzų s~vm~n~i
savodraugams, iš kurių mainais gaudavo kitų produktų. Pečiulionis; g4la/auktelaukia atitinkamų valdžios organų potvarkio,ku~ ~adikalzo~is
baidžiaugdav
osi,kai, atsilankius Kaune, draugai iš spekuliantų nupirkę kelis
priemonėmis tinkamai sudraustų neklaužadas,.
~ ne~~ik_intų_ ~etl~o
litrustokio aliejaus duodavojam parvežti lauktu vių savo, beveikbadaujan- turt
o nesnuo to labainukenčia miestiečių aprūpinimas butzmauszazs
maisčiai šeimai
. ToksbuvogenerolasMotiejusPečiulionis - visadaskrupulingai top;oduktais ". (ĮL, 1942-170/331).
. . . . . .
.
teisingas
." (Karys, 1968-9). Tokį elgesį visi laikė labai garbingu, tačiau neĮvairius reikmenis pardavinėjant su k~rtelemis ~i lei~imais, a_ts1privalomu. Dauguma, ko gero, buvo teisūs manydami, jog okupanto verrado ir jų falsifikatų. Garsiausia buvo br?hų ~ono ir Kazio G_ab~enų
čiami dirbti ir pusbadžiu gyventi, turi teisę dalį savo darbo vaisių pasiimti
bei jų bendradarbių byla. Falsifikuodami m?isto kor~eles, vok1~čia~s
pragyvenimo reikalams. Blogybė buvo tik ta, kad ne vienas nesiribojopajie padarė apie 36 milijonus marki':¼~uo~t~hų. U~-tai abu Gab~ena1ir
siėmęs tiek, kiek jam reikia žmo~kai pragyve nti, o ėmė tiek, kiek tik
devynijų bendradarbiai buvo nute1st1m~r~1.
Po tnJų n~P.avyk1:51~
ban~lima buvo paimti. Vienas kitas galėjo nudžiauti ir daug gaminių, kudymų pabėgti abu Gabrėnus Kauno sunkiŲJŲ da~bų k~l~J~~ rusrJ~ gestapininkai nušovė. To paties likimo ko gero susilauke 1rVISI su Jais nunuos paleidęs juodojon rinkon per trumpą laiką praturtėdavo. Nors dauĮ9J.Jlla krašto gyventojų kentė nepriteklių, kai kurie sėdintys tam tiJcruose
teistieji jų bendradarbiai.
.
. .
.
.
Pagaliau atsirado ir visai anksčiau negirdetų ~~,k~lt~n:1ų}94~ ~ ~ gyveno taip, kaip niekad ligi tol nebuvo gyvenę. Jiems trūko,
balandžio 8 d. vokiečių ypatingasis teismas ~uteise m1~t1
.!š Zy~a1čn~
kaip sakoma,tik gulbės pieno.
valsčiaus,
Balskių
kaimo
kilusį
A.
Trijonį.
Tokios
~ausn:ies
J~s-~u
s1lauke
Trūkstant įvairių prekių ėmė daugėti ir kriminalinių nusikaltimų,
todėl
kad
labai
pabrangus
avalynei,
1~41
m.
_sp~ho
menesi
Jts
~tkasęs
-: YP~ vagyslfų ir plė~imų. Apvogdavo ir privačius bu tus, bet daugiautris
kapus,
nuavęs numirėliams batus ir parsinešęs namo, noredamas
sia plė~o kooperatyvus bei kita,; trūkstamas prekes pardavinėjusias
pats avėti ar parduoti.
pre~
Įmones. Spaud a nuoU:t
t mirgėjo žiniomis apie tokius parduotuVJŲ bci sandėlių apiplU imus. Kada ngi vagystės kartais įvykd avo dau-

;t:n.

~dks

V

V
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Valdžiamėgina pažaboti nusikaltimus ~
Vokiškojiir lietuviškojiadministracija 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~~rrc.
VJmusathekant1eJ1taip 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 . kaino mis, 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 popieriauspar.
duotuvių . 1943 m. vasario mėnesi Vilniaus mies to komisaras už aukš
.
~au minėtus prasiž_en~mus ~žd arė kelio li_
k a priva~ių parduotuvių. Tačiau prekybos ar k1tok1as reikmenų p askirstymo Įmones ne visuomet
buvo galima uždaryti, nes dažnai pi liečiai būtų likę be jokios galimybės
aps_in?Pi?timaLc;tu ~r kitai_sr~ikm_e n~mis. To~iais a~ve~aisb~usdavopimgmcm1s baudom1Sar latsvcs atem1mu. Kain ų pnež1ūros ĮStaiga Kulautuvoje nustatė, kad vienos valgyklos vedėj a maLc;to produktussuperka brangiai, o vėliau juos dar brangi au duodanti valgytojams bekortelių. Tą vedėją nubaud ė 500 ma rkių bauda - mažd aug tiek ji per pusę
metų už savo darbą gaudavo atlyginimo.
Vienos parduotuvės vedėj ac; A Mažeika , pardavėjas J. Jagolavičius ir kasininkė A Andriuškicnė buvo nubaus ti po 500 markių pini~nc bauda ir po keturias savaites kalėj imo, nes Kaune juos sučiupo tekstilės gaminius pardavinėjant 2-3 kartus brangi au.
Kauno vct ikai Markcvi6 us, Kulvietic;, Paleckis ir Becka'l už tai,kad
is keleivių reikalavo pernelygdidelio 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.riettaireikalaujama, kad parduo tuvėse būtų sužymėtos vi•
S1jJ~ par~~~amų.gam inių kainos ir net įvestos skundų knygos,kur
p1rkeJa1galeJo 1ra~yt1savo skundus, jei pardavėjai iAjų 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!I
Y..aL'ltamo neda ro, o nusikalstamąjuodosios nn·
~ tspck.uhan tų veixl.ą teko dar įrodyti, todėl pw. įtariamu osius t,uv~
ath.ck.am
0,1,Imi.tos ir tu rĮŲ;tVictėsc bei kitose viet.cJbekur buvo tikimasi
jų 1;Ui1upti,
surengdavo gaudynes. Jau ank.sciau mi;ėta apie kratą Nemunu plauk~11i~ lai~
ir ki.ck.juo1,c suL-iupta spekuliantų bei~ jų
konfi11ku.ota
ivawą rlLl:IJJSt.opn><Juk tų. Kaip turgavictėr«:: bei kit.osCpa·
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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, !(aunopoli-

l)'Jl1o:
J(o
rt adarė ekspedici~ą l.senamiesčio ~vų n__nką_. Taibu~?J?adacija
~°:ka_ą_~ietuvių gyventOJŲ interesams.Šiame zygyJeglaudžiaiben.
. po 1·
.. . Jo tl'kslas buvo apsaugotz
. gyvenrf'OjJimt1na1
. vokiečių ir lietuvių
iciJa

dfadorbia~oairių tamsių gaivalų, suimti spekuliantusirnelegaliusprekiauto~s11
;°/:miausiaituos, kurie ne!if:iiko~i~ų, irpadėti įstaigoms,_ku~os

to]U~
, ~ •ngaipadalytiprekes.ŠioJeakci101e
sukonfiskuotosprekesvisos
•ekiO
te1s1
. dalyka. . • . · · r
SI atiduot
os lietuvių įstaigoms, o m~isto. . i 11etuvių 1ig~n.mems. 1r
b~v;oujas
žygisį žu~ ~n':<lįvy_~ taip gr:itai,.ka~ nedaugelzui~m.en~
!iS. ekė iš aikštės išeiti. Šz akcija buv? rupestmgaiparuoštav~ki~č!ų 1~
~ · policiiai susitarus, taigi ir pasisekimasbuvo geras. Pan
. krimmu1
lietuvių
· l_00 ~menų tz'ksl.
·kri
· B.e
/)uv
opaimta~500-600 asmenų, o apie
. iaupa~z
. ~tz.
spekuliantų ir slaP,tų prekiaut?j~sui.mtų}~ dz~esn~
dalisu~r~ 1va~rus
gaivalai,
vengianti
eji darbo, kune 1aui_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
šiolJie
bandė sau patogiu būdu pelnytis~ra~~mmui, p~rda~mecu:mz
8f1V~nt°:
jamsįvairiausios rūšies prekesnegirde~~,
_a~kšt
?m1ska~nO'!:_IS·
Krim_malznė policija taippat dalyvavo šioje akc11O1e
ir visus be_lz~~~Jzmų. suč~uftu_s
asm
enis griežtaipatikrino. Ji sulaikė 11 asmenų, kunų JI 1eško10
dėl 1va1rių kriminalinių prasikaltimų". ([L, 1942-:160(321
).
.
.
Vienaip ar kitaip susektus juodosios nnkos spekuhan~ baude

įvairios institucijos, skirdamos nevienodas ba~si:ie~. Sm~lkesmus.SF,·

kuliantusbaudė pati kainų priežiūros žinyb~,š1a1p,1au
skird_amap1mgines bauda,;. Rimtesnius nusikaltėlius, kune svanau kenke okupanto
sugalvotai reikmenų paskirstymo tvarkai i~.~pskritai kar~.?kiu!, tt:is~
jau ypatingasisvokiečių teismas, skyręs ~aleJl':110
arba_kale11moir piniginę baudą. Tačiau spekuliacija vis labiau plito, ~~el ?k~p_anta1nusprendė, 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_vot~s
mėnesiai bet dažniausiai skirdavo bent šešts menes1us. fetsma1nagnnėjo tik ypač didelius nusikaltimus, ir p~čios ba~sf'?~sbuvo su.~ežtintos, 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~1bau?e a<;men_is,
kurie tik reikalo spiriami pardavė kokį nors savo ?a1ktą, ir nuolat i.5spelmliacijos 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 kainomi s, ir tarp
tokių žmonių, kurie i§ vargo yra priversti savo daiktus parduo ti ir, savaim e
Hupraniama, yra ,ruinteresuoti gauti ku o aukšliausią kainą, kad tuo badu
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galėtų pagerintis~~oblogą padė!i•

S~ kainų_ kėlėjais pro~
kovojamavisugnežtUmu.NeskaitantJŲ preki.ų konfiskavimo „ laisbų_i
baudžiamididelėmis piniginėmis baudomis ir laisvės atėmi,;/e/Lls dar
mis. Priešinga~bus švelniauelgiamasi su asmenimis, kurie~ a1.1sniė.
galės įrodyti, kad aukštų kainų jie prašė iš vargo.Tų žmonių a~? nie114
parodytatieksupratimo, kad konfiskuotiejidaiktai busparduodagi~ b14s
maliomiskainomis ir vargeesančiam jų savininkui bus atiduoti~~ no,.
tiejipinigai,jef asmu~ b~s~či_uptaspirmą ~rtą. '~([f:,1942-93;1f;
~au.
4

.
~adangi vagy~č1ų 1~pl~š1mų ~ da~geJo, ~a1P1: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 at1duot1tetsmm. Be to, šiems nusikaltebams tetsma1 privalėjo skirti
griežtas kardomąsias priem ones ir bausmes . Plėšikams galėjo būti skiriama mirties bausmės, o vagims - kalėti. Tačiau vokiečiai gana daug smulkesnių vagišių baudė administraciniu būdu, dažniausiai pasiųsdami į priverčiamojo darbo stovyklas.
Be to, vokiečių ir lietuvių administracija ene rgingai kovojo su naminės degtinės gamyba, kuri vokietmečiu be galo krašto suklestėjo. Pavyzdžiui, tik per 1942m. birželio mėnesį Kauno apskrityje buvo iškeltos67
bylos naminės degtinės gamintojams, pas kuriuos rasta 168,5 litro degtinės. Tačiau tuo metu policija sugaudavo ne daugiau 10-15 % visų degtindarių, o jų 1942 m. vasarą Kauno apskrityje buvo šimtai. Vienas kitas
degtindaris darbavosi tikrai su užmoju : vienas Tauragės Naumiestyje sugautas degtindaris prisipažino, kad naminei varyti jau sunaudojęs 151centnerį 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 veikla taip pat kėlė didelį rūpestį. Jai rūpėjo ne tik maisto produktų naikinimas, 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 griežčiau kovotų su degtindariais, ir baudė tiesiog jiems į rankas pakliuvusius
prasikaltėlius.

Lietuviškoji administracija ir visuomenė su naminės degtinės gaminimu bei vartojimu kovojo įvairiomis priemonėmis. Pirmiausia steng·
tasi, kad teismai ryžtingiau baustų degtindarius. Prisimename, kad po·
licijosdepartamentas buvo prie vidaus reikalų valdybos, tačiau priklausė
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~ų policijos

vadovybei,
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todėl policijos kovą su degtinda-

0e.1i
a1.v?kie beveik vien vokiečiai. Lietuviški teismai šiuo atžvilgiu nuo
naisd
inga:enkiau priklausė ir galėjo rodyti vien savo iniciatyvos . GeokUP~~to
t 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
!iesypn'imatiesiai iš jas vedusių policijos organų be mokesčių deparkVotas
.
.
.
. .
1· • ta
to tarpimnkavimo, kaip numato akcIZŲ ir monopo 1ų ĮS tymas,
tam.en
šiasbylas spręsti lietuviški teismai vadovavosi ir nacinės okupa~numo
etu. Be to, gautas bylas teismai turėjo nagrinėti be eilės ir, esant
ctJOS
• k' . k d
.
.
akankamaipagrįstai kaltei , s irti ar omąstas P:1~~one _s. .
.
p Kovojantsu naminės degti~ės varyn:i,u?be P?hcm1ų bet te~mo pr:ieroonių 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 ~ropagandosprieš naminę deg~nę._~gron?ma1 ir ~1!1~emes ūki~ ~mų
pareigūnai per ūkines orgamzac11as - L:1etuvosu~1~1nkų dra~giJą, Jaunųjų ūkininkų ratelius, kooperatmes sąi~nga~ bei_kitas-:--~ ta1~_pat~anaudojant kursų ir kitas Rrogas , ~~vo 1p~r_eigo~~
prad~t1 a~CIJą pn~š
naminės degtinės gamybą ir nau~op~ą. S1~1akc11a1n~ ~ kaime , bet 1r
miestebuvo įsteigta Lietuvos bla1vm1mo~ąiun~a, kur:1a1v~do~a~o prof .
J.Bagdonas. Ši sąjunga ėmėsi gana _Pl~č1os v~1~os. J1 n~ tik Š181pspa~doje aiškino alkoholio, o ypač namines deg~mes varto11možalą, 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_1są
junga taip pat suorganizavo kilnojamą antialkoho.l~nę ~ar~dą, ~un _Parodyta 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_taV1lnmJe. J1 !ęs~s1 dvi savaites ir vilniečių buvo gausiai lankoma. Į JOSužda_l')'.llloiškilmes atvyko
Generalinis švietimo tarėjas P. Germantas, med1cmos fakulteto ?ekanas prof .P. Kazlauskas, daug visuomenės, ~a~ s~d~ntų. P~rod~Je_d~lyvavopoetas K.lnčiūra, solistė P. Kaup~lyte 1r V~lm_aus.
p~e.šga1snn~~
apsaugos orkestras, vadovaujamas J. Smiaus: 1;"0~
1šk1l~esir JŲ dal)'Vlai
rodė, kad šios parodos vedėjas, Lietuvos bl~1v:inm_10
s~ungos_valdybo~
sekretorius mok . v. Saladžius, darbą sumamai atl~o 1rkad 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 nespeJUSveiklos išvystyti, Ją nutrauke
nauja sovietinė Lietuvos okupacija .
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dau g šviet imo srities reikalų dar buvo susiję su Kaunu,
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 .
in5pekto
na~ Kubiliūnas pirmuoju generaliniu tarėju paskirtas tod~l,
~~~- :og lietuviams reikia ei ti išvien su vokiečiais. Jis buvo VIekadtikeJO
. ' 1esnis lietuvių visuomenės atstovas, nuvykęs pasve ik'mtl. atnintel~s
žy~eralinio vokiečių komisaro. Reikia sutikti su gen. S.Rašti~kUS1?
~ubiliūną pasakytais žodž iais: "Kubiliūnas gindavolietuvių reiktoapi; tau
daugelio lietuvių jis buvo nesuprastas ir kaltinamas.Aš jo
I
...

~ Viln~uJe,Švietimo

LIETUVIŠKOJITARĖJŲ
ADMINISTRACIJA
Dar prieš ~ar~.pra_d ~ą vokieči~~ b~~o aišk~! j og _užimtų R

tų-kad taip_nu.~ JI~n~ kiek neabe)O~?- Jie n~paJeg5 Vieni adm~~

1

ti. Todėl_ v?kieč1m, ka~pJau e~a~~ mme}ę! pag~!davo, ~a? ~ovietų valdžiai
Lietuvojeišnykus,susikurtų VIetmeadrrurustraCIJa.Vokiečiai buvo nuspr
dę lietuviamsneleisti atkurti nepriklausomos valstybės, sudaryti suve:n:
nios krašto vyriausybės ir sukurti tautinės kariuomenės. Dabar mumsp:.
aiškėja, kodėl kariniai bei civiliniai vokiečių pareigūnai nepripažino Laikinosios Lietuvos vyriausybės ir su ja nepalaikė jokių ryšių, tačiau su atskiraisjos nariais leidosi į kalbas ir centre bei provincijoj netrukdė atsikurti lietuvių administracijos įstaigoms, leido joms veikti ir užmezgė su
jomis kontaktus. Kurti tautinės lietuvių kariuomenės neleido, tačiau paliko -kur jiems atrodė reikalingi - karinius lietuvių da linius.
Laikydamiesišitos politikos, vokiečiai ir Laikina j ai Lietuvos vyriausybeisiūlė 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
atsisakiusnuo jam pasiūlytų pirmojo ir vidaus reikalų generalinio tarėjo
pareigų,jau tos pat audiencijos metu gener alinis komisaras susirinkusiems
pristatė savopasirinktąjį 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 o toju buvo paskirtas plk . J . Narakas,
generaliniu žemės ūkio tarėju prof. B. Vitkus ir jo pavaduotoju J. Paknys, gen. darbo ir socialinių reikalų tarėju dr.J . Paukštys ir jo pavaduotoju dr. S. Daukša, generaliniu teisingumo tarėju M . Mackevičius
ir jo pavaduotoju l. Kurklietis , gen. susisiekimo tarėju inž . K. Germanas, gen. ūkio tarėju prof. V.Jurgutis, gen . kontrolės tarėju mjr. S. Puodžius. Generaliniu švietimo tarėju paskirtas dr .P. Germantas-Meškauskas. Jo pavaduotoju 1941-42 m. buvo dr. A. Rukša. Ryšiams su generaliniais 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·

0

kalus,
.. a nesžinau kad jo kaip lietuvio,norai buvo nuoširdūs. Betjis
neka
tinu,
'
'
· · · ··
Be to,JIS
.. zr
·
„ laisvės dirbti vokiečiai buvosuvaržę visą JOznzczatyvą.
netu
re;o
'
·
·
·
Id č'
l 'kė ·
tssavebuvoapsunkinęs dar tuo, kad tl~JOv~ ~ ~ų J?erga
e, tl. 1_0~~~ č' okupantų pažadaisir žodžiais, Ja.mų vokiečiai niekad nesilaikė, zr
kieIŲ asidavęs kai kurių jaunų zr
•
•
• ['
•
•
r tų . l
nepntyruszų zetuvių naczona is zrvo buvop
..
· · k · "(Rš ĮL•317)
demarininkų, Jf apsupusių, fta ai. .. ,
. : .
.

Ne iš karto vokiečių okupaciJ OSmetais hetuvtų ~u~o su_pr:15tastr
dr. P. Germantas -Me ška usk as, kuris taip pat _generahm~ ~vtet_1~0 tarėju buvo ne lietuvių pasiūlytas, o vokiečių pnmes _tas. Vehau tik išryškėjo jo pasišventimas i~ ~.,i~tuv~~~aaukot:15 gyv~~1mas.
.
._
Lietuviai generahmat tare3a1, no~s vt~nas 1šJŲ buvo pasktrtas ptr
muoju generaliniu tarėju, kokio nors 1_~1~usyb~ pana ša?-s _kolektyvo
nesudarė. Sudaryti tarėjų kolegiją vok1e~1~1nel~~do. ':70~1eč1ų gen~raliniame 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 nusakytų 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~JOsa~o JeB?~

· · tru ot'1 L.1etuvos, tačiau, antra vertus, nenoreJO
ad rmms
. .. kišios
· · veiklosd'1r k1tiems 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 vams as
. ·
·
·
d ·
dinamose Lietuvos, Latvijos ir Estijos genera1mese sntyse 1v~sta a m1nistracinė savivalda. Dėl tos savivaldos paskelbtas toks komunikatas:
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Berlin,JI/.18. "Užimtų Rytų sričių gyventojai per kovas irper~
mą parodė tiek dauggerosvaliosbendradarbiauti, kad yra galima sut t~~~tni.
plačią savivaldą, " - sako'?1aRosenbeT?_o
fl:eich<?
. Komi sari~to Rytų ;,~ 11??s
leistamedekrete,kuriuoLietuvos,Latv11oszrEstz1osgeneralinėse srityse 'štu,~sutvarkomaadmin_is
tracija,sa~oatsako'?1
y~e be;1-drada
rbi~ujantesantie~s
organams.Vokieč1~ vadovy~eGe~~almeJ_~L1ef1:-voss~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~
vadovau
j a Rezchomimstens okupuotoms Rytų sntims, vykdo Reicho komis lll
Rytų ~aštui, j~_žinioj~ ':5ą~ o_rganas_gen~ralinis
komis aras Lietuv~~ir;kaip;:
kutinem_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
ypatingailiečia ūkines adm1mstraci1osreikalus, kiek tzeswgimsvadovavimas
joms
atitinka
_ken:erių n:etų J?lanokar~~"!o r~ikalavi":us. ~ošto_ admin~stravimq
iryk.
dyssavi, tai yra lietuvių organaiir Įstaigos, kune skina mi betarpiškaivokiečių
civilinės valdiios organų arba su tų organų sutikimu. Vyriausi valdiiosorganai
Lietuvojeyrageneraliniaitarėja~ kurių pirmasis yra vidaus reikalų vadovas0
kitipasiskirsto įvairias vadybas.Žemesni savo krašto administracijosorga:wi
yrasavivaldybių organai- miestų ir apskričių savivaldybės, valsčių savivaldybės
ir kaimų seniūnijos. Oficialikalba, susisiekiant su vokiečių civilinės administracijosorganais,yra vokiečių, o savoje krašto administracijoje - vokiečii1 irlietuvių. Šia naujasantvarkalietuviams duodama proga veikliai bendradarbiauti
jų egzistencijos tvarkymeir suteikiamaplati atsakomybė. Užsieniui priklausančiai Gudijosgeneralinei
sričiai šis sutvarkymas negalėjo būti pritaikytas, nesčia
dėl ilgaitrukusio bolševikų viešpatavimo dar nesama reikalingų organizacinio
ir
asmeniniopobūdžio sąlygų. Po naujos žemės ūkio santvarkos įvedimo šis dekretasreiški.atolesnį žingsnį galutinaipašalinti bolševikų palikimui irplėsti kūrybi
nėms jėgoms Rytuose." (ĮL,1942-66/227).

z::;
o

Šį komunikatą papildančiame kitame tos pat di e nos pranešime
dar pridėta, jog "Berlynesusilaikomajau dabar smulkiai svarstytitossrities

vietinės administracij
os organų uždavinius. Iš principo turi būti pasak;ta,
kad generaliniamstarėjams arba atitinkamiems organams tenka tie uždovi·
niai,kuriuoskitur vykdo ministerijos. "(T.p.)

Taigi Rosenbergo dekretas smulkiai lietuviškosios tarėjų administracijos 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 visuomenei? ka~ tą įsaką uoliai vykdytų, davinėjo techniškų nurodymų, kaip jis
tu?b~t1vykdomas, vietinius lietuviškosi os administracijos organus įpa
r~1~~Jo~?s n~~odymus vykdyti . Šitokios politikos griebtasi, kai vokieč1a1 emes1 akc1Jos sudoroti derlių ir jį iškulti, iš ūkininkų išreikalauti
n~statytų duoklių, sutelkti darbo jėgos vokiečių karo pramonei ir kitais panašiais atvejais.

,,
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Komunalinė savivalda

Rosenbergo paskelbta me savival?os dekret~ apie_korn~alinę s_aviulkiau nieko nepas akyta. Iš tikro tuo laiku Lietuvoje tam tikra
valdą s~avivaldybių ir neb uvo, nes nepriklausomos Lietuvos savivaldypra.slll~e
tai panaikin o. Sovietus išvijus įvairiais būdais susiformavę vietitx:550d
ministracijos 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~ reikėjo imtis atsakomybės ir ~ ~us vi~tinius re~alus. Netrukus lf del komunalinės savivaldos buv o išletstas šis potvarkis:
POTVARKIS
dėl Jwmunalinės savivaldosįvedimo

Pagrind
inai nusigręždamas nuo bolševikinės sistemosirf!ripažindamassva~-

bą beireikšmę 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.Ostp.l~), nustat?~: .
.
§ J.Apskritys, miestai ir valsčiai, kuri~pag~lP'!eš bolševikinę tei~ę buv_
o savivaldybės bendruomenės, tampavėl viešosios tentonnes bendruomenes
, kunos val-

dosisavopačių atsakomybe.
.
_.
.
. . .
§ 2. Apskričių, miestų ir valsčių v~ikla_
pn~alo butz sudenntasu veikiančia
teiseiraukštesnės už jų vokiečių valdžiostzkslms.
. . . . .
§3.1. Savivaldybinės bendruomenės vadovas valdosupilna i~ išs_kirtm-:
?tsakomybe.2. Jampriklausoteisinis atstovavimas.3. Savopareigom
_~
J~cuP~kirimn_as
.
§ 4. Prie savivaldybinės bendruomenės vadovo_
1~a.patare1m, kune ap~kritys~
vadinamiapskričių tarėjai, miestuo~e- mi~s~. tare;m 1~valsčiuose - valsčių tarejai.Prieš svarbiussprendimusjiepnvalo butzišk}ausy_tz. . .
.
§ 5. Vietinių savivaldybių įstaigos, aukšte~nes ~ž ~~ vokiečių valdžiospotvarkių rėmuose, vykdo apskričių, miestų ir valsč1ųpn~žiu_rą.. . . . . .
. ..
§ 6. Šiems potvarkiamsperduoti ir l!ravestzreikalmgitemm?z zr vykdomie;z
nuostataileidžiamigeneraliniamslwrr_u~~ra"!s
~avus~~ulkes,uų nu_rody!71Ų
§7. Šis potvarkis GudijosgeneralineJesntyJe neveikia. Rygosmiestui rezervuojamas specialuspatvarkymas.
.
§ 8. Šis potvarkisįsigalioja nuo 1942 m. lieposl d.
Ryga, 1942 m. gegužės 15 d.
LOHSE,
OstlandReichoKomisaras
(VkB, 1942, p.99)

Netrukus pasirodė ir komunalinės savivaldos dalykus paaiškinantis
komunikatas:

"NO.Kaunas,V.18.ReichokomisaropotvarkiuGeneralinės Srities apskritims,
miestams ir valsčiams sugrąžinta komunalinė s~vivaldaduoda progos apžvelgti
tuossantykius,kurie buvo boBevizmovie§patavimo
metu.
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Bolševildškavalstybė visiškaisugriovė komunalinę savivaldą,~
~u
potvarkiu iš tikro Lietuvoje nebuvo atkurtos nei savivaltuo samprotavimu,kad tik bet~ iška .~alsty~ė~ administracija su :Eern1a?Ja , Na~J~ut
eikta
joms savivalda.Savo atsakomybeveikti tiemsvietinės
1n1ais
organaisužtikrinasldan~ ~1~1Sf:~c11osve~kimą ~olševikineprasm 1Yb
~•.
":
acijos
organams
buvo nedaug galimybių. Beto, kiekvienoje apji turėjo taip samprotauti/ Jz ateme zšbuvusių savivaldos vienetų jų e. ~~l but,
ad~ buvoapygardos komisaro įgaliotinis, kuris viską ir sprendė. Ti~
pareigomsat~tovav~~ ~avybes,.P<:šalinob~vu.sius savivaldybės orga~e::
~~ .ir
~n~~ administracij
os organai vokiečiams buvo patogūs, nes okupantai
vietaspaskyrebolševzkimuspareigunus, Iame vietos organuose veikė ka. 11'/ JŲ
binės valdliosatstovai.Valsčių ir apskričių savivaldybėms buvo numaty/Pvafsty.
kamsuversti tai, ko patys nenorėjo ~arkyti ir už ~ą ~~~si a~~oninkų renkamosatstovų tarybos,kurios vis dėlto niekad nebuvo renka ostiQrbi.
tu į, Jiemssudaryti buvo p~ke~b~ t?~1atvarka,_kuri?iškia1
_r?<1e,
Jog
čius administravovykdomieji valsčių komitetai, kurie tačiau nevykd;os ..Va/s.
~Į
ta
riamos
saviva
ldos
or~an~1
net
Vl~~ų
~en~OJ~
v~lios,
?et
mteresų
mi~istracif
os darbų sa~okomP_~tencijo
s rib.o~~, o v~ikė ~k kaip apskriti:kių ad.
tstovauja
ir yra sukurti bei kontroliuo1am1vok1eč1ų, iš dabes aukštesmo;okamztetoatstovai.Apskrihes vykdom1e11
komztetaz turėjo milžinišką vykdo.
n~ajų
vi
e
tos
administracijos
organų. Cituotame Reichokomisaropotvartą irmėgino su savogausiaisskyriaistvarkytivisus apskrities valsčių reikaĮ ap"fu""
0
būdu tu~se.ko"!itetu?sl!bu~o ~kJ:ri~žemės ū/c!ui, finans~ms, prekybai,sv~fka ~e dėl komunalinės savivaldos apie tos savivald~ organ~suda~, neapsaugai,liaudiesšviehmuz,vzehnezpramonei, komunalini am ūkiui, darb.
buvo
beveikniekopasakyta.Tačiau tai nebuvo palikta_Patle~vtetu_na~
liams,planavimui,asmeniniamsreikalams irpan. Savaime suprantama,~~ /
gyve
ntojamsar jų administracijos ?rg~nams išsp~ę~t1. Tą. reikalą emes1
aparatasdėl savogausumo ir neaiškumo buvo labai nelankstus.
lS
tvarkytigeneraliniskomisaras,kuris del komunalinessavtValdos
organų
Panašiaibuvoo'?a~'!'?t~ m~stų acf:ninistra~ija. V:-ietoje
buvusių savivaldybės
sudarymo
bei veiklosišleido ši potvarki:
org~nų ~uvo~tz
.v~tzmai savzv~bės. organai- mzesllf.v:rkdomiejikomitetaiIamepnklause aps!O'ičzų vykdomŲJŲ komttetų kompetencz;az.Išimtį sudarė tikdi1943m. birželiol d.
<lieji
miestai.Valsčiai ir mažesniejimiestai, kurie daugiau nebebuvosavivaldtJ
s viePIRMASISPARĖDYMAS
~t~i, s~ atsf:irų są"!at:,E .neturėjo..~alsčių '?1~kesčiai_i~principo buvopanaikinti,
vykdyti
perėdymui
dėl komunalinės savivaldosįved_imo
.
0
JŲ ~1eto;e
!ves~v~lstybz
mai m~kes_~uu
..Valsčių zrapskričių vykdomųjų komitetų darRem<UJmasis
ReichoKomisaroRytų Kraštui 1942m. geguiės 15 d.paredymo
baibuvoišpnnczpofinansuo;amzzšviršaus. Vzsossąmatos, kuriosdarbuvosudaro,
dėl komunalinės savivaldybės įvedimo ( "VBJ.RKO."psl. 99- ''ABJ."Kauen,psl.
m.os ~ps!O'itims
ir~<Jiesiems
miestams, ~p .atskirossąmatos buvo įjungtos į valsty324/ § 6-ju, nustatau:
bės biudžetą. Savaimesuprantama,kad zr šis centra/i.zavi
mas reikalavomiliiniško
l. Įstatymų įsigaliojimas.
.
administracinio
darbo,o tuo pačiu ir milžiniško aparato.
§1. l. Vietos savivaldybių įstatymas (Vyr.Žzn.Nr. 356/2419/398
!27_
2~, ~3~/
. J! šito sutvarkymom~tyt~,kad b<;>~eviki!.kos
s[stemos p~grindą sudarė nepasi
2986,458/3193, 518/3599,582/405,672/4969
,692/5233_ir69~/5236) ~1galzo_1a
t1kė;1mas. Tuo tarpuvokiečių admzmstracz;aRe1chokomisaro potvarkiu vėl su1940m. birželio14 d. galiojančioj redakcijoj
, ant kiek šisp~r~<!Jmas
.meko ki_t?
grą!ino ~a.ls~iams, "!iesta'?1
~ i~apskri.ti'!1sjų .~avybesbūti teisių irpareigų atstonenustato ir ant kiek įstatymo nuostataineprieštarauj~
V<;>ki~tLJOS
f!-~chopolz~v~1~,p~1h~tfama v~sos~etznesadm1mstrac11os
gera valia pagrįstu darbu.Valsniams,kariniamsir ekonominiams interesams
. 2.Abe1otina1s atve;azssprendžia
č1~1, .miestaiir aps!O'ifis
ve/ v~ldosavepatys, savo atsakomybe ir išprinciposavo
Generalinis Komisaras.
sr:zty;e
tvarkys vzsu.s viešus reikalus, kurie ypatingais nuostatais nėra pavestikiII. Savivaldybių korporacijų organai. . .
. ..
.
. . .
§2. l . Vietossavivaldybių įstatymo 7,8 ir 9 ifvar<!Jti
~J'organaif!aleulii,am1.
tiemsorganams
..Jiems bu~sugrtJ!intairjų mokestinė autonomija irjie per sąma
Kaimosusirinkimaidaugiaunebesusir
enka.2. Į paleistųjų ~,gan~vietą ~toJas~'lfsudary"!ą tur~ssprendžiamą Įtaką savo lėšų panaudojimui. Panašiai, kaipsavivaldybių korporacijų vedėjas, apskritie
s viršininkas
, burmistras"·valsču.ius v1ri:zva/do~
vzenetaz,
~abarbus administruojamivietinių organų ir apskričių, miestų
foitis.Jis veda administraciją pilnairWmtinaatsako~ybe. 3.!'atanamuo1u_
?'?air valsčių ~n~r<;>le
f~vedama saviems krašto savivaldos organams.
nujam apskrityse yra apskrities patarėjai, miestuose 1rvalsčiuose - patare1a1
. 4.
. Potvarkis~?alio;anuo 1.942 metų lieposl dienos. Ta data buvoparinktatu?
Seniūno institucijapasilieka.
. . . .
. .
.
.
.
tikslu'.~pasifaktų ~ tam tikraslaikasnaujaipaskirstytiuždaviniustarpcentrines
§ 3. 1. Skiriami:J. Apskričių virfmmka1- ~~neral!~'o
Kom1~aro
, 1fkla.us1us
valdiiosir sav1valdyb1ų organų irnaujaisutvarkytamfinansiniam atsiskaitymui."
apygardos komisaroirVidausReikalų ~e,ierali~wTa:eJo,2..nepnklausanč1ų aP_(!L, 1942-116/277).
skritimsmiestų burmistrai- Gene~al~nw
.!(omzsa~o
, ifklaus.1us apyg~'.dos
~m, saro ir Vidaus Reikalų GeneralinioTareJo,3. pnklausan~1ų apskritims
. ~Lestų
Tenkapastebėti, jog cituotam komunikate minimi sovietiniaivyk· tra1· ir
· apskrit'1es seni·u·nai
(Kreisaelteste/Vidau
Taburm1s
dom~~jiko?Iitetai_faktiškaijau kone metai neegzistavo. Jie buvoJikvi• s Reikalų
· · Generalinio
4. valsč 1ų
'
·
..
krit'
'rš'
·
kui' pasiūlius ap,voardos
kom1saru1pntarus,
v1rre10,
aps
,es
v1
1mn
,
Jo
lsč '
'rš
·č· 2 At• ki
?u~ti Ja~p~rmomiskaro dienomis ir 'Į3Yavo tik popieriuje, nes nebuv_o
x 'č' ·
10. . · ~au ·mas·
~ai
1a1- apskrit'1es v1'rš'1m·nko, 5• seniūnai. - .va ,auskiv1 a1ado
išleistaJokio potvarkio, kuriuo tie komitetai būtų buvę panaikintitr
daromas perpaskyrimui kompetentingą ,sta1gą. Atfou ant v vau1amas1
atiformaliai.Taigivokiečiai ir dėjosi panaikiną tuos komitetus. Be to,jierns
tinkamai 3 (1).
.
kri ·
· b · ·
§ 4. J. Skiriami:1. Nepriklausančių pne.~ps .nes miestų. u~1 strai- s~pty~u~oprogospolitineipropagandai, kad esą jie šalina nevykusiossovieneriem
s
metam
s,
2.
priklausančių
prie
apskrities
miestų
bum11
strai- septynenems
tmessantvarkosliekanas.

l'l:
ro

:s

Albinas
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met,ml.S,3. ,•alsčių rir§ničiai - septyneriem s n!eta,~s. 2. Paskyrimui ko
a irtaioa gali iki pinnųjų tarnybosm et11pabazgos ]UOS a/Jaukti. Atš kit~Petentin.
l"' ..,
• •
• 3 (l )
au an,vado.
mujamasi
nhtzrtkan1a!
. ..
..
.
.
§ 5. J. Savil'aldybes korporac11osvede1as, reikalui esant, turi Pad ····
mieshwse tamybini!' laipsniu v~dinarr,~
."~iest~P_atarėju " (Statsrat).
~~e
skaičii1, savivaldybes ~'J'orac110~ ved~1u1pasz~lius, nustato komuna/inėsdėJ~JŲ
liūros įstaiga. 3. Padė1e1ų paskynmas zr atšaukimas valsčiuose vyksta Pne.
pastr.J, punktą tačiau. ~~ ~pyga~~os k:omisaro pritarimo, šiaip jau
pastr.punkt. 2 ir 3. 4. Pade1e1azpaskinami septynen em s metams. 3 Pastr. ~ -~
ma atitinkamai.
2 ai

ie~~

4,

§6. l. Bendrinissavivaldybės korporacijos

::8:f3,

vedėjo pavaduo tojasyrapinn

.

padėjėjas. Su~it:".kdymoatvef u,_sa~ival<iJ~ės ~ '?~racijos v~dėjo nustatyta::::
tv~~, bendrirua~pa~adu~to1az
s b~~a kiti f!adė1e1~1. 2. Ap_skritiesviršininkonuo.
latzmspavaduoto1as
, JOkaip apskritzessavivaldybes vede10 ypatybėje, yra apsk,i.
tiesseniūnas (Kreisaelteste).
§7. l. Apskričių patarėjų, miestų patarėjų ir valsčių patarėjų uidavinysyra
patartisavivaldybės korporacijos vedėjui irjo veiksmam s surastigyventojų supratimą. 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. apskrityseir miestuosepagalgyventojų skaičių - iki 16, 2. valsčiuose pagal gyventojų skaičių - iki
10.Patarėjų skaičių nustato komunalinė priežiūros įstaiga. 4. Patarėjų tarnybos
laikastęsiasi tris metus. 5. Jeipatarėjas išeina iš pareigų prieš pasibaigiant tarnybos laiku~savivaldybės korporacijosvedėjui pasiūlius, skiria ir atšaukiakomunalinė priežiūros įstaiga.

m

§9. l. Skiriantapslaičių patarėjus, miestų patarėjus ir valsčių patarėjus, kiek
galima turibūti atstovaujamivisi savivaldybės korporacijos gyventojų sluoksniai
ir sričių dalys.Patarėjais gali būti skiriami tik patikimi ir savo patyrimaisbeiži.
niomis tinkantiejiasmenys.2. Patarėjais negali būti skiriami tų pačių saviv?ldybės korporacijų beipriežiūros įstaigų tarnautojai ir darbininkai. VidausReikalų
Generalinis Tarėjas gali leisti darytiišimčių.
.
§JO. l . Apslaičių viršininkai, burmistrai ir valsčių viršaičiai turi ats~klauSh
patarėjų nuomonės reikaluose, kuriepagal vietos savivaldybių įstatymą pn_kl_au~~
buvusių tarybų susirinkimų kompetencijai. 2. Atsiklausti nuomonės nereikia,_
Jei
reikalo sprendimo negalimaatidėti. Šiuo atveju sprendimas turi būti sekančiam
pasitarimepraneštaspatarėjams.
. .
§ l 1.1. Savivaldybės korporacijosvedėjas nustatytam atitinkamamterminu!kvie·
čia patarėjus pasitarimams ir pranešaapiepasitarimų reika/,us.2. Savivaldybė~ korporacijosvedėjas nustato, arpasitarimaiyra vieši ar ne. Viešųjų pasitarimų <fienotv~rkė turi būti viešaipaskelbta,nurodantvietą ir laiką. 3. Patarėjai, jei jie_savivaldybės korporacijo
s vedėjo nėra paleistiatostogų, turiposėdžiuose dalyvauti. . .
§ 12. l . Savivaldybės korporacijo
s vedėjas atidaro, veda ir uidaro pasll~nmą:
2. _A~ie P_asitarimą vedamas protokolas. Protokole surašomi visi nuomonių pa
reiškimru. 3. Balsavimainedaromi.
lII . Piliečių prievolės.
. § !_3
. Sa_vi~a/dybės korporacijosvedėjas skiriapiliečius garbės tarnybai.Pasky·
nmą Jisgali ki~kviell:umetu atšaukti.
. ..
. . . . . Jitik
. 14. l. AJs1sakytz nuo garbės tarybos arba reikalautiJĮ atle,stz p1lie}1s gn . lturedamasSVarbių priežasčių. 2. Ar esama svarbiospriežasties, sprendžiasaviva
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. . . . . kuris be svarbiospn eža~hes
LI
.. Pastarasis gali
iki vieno

pzl!eč!uz! ždėti pabaudą
P~f;:::~!~:~

-~kO,poftlci
j:;e~e;::;bos arba
~akartotinai. 3. Pabauda
~ ~- ~111111
0 ga d džio• pabauda ga
afS
lll""."pajamų Y . .' keliu.
• ·
,r1r
11
es10admi11ist~ac1~11~
- a.
. . miestams priežiūros ~stmga
itJkbl11a
Ufltlline
pri~ur ·klausantiems apskri~s
,,..;,;ms,
miestamszrvalsJY.
,,.,;,ims rr nepn
. . rik[ausanttemsaps,v,.. . ldyb· korpora5Kom
J Apsrv"
linisTare1as,
P
.
· kadsav1va es
.
§l . .
(!e~~
2.
vykdytina f:'1P
, iami,betne trukdo_mt
..
)rflVitfau.S
Jaities
vir§m1n~s:
noras
keJ Vilnius Panevežysir
6ams-af.s rendimogal'!'_l!ats '(ims miestaiyraK~~nas, z
,
dpSvedė;JoN~nrildausantte)I apldskriantieiiprie apskrities.
§16 r
... yra pn aus
~
iži. : i Visilikuste]l
. . ..os įstaiga, ats uŠiau/lai.
i~·os
.
es~n?.revlZl~klausomai
komuY.1R7evl ~as Vidaus
Gdalykiškai, savis~o~ai,_r nel!
2. Apskrityse
§ · · · nuostatų, vy .? .
·· atikrimmą zrRne
,ėdama
esančių b . korporac11ų
p eviziiosįstaigos.
. . vivaldy es
z·bbegamą;l
-ti įsteigtos r ~
na/lmų sa "kalui esant, ga l u
tus leidžiaViirmiestuose
, re1_.. uostatai.
. . . dministraciniusnuosta
YI.Vykdom1
e11_
11'kalingus teisimus zr a
§18 Vykdymuire1
..
M.
.
. ·r VidausReikalų 1•
R. 'kalų GeneralinisTare1as.
daus et
. •·
statai.
. · Kabmetull
. 1i ··as
VII. Pereinam1e11
nuob. įstatyme Mimsten\ 'kalų Generalinis areJ . s pa§19._
Vietossav1~aldy~'t.cijasvykdo Vida~s.i t~rminai bi~džet<?
sązi::ndžio
nisteriut
~::~;:aciniai metat
2~: Viet_o~?ty\ atsižvelgiantį t?t,
31 dieną, atitinkamai
,uoštzir atSIS. .' . , kančiais metais kovo
J dieną ir bazgzasi
.s~.
atai.
.
J d.
VILI.Baigiam_1e11
nuo5!igalioja1943 m. liepos
RSBERG,
§
Šisparedy7:Jeu~ d.
in Kauen
Kaunas,1943 m. b
der Generalkomm Jn Vertretung

Reiknlų

įstaiga.

Priežiūra
akomybės

Rezkakdlų

butų

eneralinį Tarėją

žiūrą.

numatytąi~:u;ių įstatyme

21.

pr~i;:keičiarni.

l

NA(;;,

(ABl , 1943,p.115)

·asast ki·rtas sritis
.
ž" kai kurt
. . tuvos vynauVokiečiai grą ma
lnas Laikinajai Lfttų dalykų pa. .
• as von Rente uk"amas, tarp ~ •· "prisiGenerahms ko~:1jos darb_asnutr~mt~svaldyti tento~JOZietuvos
sy~~ .P~kel?.<1=· kad prie jo ~au
ankste~~dinasi, vommeJO,
Jog
Jkil~
sn•Jes dalys, kun ?s os "(Cit. VV,p.99).atskirtas lietu1.
dar to os ..
• ·eldam ·
Li tuvos
·
veltui buvo svajoto~:~~ kai ku~~s ':1u?
1942 m. pava::~t
1
ja~ _tuo~~::1~t prijun_gti ;1~~da!i, si~~ri;1:Sž~ir k ževiškas snt~s ve di"os riskirtų hetuVl. ir nusitęs1a~~l l P
Lef
S~\tuvos
..
nes etno-

a:rmtmečiais

:a~ų

kiečiai
sovietų_p':e ~~

aukščiau

-~~J

k~ė

teritonĮos kių

~tre~~~~ ribų. ~ač!::

:i~~n:i:i1:~;et;1 pžyrij~~~~a;J;;ep~te~ti
Šis vok1eč1ų gis.
.tys vis dar pa
įž Lietuvai. Buvo iro
finės didelės lietuvių sn . kurios sritys gr o
džiaugtasi, kad bent kai

r:rtu

,

298

LIETUVA
DVIEJŲ OKUPACUŲ REPLĖSE.1940-1944

Albinas Gražiūnas

tas sritis tvarkyti bei aprūpinti. Iš atgautų sričių sudarytos--.,;--Svyrių apskritys, o likęs plotas teko iš dalies Trakų bei Vilniaumenas !r
čių iš naujo kuriamai Eišiškių apskričiai. Svyrių apskritį sudar! ;psk~.
Kamojo, Lentupio, Žukainių, Varnionių, Gervėčių, Šemeto ir KiV)'rių,
liškės valsčiai. Ašmenos apskritj-Ašmenos, GraužBkių, Palionių ~~e nių, Alši~nių'. ~m~gaini~, .salų ir ~avo valsčia!. EBBkių apskritisbu:
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 kraštas. 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 pareigunams 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- apskritiesmiestas, tačiau ji ne miestas, o miestelis, kaipAnykJčiai, Kražiaiarba Ramygala. Namai daugiausia seni, mediniai, darsu
uždarinėtomis langinėmis ir užkaltomis durimis. (Buvo likę tušti,suvariu
s
vietos žydusį ghetto.A. G.). Prekių parduotuvių nėra, tik kelios komisinės
senų daiktų krautuvės, kuriosegalima rastiseną virtuvą, dėvėtas kambari
nes šliures ir apdaužytaslėkštes. Pirkėjų šiose krautuvėse maža. Užkalbintas ašmenietis,kaipjie iki šiolprekėmis apsirūpindavo, gūžtelėja pečiais ir
sako: "Jautretimetai verčiamės be prekių. Tarpsavęs perkam, tarpsavęs
parduodam." Iki šiol Ašmenos gyventojai turėjo korteles tik duonai, tik
duona i~ teb~davo pardavinėjama dviejuose duonos pardavimo punktuos~.~tazs maisto produk:aisAšmena apsirūpina turguje. Kas ketvirtadienis
č1a.1vyksta ~,gus: Suvažiuojaapylinkės ūkininkai ir suveža tai, ką atliekamą
~nparduotz. Kainos-pagalsusitarimą. " (ĮL,1942-96/257). Eišiškės anks·
či~u buvova~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 lietuviuspolicininkus, verkėme iš džiaugsmo.TainepaprastaJie·
lykų dovana,kurią branginsimevisados.Leiskitetartinors šiaisžodeliaisui
mums suteiktą laisvę dėkui, tūkstantį kartų dėkui ir lietuviškasačiū." (Cit.
[l-:!1~42-85/246). Rudnios valsčiaus lietuviai pirmajam generaliniam ta·
reJut gen. P.Kubiliūnui rašė: "Iš širdiesdėkojame už mums padarytą gera,
prašome ir toliaumus globoti, nes šis kampelis visados buvoskriaudiiamas
ir lietuviškas
žodisjamepersekiojamas.1aippatpra.fomepadėkoti Vokietijos
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užparodytą mūsų reikalų supratimą. Nenorime,kad
(JO!bi11~
~ būtų mokomi svetimakalba,o juk buvotaipįsakyta." (Cit.
J11.li9I
v:i/252).Tačiau kiti gyventojai prijungimą prie Lietuvos sutiko
~rams

/~194riešiškai
nusiteikę, tai ~n~ apimti ne~o
1
~ :i~

ja:15mo?~es le~

ir

gudų agitatoriai paskleide daug gandų apie.tanamai ž!~u~ ~e~~

~delgesį sukitų tauty?h~~ento~ais . Be to~šio~e.s~tyse rado~1rr ilg~1n1~
VIŲ •• lenkų bei sovtetJ)Uų, partlzanų, kune kele nrntą pavoJų, todel kai
:r~~reigūnai vengė ten vykti, numatydami sunkesnes da~boir ~~a~
~oim
o sąlygas. Tą nema~o~ų re~kinį, kalbėdM?~ per. radiją, tureJo.iškelti
netpirmasis genera~1n1_s
ta~eJ~ g~n. ~.K~bili1:1°as
U:spauda. Tači?u
ats
iradopakankamai patno tiškai nusi~~ių ~etuvtų, ~ .ne atgau~ Lie~
tuV05sritys
e ryžosi imtis darbo? než1ū!ėd~ su .kokiaISsu~m81:5 gali
tekti
susidurti
. 1942m. balandžio l d. iš Vilruausl Ašme?os Ir ~vyn~ apskritisišvykoapie 300lietuvių pareigūnų perimti e_s?m~ U:~tl nauJastų
apskričių administracines istaigas. Ašmenos ap~kriues.~ininku bu~opaskirtas
J. Valys, o jo pavaduotoju St. Žukai tis? pohci1os va~u .Tiknys,
burmistruanksčiau ėjęs Trakų burmistro pareigas A ~učys rr J?.pavaduotoj
u A. Ladyga, apskrities inžinierium L. M~~tutIS, a~s~ntles 'Į;f_
dytoj
u J. Morkus, apskrities agronomu E. Deveik~, apsknti~s ~etennarijosgydytojuB .Leparskas, mokesčių inspektonum S. ?neže-~urgelevičius, pradžios mokyklų inspektorium A Ališauskas ir darbo mspektoriumS. Janušauskas.
.
.. .
Svyrių apskritiesviršininkupaskirtas ~nkstesrus~r~ aps.~ties ViršininkasJ. Chmieliauskas, o jo pavaduotoju J. ~d_a-:ič1us, polictJOS
vadu
buvęs Pabradės priverčiamojo darbo stovyklosviršm_inkas
l<;Petrauskas,
apskritiesinžinierium A. Matulis, apskrities ~d>:~JUS. SVI_derskas,
ai:
skritiesagronomuK. Žilėnas, apskritiesvetei:manJOS
SY<i):'toJU
J · D~ugvila,mokesčių inspektorium A. Šuliūnas, pr~džiosmo~klų msr:ektonumJ ·
Kvaraciejusir darbo inspektorium J. P~era : ~u~tro ~~u~ ~ebuvo.Tuopat metu buvo komplektuojamatr Eišiškių ae5krit1esa?~~a„
k ·t· · šm'inku paskirtasis.kpt · O. Zadvydas
tr pohCljOS
ctJa
. E:x:xk'
1ų aps n 1esVtr
· k l bus
vadul. Ruzgas taip pat išvykoperimti pareigų, nelaukdatn1, 0
paskirtiir kiti apskritiespareigūnai.
.
.
Kiek vėliau generaliniokomisaropotva?°u atgaut~ sn~ .atkur·
· bei' sudarytospenkios
ti. ·rr šeš'i apylinkių tetsmai
. .tardytojų apylinkes.
•
· Aš
·nke
·
s
tet'smo
raJ·
anas
apeme
Ašmenosmiestą ir
Ašmenas apyli
• ·
lsč'
s
·'šk'
Pa\i'
onių
Kučionių
ir
Alš1omų
va
ius;
murga1menos, G raUŽi ių,
,
.
• • s 1 be' Kri
l
nių apylinkės - Smurgainių miest~ 1rS~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 Vam10u am
,
.
rnk·
E'š'šk'
·
nių, Gervėči'ų ir K.iemeliškių valsčius; _Eišiškt~
apy i č' es -Š 1č.i . 1ųk miestą ir Eišiškių, Valkininkų , Varėnos bei Rudmos v~1s_ius;. a1 1~m. ų apylinkės -Šalčininkų miestą ir Šalčininkų, Benekaimų, Dieveniškių, Thrl;)I;)

l

l
~
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. ~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!11
esta~1rAš1!1enos,Gra~1š~1ų, Pa_lionių, KučiontP.Yhnkę,
mų valsč~a~; Svynų _ap~lmkę - ~1'n~ m~estas Ir Svyrių, Kamo~~rAlšio.

to, ~ukam1ų, Varm_o~1ų,

<;,erve~1ų Ir K1emeliškių valsčiai; S~ 'Šc~c-

a~y.lm~ę - S?'1urgam~ų. m~esta_s1r S~ur~ainių, Salų ir KriavoUrga1
~~
E1š1šk1ų apylinkę - E1š1šk1ų miestas ir Eišiškių, Valkininkų y V~lsč1a1;
ir Rudniosvalsčiai.

' arenos11
Atgautų sričių miškai suskirstyti į 5 urėdijas. Ašmena
...
· kas J. ~iau
· šas, Astra uco urėdijos_
s ured1J
~r· š'1m·n1c
~p as.k'Irt_asm~'šk'_1_mn
K os
ženas,_Kiem~hšk~s~-red1J
os - N. M1kulskis, Lentupio urėdijos-j R~.
tartas 1rSvynų 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 minimali
ai
aprupmtlbutm1aus1ais
kasd1emo vartoJ1mo re1kmemmis nes -kai· ·
. .t
d . . š.
. .
'
pJau
mme a-pa et1s mo atžvilgmbuvo gana liūdna. Juo labiau, kadžemė
ten ~r?:to~,_o,~ t~, ~kio k~lt:ūros p~žiūriu sritis buvo labai atsilikusi~
~e v1s1ūkmmk~1 laike„karv1~1~net kia~lių . O jeigu ir turėjo, tai tikpo
v1~ną karvę. ~1rb~mo11žeme čia dar mekad nebuvo rūšiuota. Tadjau
apie _bal_a
~d~~o me~e~1.ovidurį 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, kolsus~orgarnzuo
_s v1e_n~1a1_
koop_e~a_tyvai,
"Lietūkis" steigė savo skyriusir valsč~u,?se, _kune laikma1_vert~s11~~ažmenine prekyba, nors šiaip "Lietū
kJS_tokia
prekyba nesiverte.Mmetuose valsčiuose savo skyriusėmė steigti
ne ~ "~ie~is", bet ir "Pienocentras", "Sodyba" bei kitos ūkinės bend~oves. fo~os p~rmainos v_ietiniams
gyventojamspadarė gana gerą ~pū
dĮ, n~s,1ų m1~telių krautuvių lentynose atsirado - nors dėl karo ir ne tiek
gausia,- ~kių pre1?ų, kurių Jiejauk~lis metus nebuvo matę.
. Il_ga,sv~ttmŲJų pe_rsek1ot1ems
1r daugelyje vietų smarkiai jau nutautmtie~ š10_
krašto !1etuviams reikėjo ir dvasinės bei kultūrinės paramos, tod~IVidaus reikalų valdybos Visuomenės reikalų departamentaspas~~lbė ':nY~ rinklia~ą lietuviamskariams ir Rytų lietuviams. Šiam
ialyku~lietuvi~V1Suomene
nuoširdžiaipritarė; buvosurinkta apie 38 000
k~ygų ir be_veik
3000 žurnalų. Valstyb!nė leidykla paaukojo net 18 {XJ<!
Į&lft 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
1
P pat buvo gyvaiSUJudę ir pradėję tautinę veiklą. Gardine (norsjį
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~u?gė. prie Ry~p~sių,_ k~ip_ir ~ruskin!nkus _ir_visą ruožą

-ok. ikipat t1krųJŲ Rytprus1ų) veike L1etuv1ų komitetas 1rJOapskrityrr_ioky~
l~s. Api~ _Ly
_d?s lietu_vių tautinį sąjūdį
~omct spauda r_aše: Lyd?J ve~ki~J~Up7:.a
e1u~-ia
is metais su~·ikūręs Lietu. tautinis
komitetas, kun s spiečia l krūvą visus to krašto lietuvius. O jų
VI~keleri
opai daugiau, negu sąmoningai klaidingossvetimųjų statistikos
~lbė. ~omitetas ~ P_i_
nasi !iet~viš~ mokyklų, p~rapijų ir kt. reikalais.
ypa
tpas1gendama
išsizlgtoszos lietuviškosspaudosir knygų, kurioms anais
lai
kaisiLydos kraštą patekti buvo labai sunku." ([L,1942- 95/256). Prie
Lydosapygar~o~ vokiečių_ komi~aro lietuviai turėjo savo atstovą, kuriuobuvoV.V1lčmskas. Taip pat 1rsuplanuotos Lydos apskrities ribose
susikūrė 37 lietuviškos mokyklos, tačiau ne visos jos galėjo pradėti savoveiklą, nes trūko lietuvių mokytojų. Lie tuvių komitetas veikė taip
patSeinuose ir net Balstogėje, Druskininkuose ir kitose vietose. Taigi
stengtasi
tiems atskirtiems nuo savo tautos kamieno lietuviamskiek tik
įmanoma padėti. V. Kemėžys apie to knygų vajaus tikslą rašė: "Ne visa
Rytų Lietuva1939 m. buvo įjungta į Lietuvosribas.Dauglietuvių gyvenamų vietų iškarto pateko į žiauriasbolševikų rankas,kurioslietuvių !atitūrinį
gyvenimą lygiaislopino, kaip ir anksčiau lenkai. Šiuo metu sąlygos ten
pasikeitė. Kai kur ifvaduotose Rytų Lietuvossrityselietuviaijau turi savo
atstovybę, kuriai vietosvaldžiarodo visokeriopą pa/anlatmą. Tų sričių lietuviaišiandien norėtų turėti glaudesniusryšiussu mumis. Jieypatingaiyra
pasiilgę lietuviškojo spausdinto žodžio - lietuviškų laikraščių, knygų. "
([L.1942--02/223
).
Taproga didžioji dalis surinktų knygų - daugiau nei 25 000 - Rytų
Lietuvoslietuviams ir atiteko.
Atgautosesrityse iš karto ėmė steigtisir lietuviškos mokyklos. Svyrių apskrityje1944 m. veikė 39 lietuviškosmokyklos su 89 komplektais.
Kamojovalsčiuje 1942-44 m. veikė 12 lietuviškų mokyklų komplektų,
o Gervėčių - net 23; Kiemeliškės valsčiuje 8 komplektai, Zukainių - 4,
Šemetos -2 . 1942 m. Gervėčiuose buvoįsteigta ir lietuvių progimnazija.
1
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~jis
telietė Ostlandą, o ne visas naujai vokiečių užimtas
~prte~~
isetai netrukus pats okupuotų Rytų sričių Reicho ministras
R)14
srt '
k"
~Jei
doši patvar 1:
PARĖDYMAS
dėl darbo prievolės įvedimo užimtoseRytų s~ityse . .
..
•
dam
as
Fiurerio
1941
m
lienos
17
d.
įsakymo
dėl
admm1
strac11
os uzras
vem
. r
. eRytų srityse §8 nustatau kas seka;
.
.
i/Tlfo§
l. l. Visiems užimtųjų s~či~_gyventoja~s n~o 18
45 meflf am~aus t~La agaljų darbingumą viešoji dorbo p~e:10Ų. Retcho !(on:is~ra1tam tlkie ruoj~ p-upėms <0rbo prievolę galt 1šplest1 arbasuswunntl. 3. Žydams
(tidžiami
atskinnuostatai.
.
.
.
§2.Asmens, kuriegali įrodyti, jog dirba nuolatinį visuomeneinaudingą darb'bneįtraukiami į viešosios darbopriev?~s a~likimą. .
.
.
§3.J. Uždarbą atlyginama pagal te1smga1atroda~čzus tarifus. 2. Darbopnevolę atliekančiais irjų šeimomis pasirūpinama pagal išgales.
§4.1.Reicho Komisaraileidžia šiam parėdymui vykdytireikiamusnuostatus.
2 Kas
elgsispriešingai šiam parėdymui irjam vykdyti išlei~~ems nu?s!atams, bus
bau
džiama
s sunkiųjų darbų kalėjimu arbapaprastu kaleJLmU. Teisti pavedama
ypa
tingiems teismams.
Berlin
, 1941m. gruodžio 19 d.
/pas./ ROSENBERG
Der Reichsministerfiir die besetzte Ostgebiete
(At., 1943-60).
V

Įvedama

darbo prievolė

Į Lietuvosdarbo jėgos ištekliusvokiečiai savo dėmesį atkreipė d
karo ir okupacijospradžioje. Karinė jų vadovybė paskelbė atsišauJcim
ar
kadlietuviaiį Rytprūsius vyktų dirbti žemės ūkyje. Civilineiadministra
~
jai perimantkrašto valdymą, Reicho komisaras potvarkį dėl darboišlei~
net trim dienomanksčiau nei įsaką, skelbiantį, jog Ostlando valdymą;
rimąs komisaras
. TasaiKaune išleistas potvarkis skelbė:
Potvarkis jjungimo į darbą r eikalu

Atstatanttvarkingusūkio srities santykius, negali būti pakenčiama, kaddarbo
jėgos liktų neįjungtos į darbą. Kad tos jėgos būtų vėl į darbo procesą įrikiuotos ir
tuo būdu užtikrintaspaskiram asmeniui ir šeimai p ragyvenimas, kiekvienasprivalopagalsavo pajėgumą bendradarbiauti. Kas nuo šios būtinybės nusigrįžta ir
vengiadarbo,kenkia sau·ir visuomenei. Tvarkingam įsijungimui į darbą pasiekJi
įsakau kas seka :
§ l. VisiReicho Komisaro valdomos Ostland srities gyventojai yra įpareigoti'
atitinkamamArbeitsamtuipaliepus, šiuo tikslu registruotis. Kuriems asmenims
,
kuria eile ir kada - nustato Arbeitsamtai. Registruotis reikia asmeniškai, pateikiant apieasmenspadėtį ir ligtolinį verslą dokum entus (pasą, darbopažymėjimą
ir kt. ).
§ 2.Arbeitsamtaisvarbiems ir būtiniems darbams tinkamai darbojėgai galiatitinkamaiatlyginant- darbą paskirti ir už jos gyvenamos vietos ribų. Masiniam
įtraukimui į darbą, ypačiai žemės ūkio gamybai užtikrinti, atitinkamo amžialls
jaunuoliaigalibūti visi vienupotvarkiu įjungti į darbą.
§3. Jei verslosumetimaissavaitės būvy atleidiiama iš dorbo daugiaukaipJO
diirbininkų, įmonės vedėjas privaloapie tai iš anksto raštupranešti atitinkamam
Arbeilsamtui.
AtleistinidarbininkaituribūtiparinktisuArbeitsamtopritarimu.Esant
reikalui,Arbeitsamtas
praneJimoapieatleidimą iš dorbolaiką galisutrumpinti._
.
§ 4. Samdytijaunesniuskaip 25 metų amžiaus abiejų lyčių darbininkusreikia
Arbeitsamtoleidimo.Taineliečia žemės ūkio samdinių.
. .
§ 5. VisipranešimaiArbeitsamtuituri būti įteikiami dviem kalbom - vokiečių
ir vietine.
§ 6. Kas nevykdoArbeitsamtų potvarkių, trukdo tvarkingą ūkio atstatymą,
turilauktibausmės.
§ 7. Šispotvarkisįsigalioja nuo šios dienos.
Kaunas,1941m. 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·

:s

?

lip

Vėliau, 1942 m. rugpjūčio 27 d., Rose~be~gas ~i~ sav~ po ~ ~rkiu
tą darbo prievolę praplėtė, nustatydamas, Jog 'Visi uzi":tų)ų snčių gyventojaipagal savo darbingumą turi atlikti ~iešą dar?o pnevolf " .
Rosenbergo potvarki vėliau konkretizavo Re1cho komisaras šiuo
savoisaku:
PIRMASISPARĖDYMA.S
vykdyti parėdymui dėl darbo prievolės įvedim~ ~~ose ~ų srityse
.
Remdiimasis1941 m. gruodžio19 d. Reic_ho
Mmisteno_Užzm
!,oms Rytų Sn;,
timsparėdymu dėl darboprievolės įvedimo uiimtose Rytų sntyse ( VBl · RMOSl
1942,PSL. - "ABl " Kauen, 1942psl. 412/ §4 is_
a~~: . .
.
§1. l . [ vie.fosiosdarboprievolės rėmus įeina_ v1s_1v1e.fo~
o !~tereso d~rbai,ypa~
darbaiginklavimosiūkyje; žemės ūkyje,. vieš_oj?Je.v1ršžem
_me1~statyboje
, .po~mz_nėje statybojeir vandens statyboje, įrengime zrdlazky_m~
vzeJŲJų pastatų, ~ies_ime zr
išuiikymekelių, vandenskelių ir geležinkelių, reguil~
vime v?n~ns sro~zų ir <far.
bai kraštokultūroje. 2. Apygardoskomisarui(Arbe1tsamtu1
) re1kalau
1ant, dzr~tl
įpareigotieji turipraeitipermokymą, dasimokymqarf!'oksloku~sq._3. D~rbopnevolė galibūti išplečiama ir darbuiuž Rytų ~a što R~i~hoK?misana_t_?nbų.
.
§ 2. l. Dirbti įpareigotasis, atitinkamaisavo iin~oms.zr ~ugebeJi"!am~, tun
būti kiek galinttikslingiaupanaudotas.2. D~rb?pnevole tai"'?ma~ e~zenaf!'
galinčiam dirbti.3. Kas yranepilnaipajėgus dzrbtz
, tam darbopnevoletaikomaJO
pajėgumo ribose.
.
. . .
.. .
§3. l. Dirbtiįpareigotuosius į darbą jpareigo1agyvenamaivietai arpnstlaikymo vietaiatfti11kama
s apygardoskomisaras (Arb_eit
sam!as)._2. :ifYBardos ~misaras (Arbeitsamtas)gali apskričių vi~ininkams ir vaL~čzų viršaičiams pavesti su-
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~A

telktidirbti~ei g~tuosius°:~enis tiksi~at_
~ktiįpareigojimą dirbti. _Jei . . .
3
reigotasis yraĮpQre1go~s st~fll_~bą, tru_ahtznkamas apygardoskomisar:/'btz
/Pa
.
samtas) jam išduodaIJJarez
go)lm~ nutarimą.
(Afbei,.
§4. Dirbtiįpareigotasis atlyginamaspagal to darbo santykiuigalio. .
tinius atl'.Y8'mmo
nuosttu
a s.
..
~~~~·

§5. 1. Darboprievolės ilginus~atoapyg~mi~s~mfsaras (Arbeitsamtas.
galibūti iš anksto nust~ty!as ~amt!kram la1ku1._Ka_id~~btiįpareigota nenui•1is
tamlaikui,.tai darbą b~,g~ galimat~k~u darbo vieta, ahtznkamo apygardo
s
saro(Arbe1t
samto)pntanmu. 2. Jei dirbama už Rytų Krašto ReichoKomis . ·
ribų, tai taikomidarbovietojegaliojantieji nuostatai.
anat
o
§ 6.1.Dirbtiįpareigotasis turiimtis visų stojimų į darbą reikiamų Priernon
·
2. Reikalaujantapygardo
s komisarui (Arbeitsamtui), jis ypač turi l . asmeniš:
atvyktisu visaisasmensdokumentais ir apie savo asmenį padaryti visus reikia.
muspareiškimus. 2. panaudotidarbe visus savo turimus darbui reikalingus
daile.
tus (pavyzdžiui
, įrankius ir darbodrabužius).
§7.Atliekantdarboprievolę, kitas asmuo pakeisti negali.
§ 8. l. Kasnusiženg
s šio vykdomojoparėdymo nuostatams, bus baudiiamas
pagal1941m. gruodžio19 d. ReichoMinisterio Užimtoms Rytų Sritimsparėdymo
dėl darboprievolės įvedimo užimtoseRytų srityse4-jįparagrafą ("VBJ.RMOst"psL
5,1942- "ABl. "Kauen, 1942psl.412). 2. Tuojpat bus baudii.amastas,kasmėgins
kitus sulaikytinuo kylančių iš šio vykdomojo parėdymo įsipareigojimų atlikimo.
3.Baudiiamojibylabus keliamatik apygardoskomisarui (Arbeitsamtui)prašant
.
. . §9. Vietojbaudžiamosios bylos, 8-ojo paragrafo prasme, lengvesnia~s
atv~1a1s
apygardoskomisarasgali nubausti iki šešių savaiči.ų laiko priverčtaniŲJų
darbų sto1!)'klos.
§10. Sisparėdymas įsigalioja 1943 m. vasario l d.

~

-~@Ų~
U~PA:~CQ:UlQ_)RE~P!dLĖ~SS:_E-~19~40~-1~94~4--]VIEJ
_ O~K;Q
arkis

liečia ..

ką pajėgiąs

~ valia,panaudotijį darbui bet kur ir kaip jie panorės. Gyventojas?etu·
reJone tikjokių teisių, bet negalėjo net ir prašyti, o tuo labiau skųstl.
Dirbančiųjų registracija

.. Norėdamas gyventojuspriverstivykdytidarbo prievolę, okupan~
tureJo~oti, kiekkrašte yra darbo jėgos, kiek jos jau dirba ir ~ek_~edirba. !'-1~~damišiuosdalykustiksliaisutinoti ir sekti visuspasik~i-~un:.,
vokiečiai paskelbė šį potvarkį, kuriuo buvo įvedami darbo pažymeJUD·
PfRMAs VfKDoMASIS NUOSTATAS
. .
prie potvarkio darbo jėgoms tvarkyti
1941:m.
15 d. Potvarkiuidarbo
Slc,[gyvendinti
4psl.), nustatau
Darboliudi.. 1·

rugpjūčio

jėgoms tvarkyti. (Va/11.

• Y''!'4
.
· dar·
bo li!į f!žtik:intttvarkingamdarbojėgų panaudojimui Rytų Krašte1vedam
i)llna1.

11

1

. . kai ir tarnautojai, vi~vie~~~ar

t:r,:;;:=~':':=~:~Jt;iijt::t::::,~~

„

turi
darbą, ar1Y'~,d. visi sava~an~š m1~ai išskyrusžmonas!tun ture i

~antieji n~~ ~rtu dir~a~tie)lše;:::: [:di ji:nai neišduodami.
,niedirbanč21ŲJR\icho vokiečiams
.
n·tarimą darbo
dfimUS ·
ka
· h komisaroP
·
liu
prieš tai
liudijimams gauti
§ 3. Ge11~ralz;1~1u
stato atitin"7'm?mstuaS:,,t:J:irbo
liudijimo.
. J:"mamnves ,
dži ma dirbll,ne
.
/wwĮ' o kurio drau a 'šda ·mas
.
'kia sritieskomisaro
ir
~:kimai
ir
' ~•
grupeijos
:et2 Darbo Liudijimus
PareiNurodžius at1tznka!71~
' as darbo liudijimui gaull. .
§4.~-. . . iteikti pareiškimą
/drlOIistazgair
.
.
pas
•t komisarai.
atižią
irpaba1;Jduoda
sn ių .ud'..
. .. · ašytisamdosP" .
1 1 uose
Įralai darboli 1 m . l.oį darbo liudl)tmą l~/' kapas jo savininkus.
§5.1.[monin_i
.~ka~pnva dos laikatarpyje pas1,e
.
2 Darbo liud1J1mat
ir s~m
. .
trai oje nurodytai.f!Sme
gq.Baudf.iami
eji nuostaLa1 kuriai nors §2p1~rno1e
Pf;pa:al
D-_
§6.Kas,prikla~sy_d
arn_as
.evolėms, kurios1amt.e'! tracinestaisykles
, b~ au
nų grupei,el~sis_pnefmf
:i~7te istas teisines ~ra~:~a viena iš šių bausmių.
statą arbaI?n.efw ;uo~a ir kalėjimu iki 6 menesių
EISTER,
diiamas
p1mgme au. l d
B URM. aštu.
Ryga, 1942m. sausw 3 .
UžReichoKomisarą Ry~f/ 223;'.
([L, 1942

ko:· buJijimų įv~~~",:;;~arai,

MATTHIESSEN,
Der Reichskommissarfur das Ostland
Jn Vertretung(At., 1943-ffJ)
.
Šiaispotvarkiaiskiekvienas
dirbti Ostlando- taigiir~~
tuvos:-~entojas buvoatiduotas neribotai okupacinių įstaigų ir pareigu-
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laiką,

uud~i':'ų

gavę Re1;,:pėms eilę

menų

~,ką,

§į vykdomąJE f

. ..
ndinti apygard~ ko~isa.
otvarktul igyve • Lietuvojepaisyta,
Šiam Reicho komis~~op Kiek to patvarki~
tsišaukimo:
raisavo ruožtu ė~ė leisti 1sakyusg~rdos
(srities) komisaro a
.
. 1'š šio Kauno ap
·-ro
men
galimamatyti
AtsilaulanuJS .
1941m. rugp)!' ! · ,:

Ia d) Reicho Kom,s~romi· DarboĮsta1go1e regis
RemiantisRytų sn'č'_1ų (Ostti naliepimu - š'iuo ragina
.
rba
15d. išleistudarbojėga, tvarkym{nys:
. . 60 metų amžiaus, dirb<lJ:,rbo
ruotissekanlių darboš~kų. ~asmenys nuo 15 l,t,;eii SocialinioPunkto
l p . l registTUotl
s v1s1
. . dar netunm•,
di b. ,;~a :Jarbininkaiir tamauto1a1
,
. . kai b viešosiosteisės
r ę ..!P
. . . ūkio darbmm. '. . atininka~verspa~7eJt?·t1Uotis neprivalo_
e. savaranki
.š~:n inkai ir/.~.), e.
berukovie,f:,
i~taiB!i
ta";,au_~o1'/:s::,!~
(gydytoja%:4;t':/:Jvelgiant
ir nalininkai,d. la1sVŲJŲ pr_o,e
sl)1ninkaif. moterys, n '
tai o1
aunantie
j i pašalpas : pens
'
.. s Komisarą, Darbofs g
negalipri!mti.~rbo. niškaipasKaunosnt1ekamb.34, tel. ?53~~,arb~
111Registruotis reikiaasme
UostoJcra,1tas
6,.
ir
~ky
je (So~ialiniame11nkt_
e) f::/-:;iiškio, Marijampf,'estvarka: pavardėms prasu};~
s.ocialinio:::;~~~
-l~~~i.
~egistracijavyx;;;r;:idedančioms H-0nuo
11 0
A-G ~ J-l l ..4.1942li~';: ~-Z nuo _19-25.4.~:tip
regisfnU?~
10registrac1
l 8.4.1942, pavardė~~ prasuiedan . '§vengtiįmones s~
gauna
1cu
W.Darboirmokėjimo trukdymui.' . onėse. lmoruų v eJCU
. privalorem•travimą
pravesti 1m
asmenų
0 -

(!~ikin~į~i~kai,

~ų ūkį,

':J:i~:
f/:::

į šeimą

Lazdijų Keda1mų

dauJ
..

l

l

.l
l
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r<'lkn/111
gns n11k
et11
s pns Kouno srities Komisarą, Darbo {stnigojen;;--L~w,rr/i
111t1
oseskyr/101.1·1',
§.1sky„
V.D11od1111f/
11
s ž/11itfnpie nsmenį ir jo ligJioli11t užsiėmimą dokum
są, dnrl>o
pnlymt!jimq, diplomą, dorho knygelę ir kt.) reikia ntslne~/ "'"s (J>
a.
ntv<'J
11pntil'kli jmo11
tlsvNliljui.
· ' flr/,a §4
Vl. U(!Įi/stmotls privnlq nsml'fly.1·ir įmo11i1+ vrdtljnl, kurie nepildy~~l s1
k/11101111os
tnlti, Ims t,fll1dll nmipngal darboJi'Roms
tvarkyti potvnrkio· ;°f/~ In1,
.
m. ni,((11jnfio
mėn. 15 d. §6.
·
' · eSIO 194/
Km111n
.~,1942 m. kovo mh1. .'10
d.
/pos./ i>ES
CllFi
K1111no
Srit/('s ~omi .1·
ams, Sorln/111/
0 1'1111kto
J/(,
deJ
,:'
KMP,SV<'
rwaltu11
gsmt ({l•. 1942,80/2
41/

?'

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 lnrnybostnlkin.in.kq ~,m~.i
.nus. •~1
icstuosc arklių savininko!bei
j11o.rkl)fll,~no~y~
lus h,ehu•s)ffS.JHUOIITIUS
l f t.l . Pusaliuu, kai karonašta
v~k1cč1~1s cn~~ v1~ ln~iuu.sicgL1
, pal-.okupuotų sričių Reicho ministrus
dol rcg1struc1Jos 1šlu1do ŠĮ po tvurk į:
PO'l'VARKJS
ok111mol11IQifl/ sriči11 ,,fofini<im
s vyrnm.~ir tt1tJicrims rCĮ(islr11<>1i.~ lolt1fit,i<,karo
uf.tlt1vi11in111.\
'

10~11/i11
it!7'e k?'.e'.kwi vokiečių Reichns ir sąj1mgi11i11/wi veda EuroJ.)(1/11u
o
b~lše,'.'!'"~ 1sg~lhe~1
, 1,:ok11
puotn.1
· Ryt11kro.~tnsprivalo įnešti savo dolį galuti11iam
lm111_ė;1m11i pasiek/l. Š1nm bendramtik1·/uipasiekli, pnsiremdnmas Fuehrerio1941
m. liepos]!~- '!ll?~taru~iaujni užimtnm Rytų kraštui valdyti §8, nustatau:
§1. Visivt~hmm o/'!1'
.nuo pilnų 15 ligi pilnų 65 m ehf amiiaus ir visosvieti11ė.i
n10t~rysnuop1_lnų15 ligipilnų 45 metų amiinus, gyveną okupuotame Rytų kmJteir
neJJ_nklau~ą pn~ 2 nurodytų n~menų grupių, privalopagal atitinlwmą potvarki11Is
i•
regtstrnohpasJŲ 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
yraprofesinis sveikatos srities darbas, 4. dvasininkai. Reicho
ko~m~m:aiĮgalio;a"!i darytiplatesnes atleidimo nuo registracijos išimti~~ypatingai. bus!mom~f!Whn.om
s, ":o.terims si: jaunesn iais kaip 14 m etų amiiaus va(·
km~be, mokin!amst~moki!1ems,. kun e lanko bendrojo lavinimo mokyklas(v1dunnes arbaf:įta~ (?h~esmo lavmimo) .
§1,fpare!gofle;_i
r~gistru_otisprivalo
, apygardos komisarui (Arbeitsamtui)r~i~l~u;ant, pnstatyflvisusre1kalmgus duomenis ir suteikti visus reikalinguspaaiš·
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 irpiniginebau·
da arbaviena Jių bausmių.
Berlynas,1943m. 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
ptučių i~im~ių. lšsky~s tik jau dirbančiuosius vokiečių įstaigose,
3
s;icnicčlu11, Kve1~atoRm.t1e11darbuotojuRir dvasininku
s. Neišskirtos
u l ncščlos Ir vaikus au ginančios moterys, mokxleiviai, paliekant tai
~l:i
cho komis.arų nu~>1.i0ra
i, kurie ypač okupuotų kraštų moksleiviams
cllnk
o darytinuol aidų .
n Darbai,į kuriuor-ixurcgir-i
truoti darbininkai turėjo bOti telkiami,
buvoganaįvairt\11, hct jie sudarė dvi pagrindines grupes - darbussavainckrašte ir darbusu~.jo ribų .

Darbai savame krašte
Oarho11
žcmėH ūkyje
Vokkči ai , kadangi LieLuv
os fomės Okisbuvo vyraujantiOkiošaka,numatė iš jos daugiausia ir naudoRLurėti, todėl ypač jie kreipė dė
mesį į šios srities darbo jcgą ir josios tvarkymą. Jie pamatuotai laikėsi
pa1.
iOros,jog Lietuvoje fomės ūkyje tuo metu buvodarbininkų per maža,o kitose šakose, pavyzdžiui, pramonėje - per daug, bei kad žemės
ūkyje naudojama darbo jėga nėra tinkamai paskirstyta. Taigiokupantuiišleido šį potvarkį:

POTVARKIS
dil darbojėgų paklausos!emės u/cyjepatenkinimo
Bol§evikų įvniriose srityse pasiimtospriemonės ir iemės akyjesudarė tokias
sąlygas, kuriosdarbopožiariu veikė ardančiai. Batinaireikalinga, kad visi prisidėtų prie maisto kovojančiam fro11tuiir miestams uitikrinimo.Dirbtituri visi:
darbi11
inkai ir tamautojai, vyraiir moterys.
Todėl, remdamasis Reiclw KomisaroRytų Kra§tui potvarkiudarbojėgoms
tvarkyti,įsakau kas seka:
§1. Abiejų lyčių darbininkus ir tamautojus, kurienuo 1937 m. sausio l dienos iki 1940metų birželio15 dienosdirbožemės akyje, o po to dirbone iemės
ūkio darbą, apygardoskomisarui11urodiius,
įmonių vadovaituriatleisti,kad jie
būtų panaudotižemės ūkyje.
§2.Pradedą dirbtiabiejų lyčių vir§14metų amiiausūkininkų §eimosnariai,
kurie, apskritiesvir§ininkui(arbaapskritiesagronomui)tatainustačius, pasirodo
esą nepaka11kamai
apkrautidarbu,apygardoskomisarogali būti paskirti dirbti
kitoseiemės ūkio darbovietėse. Taspat taikomair tiemskaimegyvenantiemsasmenims, kurie, nors ir nėra pradedą dirbtiūkininkų §eimosnaria~neturijokio
arbaneturireguliarausdarbo.
§3. Einant §1 atleistosiosžemės ūkio darbojėgos arba §2pažymėtieji asmenysprivalotuoj vyktiį apygardoskomisarų nurodytas darbovietesiemės ūkyje.
§4. Kas elg~isprie§ingai apygardoskomisarų irjų įgaliotinių įsakymams, tas
apygardo
s komisarų kompetencijosribosebus baudiiamas laisvės atėmimu iki 6

Albinas Gražiūnas
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savaičių arbapinigine baudaiki l()()()RM, o pastarosios neišreika/~

vietojto baudiiamasiki 6 savaičių laisvės atėmimu arba abiejomis bs,galibiiti
kartu.
ausmėn,is
§5. Šispotvarkisįsigalioja 1942 m. kovo 13 d.
/pa~.f.NABERSBEB.
Už Generalm1Komisarą l(, G,
..

.

.

.

.

. .

(ĮL,1942--oJJ;~~:

Pnemus ŠĮ potvarkĮ, žemes ūkio darbmmkų daugiau neats·
nes buvonelengvaiš žemės ūkio pasitraukusius į kitus darbus su ira~~.
atgalsugrąžinti, kurie grįžti nenorėjo. Tokių pasitraukusių nebuiast_i
tr
daug,kadjuos perkėlęs atgal būtum galėjęs problemą išspręsti. ~ic~
mo gyven~ojų ski~tymas dar~~ms į ki_~s ūk!u~ did~~nio rezultatota~lp~tn~dave,ne~~1~kas?enoreJo, ~ad JĮ admimstraciJa skirtų į darb i~
kiekvienas apsirupmotikru ar tariamu darbu, kuris tik jautėsi galįs~~ .
palaikytasbedarbiu ar nevisiškai dirbančiu.
Ul!
. . Šio~apli~~s paskatino ieškoti ir kitų būdų žemės ūkiui darbo
Jega aprupmt1.Vienas toks būdas tu rėjo būti ūki ninkų savita ·
pagalba.Kiekšiam dalykuiskirta reikšmės, rodo tai jog pats generat ?
komisarasišleidošį atsišaukimą:
'
ims

3

PADĖKITE VIENIKITIEMS
Generallwmisaro aJsišauki ma s

. Pasibaigu
s ~markia_i
ir nepap,,-~
stai ilgai žiemai, tenka kuo geriausiai ifoaudolai"'!,kuns_yr~pasilikęs pavasario darbams. Neturi būti veltuipraler~ta ne viena drena,_ne v~en~ ~a~anda
, nes nuo laiku atlikto iemės apdirbimo
pnklauso ru1~ns de~!tus. Jus v1s1iinote, kad šis karasyra žūtbūtinis irjis nulems
Europ?sat~1t1.. Todeldrauge 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 lietuviaikaimie;!a1tun pa/t"1 11gl?~džiu_starpusavio ryšius ir ligšiol nebuvusiu mastu vienikiiems P~~e ell a~kl,ar
s ~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 kaiskn:1 tntkui~s~klų ir todėl laukų darbainegali būti gerai atlikti - atiduokitejam
._ tu'l!as ~n1 g~~ ; kai kaimynas turiper maža žmonių gausiems darbams,l!j{ . u mšfl š,9 spragą, leisdami kaimynuipasinaudoti jūsų šeimosnariais.
ari - ,_myn~žemekartusu jūsi!ke turi būti visiškai apdirbta.
t
~~et~ l pagalbą artimuikaip į savaime suprantamą dalyką. Jūs /ataidaro~~ 1. .1~ynams/ !arpusaviobendradarbiavimu jūs sudarote sąlygą geram
~ ~' ."t:/ ~uledatepne karosu bolševizmu, griaunančiu bet kokį gyvenimą. .
Ia kųn:Orb les Ia~darbo, lenktyniuokite, siekdami visiškai tobulai ir laiku atliklt
u
us. Kaipbendruomeninis uždavinystatai visuomet pavyksi
Dr. von RENTELN
11!ą tnt'!1P_ą

'J::
.

Je ~

. . ~o šio generalinio komisaro atsišaukimo 1942 m. balandžio 30d.
maitimmoir žemės ūkio generalinis tarėjas J. Petronis išleido šiPo·
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dėl kaimyniškospagalbos!.emės ūkyje
Vyks
tant~tbqtin_iam
_karui s~ b~lševizm_~,_Yra_
svarbu,kadpavasariosėja bū
·vy
kdytalaikuirptlnai, kad ldekvienas se1ai skirtasžemės sklypelisbūtų apsė
Tiktuoke_liu
_bus ~udaryt~sgero! ~~rliaus są!ygos, o tuo pačiu užtikrintas
krašto
gyvenlOĮŲ ir kaf!uomenes ~pru_pimm~s
_m~istu. Taiyra tos sąlygos, kurių
,eikia
viską gnaunančiam bolševizmui sunaikinti.
[)ė/ karosąlygų visoje eilėje ūkių truks pavasariosėjai atlikti arklių, sėklos ir
netdarborankų, tad būtina, kad pajėgesnis ūkininkas visomis tomis priemonė
mistalkininkautų savo kaimynui. Kaimyniškai pagalbaiįgyvendinti nustatau:
). Kiekvienas ūkio valdytojas įpareigotas rūpintis, kad visajo ūkio pavasario
sėjai skirtažemė būtų pilnai apsėta. Tuo tikslu kiekvienasūkio valdytojaspirmiausia
stengiasipanaudoti visas turimas savo ūkio priemonesbei darbojėgą ir
tikmatydamas
, kad savomis priemonėmis sėjos jokiu būdu negalės pilnai įvykdy
ti,laikukreipiasi į seniūną, prafydamas organizuotijam talką.
2. Kiekvienas seniūnas rūpinasi, kad visuosejo seniūnijos ūkiuose pavasariosėjos darbai būtų atliekami laiku irpilnai. Tiems ūkiams, kuriuose tie darbai
atsilieka
dėl arklių, įrankių, sėklos ar darborankų stokos, jis organizuoja
kaimy-

!

nų pagalbą.

3.Kiekvienasūkininkas įpareigojamas, nuo sėjos darbų savame ūkyje atliekamulaiku, seniūnui paraginus, talkininkautisu arkliais,pakinkJais,įrankiais ir
žmonių darbojėga viso to neturinčiam kaimynui, o taippat, jei turi, paskolinti
atliekamos
sėklos. Pagalba teikiama artimiesiemskaimynams.
4. Kaimyno pagalbapasinaudojęs ūkininkas pagelbėjusiam !iaismetaisatsilyginaatitinkamu
darbu.Už1mogausdarbovalandą atidirbataippat valand'l,už arklio
suirankini
s darbovalandą atidirbadvi valandas.Nesusitams,atsilyginimobūdą
sprendžia
seniūnas. Paskalintą sėklągrąiina rudenį grūdais ul 100 kg skolos110 kg.
5.Be rimtų priežasčių nepaklausęs seniūno paraginimotalkininkautiūkinin
kas,seniūnui pasiūlius, valsčiaus viršaičio baudiiamasiki 20 RM ir nuo talkos
prievolės neatleidliamas. Nubaustasisper vieną savaitę nuo nubaudimopranelimo dienos gali skųstis per valsčiaus viršaitį apskritiesviriininkui,kurio sprendimas yragalutinis.
6. Kaimynilkos talkos suorganizavimą valsčiuose prižiūri valsčių viriaičiai, o
apskrityse - apskričių vidininkai. Apskričių viršininkai, valsčių viriaičiai ir seniūnai atsakingiuž pilną ir laiku pavasariosėjos įvykdymą - kiekviena
s savo
apskrityje, valsčiuje ir seniūnijoje. 7. Šispotvarkisveikianuopaskelbimodienos.
Kaunas, 1942 m. balandlio30 d.
/pas./ J. PETRONIS,
Maitinimoir žemės OkioGeneralinisTarėjas
([L, 1942-1 01/262).
Arklių kiekiui išlyginti jau 1942 m. balandžio 20 d. buvo išleistas
toks potvarki s:

.

kų

.

POTVARKIS
kiekio illyginimo

dėl darbo arklių

J§l>'l!m!'
da_r~o
arklių kiekiams žemės ūkio įmonėse ir tuo būdu užtikrintilauapdirbimu,1sakoma kas seka:
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§1. l . _Apskričių viršininkai ir valsči . . ..
darboarklių,
irpakinktų kieki'us žeųmes
vi:šazč1az
• 11oi
.
,_,vežimų
.
ūki . šiuo Įga
romo~~ps,v,č1ų komisijos, kurių innini
.
o Įmonėse JarniPas·~gronomaiir
~lininkaky1y~a
viJ: ~skrity;rapi11ti
mos
komisiios
. . . n stes
. vminkai
•
~ , kun'oms p1nnmmka
· msnekton·
r
a1·
1s , o ne . ·
agronomai
ir
.
~Ja
anai,
v: ls ·
am1semū ·
'" 1 1a·1 ·
sų,1_
·
·
"a
čių
komisijos
suda
že
•
nai.
ir
kuri
'4(1/'o.
§2 l
ir, kiekgalima,
mes
tu .
nariai
Ap~kriti~komisijosprižiūri valsči ose es~~~iuoseūkiuostmų_ arklių ir v .
11
pnvalu laikytis. Apskrities
ir du
~ekius ui
~alutinaisprendiiaskundus 3 Ji . mlSl~~
s vykdo išlyginio Joms nu,;!zna.2.
1manoma,Maitinimo ir Že~ : e_!~pskritze
s ribosepatie
~pskrifies ~mus,
mu Lietuvos
Srit:su,:;o Generalinis
1šlyg_1n_~o
pacfubo~e
ir
§3. l . Kainos darboarkl'
ose.
pas1rupmamaiftine.
l 942 m. kovo 17 d. skelb. zams neturi išeiti už Re. hs
lygini.
~rip~žinta
i veislineimedii1me_
orientacin:c komi_saro
s1eki§a4m}
_M;nq nustato
"{,,"b?j;~n;
netauw':nr"fJ: ?us;, Mtn~•i
. r..1
ekv1enamark/'
. m1si1a.
. ei susztari
ų.
reikia ra§tu rašy . .
arkei . . . .
mo nepa.
5 š• p tz_i§ valsčiaus viršaičio
tzmui reikia gauti le'di
•
i mą L • .
§ · f potvarkį vykd (
'[,"'~~;, kurisw,ts
p. MaUtn;mo ;, :že . . ,..,,,,
f:~~io ja 1942m. balanJ.n;2t:uosius nuostatus i;i~r~Jo Gen~ra/iniam
s, 1942m. balandiio20d.
ymus. Šispotva,.

apskričių

valsčių
ra1onų

sąrašus
kunų

apskričių

_apskričių

viršaičiųpaskin·

valsčių vi..xa'·č~ čiuose

valsčiaus ;g ūkio įmonių
~ "?1:! s 1ų darbą ;Z
'!1ą
Generalinės
Tarėja:
n~staty_tųjų

ų

sųda

~mų

Rytų

v:fs
~;:~:

ių_pardavimui

,,;1aI~t'"t:

NABERSBERG
Der Generalkom .in ~rtretung'.
Ruden. k T
missarm Kauen
neraliais ko~:a~:oi~a~bam~ buvo
panaši talk ~[L< 1942-92/253).
e1do del to šį potvark "·
a Įsakyta, ir pats ge-

vėl

.

POTVARKIS

l·

Pasiremda
del 1942/43 m d •
diio24d.potv':r:/ei~ho .~inisteri~ ~a~ravų kūlimo
Bl. RM Ost, psl.
telSlų nustatymą %ytų °;),~
Rytų !ritims 1942m. balan17( ~tatau kas seka:
§1.Kadangidėl
to Reicho Komisariate§1(V,
tenkakultibendruom .
mašin
.
vo kūlimo
meniškai, visikul'1amŲJų
.ų maš
stokos
.
. komplektu
· 1942/43
. . metų deri'1aus1avus
mus, Įrankius, transs ~~- varo_momis
mašino . i'!ų s~v~mn":'iįpareigojami sa•
nustatytą atlyginimą ':'i~osdiržus ir kt., apsz;t~ zrP'!e.ĮŲ_Pnldausančius įrengi•
. §2.Kūlimo kom ei.stznaudotikolektyvini0 ~s.vzršm_mkui
pareikalavus,už
mstu_s. Jeima§inistiplektų savininkaituridu0 . ':ūllmo reikalams.
žemesūkio įmonė, asy~a!:a:tu
irūkininkas t ~ "ap~amaujantįpersonalą, mafi·
mynų pagalba. paszrup1na,
kad tos . , ~1 valsčz~us viršaitis,kuriosrityjeyra
.. §3.Reikiamus
fmOnesdarbai būtų toliau tęsiami su kai·
re1as.
nurodymus ir dir,ektyvas duoda Maitinimo ir Ž,emės Ūkio Ta·
§4. Šispotvarkis. .

?~:

0

mų kūlimo

f

ĮSIgalioja

1942m · rugp]Učzo
·- . 3 d.

Dr. PENSE,
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Der Generalkommissarin Kauen
!m Auftrage ([L, 1942-180/341).
Norint žemės ūki ge~a u ~~rūpinti darbo jėga, net ir bausmių vykbei kalimų atostogos turėjo būti derinamos su
1942 m . birželio mėnesi generalinis teisingumo
315r,J. Mackevi'č.1us 1
dar
"šle1"do potvar k.l, ka d teismo
·
ejas
įstaigos, nuteistuot~~s išleisdamos atostogų arba spręsdamos neatidėtino bausmės vyk~ymo
k\ausim~.s, priva~ą pana~~oti visas įsta~o teikia~as galimybes,

asnuteistiesiems
dyo1b
• žemės ūkyje.

jo!kUO
da~giaužemes darb!n1nkų,

prisidėti pn e vasaros

ypač ūktrunkų, galetų naudingai

že mes ūkio darbų.
Taip pat buvo atkr eiptas dėmesys į mokinius . Jau 1942m. balandžiomėnesį spaudoje pasirodė šis Generalinio švietimo tarėjo prane-

šimas:
Gimnaujų, progimrwzijų ir specialinių mokyklų direktoriamsprane§imas
dėl moksleivių vasarosatostogų
Numatant
, kad šią vasarą žemės ūkiui gali būti didesnisdarbininkų pareika·
/avimas,
reikiapaskatinti moksleivius vasarosatostogų metu vykti į kaimus ir
talkininkauti
žemės ūkio darbuose. Šio tikslosiekiant,mokyklų direktoriaiprašo··
mi ligimokslo metų pabaigos suruošti moksleiviamskeletą atitinkamoturinio
paskaitų. Ž-emės Ūkio Rūmams pritariant,paskaitų lektoriais,jei yrareikalo,gali
būti kviečiami vietosagronomai.Atskiro aplinkraščio
§iuo reikn
lu nebus.Tarėjas
Švietimo
Generalinis
([L , 1942-99/260).

Vėliau mana nt, kad vien tik paraginimo moksleiviams uoliai talkininkauti žemės ūkyje nepakaks , jie įpareigoti imtis šitų darbų. Generalinis švietimo
su Generaliniu vidaus
paskelbė, jog visų aukštųjų vidurinių ir specialiųjų mokyklų klausyto•
~aibe_imokiniai, ne jaune~ni kaip 15
ir
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<:>direktoriai, 3)
ir
pradžios
vedejai, o taip pat ir kitų didesnių pradžios mokyklų vedėjai, jeigu tose mo•
kyklose
nuo darbo
kuri~ gal~tų pavaduoti vedėjus, 4) ištekėjusios mote~ , tu~č~o~ jaunes?1~ nei 15
5) silpnos sveikatos negali _d~rbUfiz1ru~dar~,
1e1gupristato atitinkamą liudijimą iš miesto, apskriUes gydytoJOar V1ešos įstaigos, 6) vyresni nei 50 metų vyrai ir vyi:esnės nei 45 metų amžiaus moterys , 7) asmenys , kurie vasarą lankys Švietimo valdybos organizuotus kursus ar tuose kursuose dėstys, 8) aukštųjų ir specialiųjų mokyklų klausytojai ir mokiniai kurie vasarą atlieka privalomą praktiką
ar jai vadovauja, 9) tie klausytojai ir moksleiviai, kurie įstaigoje arimo-

tarėjas, susitaręs

reikalų tarėju,

metų, tų mo1o/klų

kyklų

miestų valsčių centrinių
mokyklų
neliktų atleistų
prievolės žemės ūkyje mokytojų,
metų vaikų,
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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
jamuosiusar pata1somuosmsegzammu~,dar_bo pn~v?les laikassutni0 •
pinamas_iki
5 savaičių. _(~9~~
m. nuo ~n.evoles talk1mnkauti žemės;:
je atieisli6544moksle1V1a1
ir mokyto1a1).
~ad mok~leiviai~?1čia~ ū~je pa~ėtų, tiems skyri~?1s,kursams

ir klasems,kune netureJOlaikyt, egzammų , mokslas tureJo baigtis
bi~eli~ 1~~-,~?ip buvo_į~r~sta -~iet~v?s m~k):'klose, bet gegužės 30~~
Tačiau lf VISIk1umoksle1V1a1
tureJo but, paleist, atostogų ne vėliau kai
birželio16d., 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 susitelkusdaugiau vienos mokyklos mokinių, bus paskirstytas bent vienas
tos mokyklosmokytojasrūpintis mokinių elgesiui. Jokio atlyginimouž
šį darbą nemokėta, tačiau, kaip ir visiems ūkio darbininkams, buvo
duodamasmaistas. 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
pareigasar net atleidžiami. Atlikusiems minėtą prievolę viršaitis duodavo pažymėjimą.
Tenkapastebėti, kad tos akcijos rezultatai buvo prastoki. Pirma,didžiojitojaunimodalisir be jokių potvarkių vasarai grįždavo į tėvų ūkius ir
ten su visaiskitais namiškiaisper vasarą dirbdavo. Antra, ūkininkai išatvykusių pas juos dirbti miestiečių - dažniausiai giminių ir pažįstamų, vaikų - kokio nors iš tiesų našaus darbo nelaukė ir nereikalavo. Kadangi
tiemsjaunuoliamsreikėjo pažymėjimų, jog darbo prievolę atliko,juoskiek
dirbusiusar net ir visaipiršto nepakrutinusius tokiais popieriais ir aprū
pindavo.Užsiregistravusių buvo ne tiek jau daug: 1942 m. iš 6 544prievolininkų 5 391vyko dirbti į savo tėvų ar giminių ūkius. Be to, atliekantkai
kuriuoskitus darbus, taip pat buvo gailina atlikti tą vasaros darbų prievolę. Marijampolės, Pavenčių ir Panevėžio cukraus fabrikams buvo reikalingiatlcrinių runkelių pasėlių tikrintojai. Šitą darbą galėjo atliktiir moky·
tojai,studentaibeiaukštesnių klasių moksleiviai,o čia plu!ant išbūtas laikasįskaitomasi privalomą talkininkavimą žemės ūkyje. Be to, už šių pasėlių priežiūrą mokėtas atlyginimas,kurio talkininkai negavo. Panašių d~tuotojų samdė ir tabako bendrovė tabako pasėliams prižiūrėti. že mes
ūkio departamentaskviesdavo žemės rūšiuotojus, kuriais galėjo dirbtine
tik agronomai,bet ir dirvožemio mokslo egzaminus išlaikę būsimieji~~
ronomai ir mfilininkystės studentai Moksleiviai darbo prievolę gal~J~
~ ir Statistiko.5valdyboje, kuriai reikėjo talkininkų, tvarkant neseru~
!\'}"kusio
~'Ventojų surašymo duomenis. Taigi visi šie darbai mažino ska•·
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p_~evolę at~ik~pl~kda~ es~l~ukuose.

.
Jega žemes ~kyje, vok1eč1ai nuspre.nde ne. t sureguliuotiir darbo užmokesti bet darbo sąlygas. Tad Jau 1941
dels1an
. 'd š'
k'
spalio23d. 1šle1o l potvar 1:
rn.
POTVARKIS

bŲ ll!bomėdamiesi darbo

Rytų Kra!to temės ūkio aJlyginimų ir darbo sqlygų reikalu
l941m.spalio23 d.
.
.
.
.
§1. J. Veikimo
plotas:Reicho Komisaras Rytų Kr~'!-''
bu~zas Lie~.vo~ir Latj,svalstybes
padalino į dvi atlyginimų sritis.l atlyguumų snhs - La!"iJa,_
~s~
~tgalę. IJatlyg!nimų s~ - Latgalė ir Li~va. JI. Apimlisver~ ~nty:~~i žemes
ūkia~ ~kaitantir valstybiniusdvarus - ~UV}'~ius
s~v~hoZL!s.
III . LJ_e~"!~'!'
asm~s:_
/. kumeliai
, kumečių žmonos, 2. padienuu darbi~mkai,~-sa,~rdinzaiVlengunguu
Iemės darbininkaiir darbininkės, vyrWcosir moteriš~s lytiesP!emenys.
.
§2.1.Bendrasisdarbo sutarties turinys. l. Sutart~e!P_r~džia:
~arb~aV;'s
pnvalokiekvienam
žemės ūkio darbininkui, jam ateina"!_!uk{, tšdu~ll a~lygi~!m~
~ygelę, kuriojeturi būti įrašinėjami atlyginimo mokėJi~ai,. duo_ti
.daikt?1 ir ~i ?'·
skilitymai.
2.Atlyginimų knygelėje privalo būti pažy"!eta IT abie1ųp~sių patvirtinta,kadadarbosutartis baigiasi.JI. Sutarčių laifroilgis. Su kumečiais darbosutar_tyssudaromosmetams; su viengungiais samdiniais ~~bo su~a'!Ysyra P_USm~~nės tačiau esant galimybės, turi būti sudaromos metines. Metin_1ų sutarči~ veiki0•
md
pradli~laikoma: a. spalio l d., kai darbininkasatkyla t~ liepos.l ~ IT 8!7-'
diio31 d., b. balandžio l d., kai darbininkas atky_la
:a!Psausio l d. !rbi~/io ~O
d.l.Apiemetinės sutartiestoliau nepratęsimą tun bu/l!'ran~ta 6 menesi?ispn e~
darbometų pabaigą. 2. Apie pusmetinės darbo suta~es toliau. ne!'ratęsllTlą_ ~n
būti·pranešta3 menesiais
· · · pne~
· • uu
-'·rbo pus meči'opabaigą
darbmm. . · 3· Padieniams
di
kad
·ie rokamsturi būti prane§ta 24 valandom priešpaskutinę JŲ darbo eną,
l
liaunebereikalingi.
.
•
dirb · afi
§ 3. Žmonos darbas. Kumečių žmonos yra iPare!g~to~
E"}etu~ etu ~fv~~
nd
si_a
(j(J dienų. Jos rytą pradeda <!t'rbą ! 12 val~ ~s1yV,::~~f::!s ir Kalėdas bei 6
einanamo 1/2 valandos anksčiau: J?ienąP_neš e ku ' č' bn
s bejų sutikisavaitespriešgimdymą ir l Osavaičių po gmtdymo me ių ono
mo negalibūti foukiamos į darbą.
.
. .. ku • tu ·pagal§ 2 darbosutar§ 4 Metinis atly•oinimopriedas. l . DirbanlleJI, ne naži .
di
,.••
·
.,.
· ·
dirba m ausia 60 enų, "'"'
ti, o taip pat kum_e~ių žm?nos, ~n_o_sf. me~ s ·ama asiboi darbo sutarties
metaigauna atlyginllTlopnedą. TeiseEpnkaedąl _ĮgYJ . tuppagn
·n8: nutraukiaprieš
• .,·rb · · ,.•• dėl darbdavio tessu nm
metams. 2. Jei uu mm.....,
. . . . § 1 'ką darbininką atleidžia,melaiką darbosutartį arba da:'?davysnetel~seta!
pr b ~~ išmokėta Kiekvienam mėtinio atlyginimopriedo atittnlcamada ISPf!V~0 u . .
. d dydis
dy
nesiuitenka 1/12dalis metinio priedo.Metimo atlygimmopne O
nuro tas
nuostatuoseapie atlyginimą.
.
. as darbininko butą laikytigerojpadėty ir
§ 5 BuJas. l Darbdavysyra /Pareigot
b · • .:,-'- · B utas"""
,•••
. . gedimus,
. .
. č kro snys' IT=•. ,<;,l;_;n
; kas. metaiprivalo
šalini!
ypa
. Ūtl puu,vuitl.
odu .
bei
saugoti
metai· tun· bū tl· balt'mamas. Dn~bininknspnvt1l0
..,.
.
lygibutą,
· tvartus,
· al sdu s· irt.t.
.1 • ..J...l.
mažesnius trūkumus paJspašalinti;medlia8!lbe at . mmo p~~ o ott ....,~.
Dides · trūkumai turibūti neatidėliotinm praneftidarbdaviui. 2. Be mažamečių
:?':ikų ir :~enų, kurie pagalµtatymus turi t~ ga~ iJlaiky,:ną, kiti_~me~ys- n~
skaiianJ t1WTIJJ1f
apsilcinkymų - tik su cuubdav10leidimu gal, pastovuu aps1gyvenn..
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§ 6. Gyvulių laikymas. ~n:zeči_ui. turi būti suteikta galimybė lai .
vumetis gauna vienai karvei v1et0Jewrastą vasaros ir žiem os x /cy1z
vieną aw
1\.1
•
•
d . b
. x·
.
pa~a"ą z.,,.·
šaras susidaroiš 1,5 v1gu ų cent11enų ~1e110ar dobilų ir 30 d . · ternos· 1,
runkelių bei darbdaviopaskirto tva,:t?·Jei darbininko karvė aĮ'W-4bų. cen,1;1 ·
darbdavy
s turijos Waikymą apmokėt 1. Nelaikantieji karvės kumYlč': '.1eiš/aikc,n
ų
•
· · ..
· •
· 1,,, •
e 1a1v
a,
na kasdi_ne 2 litrus pieno, J':I J!e.~u'! vieną ~at".'f' ir ~ litrus turintie 'i asarqgau.
vaikų; žiemą - 2.lzt~s ~unnlteJ!v1.eną vaiką ir ~ litrus _ lurintie~ 22 ardaugiau
vaikų. Kiaule~ la!kyll tmppat le1~~':'?· Viš!1fLaikymas, atsiIve/ ~ant~r~Ugiau
/voas, gali būti leistas,tačiau tun but1tikra, Jog nesusidarys1·0 1a}.,l l vietossq.
JO
•
,.. • •
l v..
.
s "a OS
§ 7. Kumečio a~.;~in'':'~s
. . I\J,l!'1
et1s gauna nemoka mai but ir·
Kumečiui kasmetai. v1eto1eŲ'r~stu_ budu du.odam~paka nkamai
tvaną.~
gauna 0,31ha bu/vems sodmt1.Dirva bu/vems tun būti sodinimui · 3· Kurnetu
/a atvežamair derlius nuvežamas bei kiti darbai su arkliais atlieka~a.ru_ita.Sėk.
0 0
valandomis. Kumetis yra įpareigotas bulvių lauką švariai laikyti
/ rbo
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[_išankstoir f!n~alo butz maži~us!az v1dut1moderliausgerumo.Juossu1:.
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. Kun os nors grudų ruš1es trūkstant jie galib"ti
pakei~ti atitinkamukief:iukitoj?vo, s_!caičiuojant nu_statyta kaina. Prieš/aikfin:.
traukiantdarbosutartr, ku.mečw grudų gavznys pnvalo būti taip apskaičiuoja
mas, kad žiemospusmečiui tektų 2/5 ir vasarospusmečiui - 3,5. 5. Pinigais
kumetisgauna tokį atlyginimą: l atlyginimų srity vasaros pu sm ety 11 RM,žiemos
pusmety- 9RM, II atlyginimų srity vasaros pu smety l0 RM, žiemospusmety
8
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,11RM. Užmelžimą joms vietojvalandinio atlyginimo už primelžtuskiekvienus
20 litf<Ų duodama l /2 litronenugriebtopieno. Susitarus, galima už taimokėti ir
pinigais. 2. Metinisatlyginimo priedas yra 7,50 RM.
§ 9. Darboįrankiai. Kumetis privalo atsigabenti toje vietojeįprastinius tinka·
mus vartotiįrankius. Dalgė plakama nedarbo metu.
. .
§ 10. Padienių darbininkų aJlyginimas.Padieniams darbininkamsl dienqmokamaRM:
JI atl. s.
l atl. s.
vasar. žiem.
vasar.žiem.
vedusiam
1,70 1,40
1,50 1,30
darbininkui
virš 18 metų
1,50 1,30
1,30 1,10
darbininkuitarp
16-J8metų
1,10 0,90
0,90 0,70
darbininkui
ligi 16 metų
0,70 0,50
0,45 0,30

1cu!

n~r
.

moterimsvirš
18metų

moterims

I atl. s.
vasar.žiem.

JI atl. s.
vasar. žiem.

1,30 1,10

1,10 0,90
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.--0,90 0,70
0,70 0,50
J(r-18,nel~ .
,rro
terims ilgt
0,70 0,50
0,40 0,30
J6,netų
.
.
.
[)uodantmaistą, atskaitoma l /5 dienos uždarbzo.
. .
,nd' • aJlyginimai.I. l. Viengungiams žemės fikio darb1mnkams
§ .11· ~a,ą
darbdavys. 2. Piniginis atlyginimas į mėnesį RM:
butą ir ma1s
I atl. s.
JI atl. s.
vasar. žiem.
vasar. žiem.

Ji~':w

darbini
nkui
21metų ir
vyres
niems .
darbininkui

22,20 15,30

23, 40 16,50
19 80 13,50

18,60 12,30

. .

.

4

tvieToti!Xi~:~fn~:::::::/;;f~:~ į~:

l8-f ; :i~~isa~lY_8ini'mo.
pri~dabs
/l . l. Tamaztems maistą ir u ą
·J
•
nesiRM;
11atl. s.
l atl. s.
vasar. žiem.
vasar.žiem.
darbininkėms 18 metų ir
vyresnėms
13,20 9,60
12,00 8,40
darbinin
kems nuo
B,40
10 80 7 20
12100
16ligi17 metų
'
'
darbininkėms ligi
7,80
4,80
16metų
~,O!} 5' 40
.
22 RM
3. Metinis tarnaitės atlyginimopne~as-: otasši~ potvarkiovieną egzemplio
§ 12.Iškabinimas.Darb<!,a':'JS
rra IP~r~igžiniai.
.
rių pakabintiūkyje mato~OJv,eto~~:b 1
941m. spalio15d.; kiti nuostatai,
§ 13.[sigalioji1?1a
~. Šispotvat( .IS:!~;/:laiku nustojagalios.
kiekjieprieštarau1ašiampotvar, ui,
LOHSE ,.
ReichoKomisarasRytų Kraštui
(Vk.B,1941,p. 46--48).

7'".,

. .
. .. kitų potvarkių, kuriais atskiri cituoto
Vėliau buvo 1šle1sta ivai~ųd . . askelbti kiti Jau 1942 m. balan.
. ak . ti ar pap1l yt11rp
.
.
d
Įsako nuostata i P ~is
dž'
mokėti 1941 m . spaho 23 • potvardžio 6 d . paskelbta, JOg drau i_am~ru·gais
žemės ūkio darbininkams na. imą grynais
k'
k
kiu numatytą at lygm
až d. p1
"mą mokėti natūra ir už to 10mo estūra. Už mokėjimą. a~ net~ a. e~ kaip 6 savaitės kalėjimo ir ~.i
čio priėmimą - grese ne ~ugiaeišreikalavus prasikaltėlis galeJO buti
markių piniginė bauda , kui~10~nate·mimu 1943 m kovo 30 d. išleistas
vaičių a1sves
.
.
l . .
nubaustas dar 6. 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<;>
nusužsty . ė Anot to potvarkio, darbo diena žemes ūkyje
tesnis potva!kiS ~e .
vasario -8, kovo nuo l ligi 15 d . - 9 1/2,
truko: sausio menes1
'

109~

~,;\~1.
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nuo 15ligi31 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,
10
31 d. - 9, lapkričio - 8, gruodžio - 6 1(2.
16-.

Miškomedžiagosir 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~komedži 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 klausimasokupacijos laiku pasidarė labai aktualus. ir
Miškomedžiagosparuošos pirmiausia buvo vokiečių reikalasnes
jie kone visą padarinę medžiagą pasiimdavo sau. Tačiau šį darbą ailikti
buvoįpareigoti patyslietuviai- Miškų departamentas. Atlikti tą uždavi~
pasirodė ne taiplengva.Iš pradžių miškų administracija bandė verstisšiems
darbamsl~isv~~amdyda~a.kirtėjus ir vežikus,.~čiau s~vo noru šių darbų
mažakas emes1.Už vokiečių nustatytus atlyg1mmusmekas nenorėjo tų
darbų imtis.Beto, trūko įrankių ir kitų priemonių-kirvių, pjūklų, dildžių,
geležiesvežimų ratams ir rogėmc; kaustyti, pasagų ir pasagvintų beikitų
panašių dalykų. Dėl šių priežasčių 1942 m. balandžio mėnesį buvoiškirsta
dar tik40 % to sezonokirtimui numatyto kiekio.
Šipadėtis paskatino okupantus imtis prievar tos. Apygardų komisaraiišleidopotvarkius,kuriais įvedė miško kirtimo ir vežimoprievolę.
Be to, vokiečiai pasišovė parūpinti ir trūkstamų įrankių, tačiau jiems
prastai sekėsi. Vokietijojtų dalykų irgi trūko, todėl vokiečiai visatai
rankiojojų okupuotuose kraštuose ir siuntė į Lietuvą. Šitaip gautaskir•
tingų tipų ir įvairių kraštų gamybos kirviai ir pjūklai. Kone visospasa•
gosišvisonetikoLietuvosarkliams kaustyti. Okupan tai buvo netbeuž·
siimą suregistruotivisus krašto kirvius bei pjūklus ir tuos įrankius sek
·
vestruoti,bet, turbūt nesitikėdami iš to didesnės naudos, šio sumanymo atsisakė. Gautuosiusįrankius taip pat dar reikėjo paruošti naudoji·
mui.Spaudojedar kartą buvo paskelbta: "Miškų Departamentaspriima
iki š. m. birželio13 d. pasiūlymus išgaląsti ir apsodin ti ant kirvakočių J(Xj)
kirvių ir paruoštidarbui 1500 pjūklų. Siūlyti: Kęstučio g. 15, kamb.Į
te/e[.24875.Miškų Departamentas".([L, 1942- 135/296). Tačiau išto
pakartotinioskelbimomatyti,jog tam darbui kandidatų nedaugte~taTaigitie kirviai ir pjūklai vokiečiams ne kažin kiek pasita rnavo. T1e;,a
,
v_okiečiai į Lietuvą atgabeno ir motorinių pjūklų miškams kirsti!ta~.au
lietuviškojimiškų administracija šių instrumentų panaudojimą 1vair10"
misding.5~ vis atidėliojo, kol jie liko ir visai užmiršti.
. ..,,.
Darbininkų trūlco ir kitiems miško kirtimo bei sukirstosmedie...,.
apdorojimodarbams.Iš pradžių dėl pabėgių tašymo buvo skelbiama:•}/JJkų Departamentuireikalingipabėgių tašytojai.Už tašymą bus at/yginlP"'

~inos
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irtašytojaibusaprūpinami maistudarbovietėse. Turįpaty-

„ustalY.105
edarbe
prašomiregistruotis
artimiausiose
urėdijose irgirininldjose
ril~1'~vo mėn. JOd. Miškų Departamentas".
(ĮL, 1942-51/212).Tačiau
iki
,n. kai· vėliau, gegužės mėnesį, tasai pats Miškų departamentas vėJ
• uJ.gero
ia kelbė toleiatsišaukimą:

pas

Atsišaukimas
Gyvefltlmasis
laikotarpisreikalaujasutelktivisaskraštopriemoneskaro ūkiuį
kuris
yrasvarbiausias
ramstiskovoj~su b°.lš~izm~.Kar~ūkio sąlygose. le~iam_os
,ejkšmė-5 turivisų rūš~ tra'!sporto
priemones_
1rypatingą re~kš_rrut
terz!«iskirti_
gekiinktlių transportu4
~no greitasatst:itym?5
beisutv°:kym_as
1r;opalaikJm_as
~nkamamestovyje
reikalauJa
7U:Papra~to
femP'n:'?·G~kJinkelwpalaikymui,:e~'!gos pabėgė-5, kurioms
paruoš~z
reikali~gitašytOJOI.
Afiškų .pepa~a,:nenfas
kvf~č1~ v~us mo-_
ktinčius bei sugebančuts tašytipabegesregistruotisartlmzauswse
ginrunki;ose bei
urėdijose. Minėtose įstaigose bus registruojami
tašytojai,kurie turi nuosavusįran
kiuso taippot ir tie, kurie įrankių neturi, bet galitašyti;pastariesiemsįrankiai bus
panlpintL
Užpabėgių tašymą_ bu~geraiat~ygin_ta,
o t~p 1!'!1
bf:'Sskiriamostfa!ktf~
premijos.
Be to,paminėtose 15taigose
tun registruotis
_vis_1
m_iško
p/ukdytoJat,sielių
P'lnėja~ ritėjai ir kiti miško medžiagosplukdymospecialistai.
Miškų Departamentas
(!L, 1942-109/270).

Iš šio atsišaukimo matyti, jog ir po galutinio pabėgių tašytojų registravimositermino -kovo 10 d. - jų trūko dar gana daug. Miško darbininkų tiek trūko, jog tų pat 1942 m. liepos mėnesį _ge
neralinis k?misarassavoDarbo įstaigoms (Arbei~~mtams) paskel~, kad ~~rtan~e~s
mišką ir kasantiems durpes darbm1nkams potvarkis vykti Į Vokietiją
darbamskaro pramonėje netaikomas. Tą pat mėnesį generalinis komisarasdar išleido įsakymą, kad tiekimo ir paskirstymo kontoros, kurios
skirstė leidimus prekėms pirkti, avalyne ir tekstilės prekėmis pirmiausia 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 lietuviamsyra pasakę nemaža piktų žodžių, ir net patys ėmėsi sau
mišką kirsti. Visų pirma, negalėdami pakankamai sutelkti vietinių darbininkų, jie surinko savuosiusmiškų apsaugosbūrius (Forstschutzkomrnando) ir patys abiejose per_miškus einančių_ kel~ų pusėse sau&1_1lllo
sW?etimais ėmė kirsti plačias Juostas. Iš pradžių kirto 50 metrų Juostas Jose,
vėliau -100 ir pagaliau-200. Okupacijospabaigoje, 1943-44 metais, lietuviškajaimiškų a~ministracij~iv.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 miškokiekis bus baigtaskirsti tik metų gale, vokiečiai u1.sunojo patys mišką kirsti.Šiamdarbui jie pasirinkinėjo vietas, kurios, jų manymu,buvosaugesnės ir patogesnės, todėl nukentėjo Jurbarko, Pajūrio, Tauragės, Švėkšnos, Rietavo ir kitų šios Lietuvosdalies urėdijų mi~kai.Negalėdami i daugelį Vilniauskrašto miškų įeiti ir juose darbuotis, įniršę naciai
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iškirtonet Vilniauspapuošalą-Žvėryno parką.
Tačiau ir susiklosčius tokioms aplinkybėms miškų kirtimas •
dienosi~gabenimas
lietuviams-_ypač ~ena~tie~s arčiau miškų'~~evosu~t naš~a,n~, ~as~el?usmt~kok1rt~~~ 1rvež1~0 ~rievolę, todt
bo atsisakytiar k1ta1pJOišvengti negaleJal. Įpareigotieji turėjo 1. _f,
miškusir iškirstibent privalomą minimumą, o turintie ji arklius ir ~ ~.I
1
musturėjo rąstus ir malkassuvežtiį nurodytas vietas - prie kelių į el •
žinkelių stotis,garlaivių prieplaukasir panašias vietas.
' 8e e.
Bepadarinės miškomedžiagos ruošimo, kaip minėta, labaiaktu
alusbuvokuro klausimas.Esamomis aplinkybėmis sunku buvotik·t'5·
kad pavykssutelkti pakankamą kiekį darbo jėgos, todėl šiuo reii \ '
s~sirū_p~n~ gan_a~~sti. B~ ~o,_nori~t. sutaupyti miško medžiago/i~
hetuVIat,
ir vok1eč1a1 atkre1pedcmes1 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 labiauįsiga
lintvok_1etmunw,
g~ne~ahm_s
k~m1s~rasšį tres~ perkrikštijo į "TorfIndustne-Zentrale. LietuV1ška1
vadmtas "Durp1ų Pramonės Centru"
Vokiečių perimto"~urpių Pramonės Tresto" valdytoju buvo paskirt~
J. Že~rauskas!komisaru-R~ndenlaubas. Gamybos skyriaus viršininku
b~vo1~. J. Vidmantas.Pačiame generaliniame komisariate buvodurp~ų re~~l~r~ferantūra, kurios viršininkas buvo K.ruckas.TrestovirlirunkasĮSikūre Kaune,o durpynamsadministruoti buvo įkurtos 7 direkcijos:~aišia~o-~ų, tvarkiusiVilkų .~aisto,_Šlapiaraisčio, Gyvatyno,Naujas~džto,_
Gaižiunų, Epušoto,Žaliojo RatSto, Vaidžionių, Gervaraisčio ir
~meik1_ų durp~~; Kazlų Rū?os, a?ministravusios Raudonplynės, GoriJOs,~aJackaraisči~ durpynusir ~us1~,Pagelažių, valdžiusių Samaninės ir
~ta~os, Ak!OJO
Ežero,Degunų ir Tabalų durpynus; Panevėžio, ~irup':'ms1_UžubaŲų, Sacharosir Gailių durpynais; Telšių, atsakingaužDuse~~• Ųe~laukes,_ Tarv~ų, S~diškės ir Pasvaigių durpynus;Vilniaus,
p~ureJl1;5l
Bal~1osVokes,Riešės, Margių ir Buzaraisčio durpynus;FJ.erelio,kuri~d~rustra~_o~e~ėlio l _irEžerėlio II durpynus.
. . Ruoš_1antis
l~baiišplestid~1_ų gavybą! reikėjo pasirūpinti bentkiek
nmčiau apiedurpt~g~ybą beiJOSIOS
orgamzavimą nusimanančio personai~.TadProfes1ruų sąiungų centro biuras jau 1941m. gruodžio9 d.suor·
f.aruzakyrivo
~s~ d~ininkarns ruošti.Jie buvo to Biuro profesinioparuo1~m~
~ a~ viršt~o Koestleriožinioje, kursai veikė iki 1942m.kovo
·kfruoše_
maš1DJStus,
motoristus bei darbų vykdytojus.Į tuoskWS1l5
savo ausytoJus
komandiravokeliolika durpynus turėjusių verslovių: pje,
~~ntr~ .- 25 asm.,Statybinių medžiagų trestas - 7 Energijosvaldybas~1i~~n ių ~a?5 fabrikas- 3, Durpių trestas - 57. Juose sup~~
da d m_o
biliu~ JOremontu, su naudojamais elektriniais įrengimd, Y!"
us egimovarikliais
ir jų remontu, skaitytas bendrosios durpfninkysld
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apie elevat~r0~s

:ašinasir jų _re~ontą, durp1ų kasimo budus, pmnąią pagalbą, skruč1av1ir pricšgatSnnę apsaugą.

,ną Buvoapskaičiuota, jog per kasimo sezoną Lietuvoje galima gauti
apiepusę milijono tonų durpių, kurios galėtų atstoti milijoną erdmetrių
malkŲ, tačiau dėl kuro sukeltos suirutės 1941m. durpių buvo pagaminta
labainedaug. 1942m. "Durpių Trestas" suplanavo pagaminti 164 000 tonų- triskartus daugiau nei prikasta praėjusiais metais. Be to, tikėtasi, jog
daugokai
durpių dar pagamirtSivairios savo reikalams durpynus eksploatuojančios verslovės ir ūkininkai. Ypač durpcs gaminti skatino ūkininkus,
kurieper metus ir anksčiau prikasdavo apie 150000 tonų: Sūduvoje pasižymėjo Marijampolės, Seinų bei Vilkaviškioapskritys, žemaičių krašte Kretingos
, Mažeikių, Raseinių bei Telšių. Dabar ne tik šių apskričių, bet ir
visokraštoūkininkai ne tik patys apsirūpinsią kuru žiemai, bet turėsią ir
nemažų pajamų, atliekamą durpių kiekį pardavę kuro stokojantiems miestiečiams. 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
spaudojekvietė žinančius pranešti: l) fabrikus ir dirbtuves, kurios gaminomašinas durpėms kasti ir kuriose liko neparduotų mašinų ar jų
dalių, 2) fabrikus ir dirbtuves, kurios gamino mašinas durpėms kasti ir
~uriosšią gamybą norėtų atnaujinti, 3) mašinų savininkus, kurie pas
JUOSesamų durpėms kasti mašinų šiais metais negalės panaudoti. Ta
P,atiįstaiga siūlėsi dirbtuvėms, norinčioms šių mašinų gamybą atnauJtnti,teikti savo pagalbą, o taip pat ir mašinų savininkams padėti tas
mašinasparduoti 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~10ir Butrimonių, Biržų apskr. - Vaškų, Klausučių, Berklainių ir Sodehškio,K~~~adorių apskr: - _Žaliojo Raisto, Ci~eikių, Vaidžionių, Epušoto, Gaižmnų, Gervaratsč10, Gyvatyno, NauJasodžio, Šlapiaraisčio ir
Vilkaraisčio, Kauno apskr. - "Pienocentro" Kauno skyrius, Ežerėlio ir
Didžiojo Raisto, Kėdainių apskr. -Šėtos sūrinės ir Antašavos KretinS?s_aI_>skr.
-Sk~od? ir ~nkės, Mažeik~ų apskr. -Mažeikių, L~šės, Dabikmes-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~, Tiltagahų, lbuto~m~,Puodžt~kių, Ga~hų, Užubalių ir Pašvenčių, Rokiškio
apskr. -1:l~ktškio,_K~maJų, Skapiškio, Onuškio, Duokiškio, Suvainiškio, Pandebo, Kazliškio,Panemunėlio , Kvetkų , Kraštų , Ka ndrene· 1·ių 11'
·
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Raseinių, Kelmės

Sacharos,
apskr. ir Ne mak~
1
apskr. :- Radvi!iškio, ~eržėnų, Linkuvos!_Papilės, Šaky nos-G au!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
uscj.
apskr. - Že maitkiemio, Kurklių, Veprių, Aklojo Eže ro Deg · mergės
manin~s-~ryž i?u~os ir Taba~ų. l! te~~s apskr. - Rubikių ~~~• S~.
Dabužių, V11kaV1šk
10 apskr. - V11kavtšk10tr 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
sparč1a1, re1keJodar 4000, todel liepos pradžio je teb uvo iškast 10
numatyto gauti durpių kiekio .
a
~usi~ariustokiai padėčiai 1942 m. birželio 17 d . vidaus reikal d
~ bet so~rnli~ės apsa~gos tarėjai paskelbė naują darbo prievolės p~tv: ~:
k!. ~uol~lSVŲJ~ p~~festJŲ asmenys, aukštųjų mokyklų klausytojai ir viduriru~ų_ be~speet~bŲJų mokyklų abiturientai įpareigoti 6 savaites dirbtiže~~s ~Y_Jeru~š1antkurą susisiekimo įstaigose ir įmonėse. Pirmiausia
reJobult ruošiamas kuras. Pats gen. P. Kubiliūnas išleido šį atsišaukimą:
ŽODISKURO REIKALU
m Kuropa_s
igam_inti_
ate!na~iaiJi.~ai- vienasaktualiausių dienosreikalų. Mūsų
.l, oky_klos,
Įmones? ftaz~?S1r~tskin gyventojai turi turėti nors minimumą kuro.
0 trukum_a
s s~nf:iazatsi(!ep~ Į "!ūsų darboproduktingumą ir į bnonių sveikatą.
Kurotekl 1~1poprae1usws iiemos yra labai nedide/~ir tik intensyvi šios vasa•
~;ia;:daO ga~zrr:usapsa~gotinuo kuro bado. Tos bėdos galima bus išvengtitik
Tu . P~fl vzs~ome~enepaprastostalkos būdu prie kuro gamybosprisidės.
gamin??n~~ ~~s tą_ nm_tą ~ro padėtį, ir buvo paskelbta darboprievolė kurui
t . 1: 1_P0 1.e_10musų Įstaigų ir įmonių tarnautojus aukštųjų mokyklų k/au·
vuiunmų be~Sf~ci~liųj~ mo~kl_~abiturietus;u tą reikalą tvarkančiame
tautossfu:7:.s;atytoml!
išu:rztzmzs
"apnbo1u:rzais
. Taddarboprievolė liečia tuos mū.sų
mu galimū :::
reiJca!o
sva,:b~
_ge
raz~uvof:iair savo sąžiningu pareigų atiiki·
Mū . sų . . . om~neiskubia, zr garbmgazpadėti.
su tvsų ĮS~azgų ir Įmom~ vadovamsduoti nurodymai kuo skubiausiaisusita,ti
"Jauo. 0"o/.~~č~umatyt?m1s talkos reikalą tvarkančiomis frtaigomis irgalimaidi·
u.u s1ą S,wl zų imomų pa . t.
.
.
rliekantie
'i a/ė .
. . siųs I P1_mz_oswm s pamainom s, kad darboprievolę ai·
0t
kuras bd g 1!'I
;ą lzktzp~toge~nem1svasaros,o ne rudens sąlygomis irkadpats
greičiau P~gammtaszrsuspėtų apdžiūti.
tautosgaro~5:'aro:s ir skub~ . Vzsiprivalo įvertinti ir suprasti, kad taijTa_mūSl;I
neatlikst ~" 50 ~mo reikalas.Kas šito nenorės suprasti ir dabaršiospnevoUs
' as uspnverstasskirtąjį darbą atliktipablogėjusiose rudens sąlygos~.
P.KUB!LIUN1_S,
Pimzasis Generalinis TareJOS
([L, 1942-164/325)·
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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, Ka un o muzikos ko nse rvatorijair kitos mokyklos, kurių klausyto jus lietė šis potva rkis, ėmė
skelbtiraginimus, 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

abitu rientams- moksleiviams

l. VulausReikalų GeneralinioTarėjo beiDarboir Socialinių Reikalų GeneralinioTarėjo 1942.V/.17 d.potvarkiu,dėl darboprievolės kurogamyboje, i.ernės ūkyje
ir susisiekimo
Lietuvos Generalinėje srityje, aukštųjų mokyklų ldausytojaiir šiais
metaisbaigę vidurinesir specialinesmokyldasmoksleiviaiįpareigojam~ Švietimo
Valdybai
vadovauja
nt, darboprievolę atliktipriekuroparuo'šimo Švietimoįstaigoms.
2. Greitesniamkuro gamybos darbuipravesti,kviečiami, be to, dar į tallaJ
mokytojai ir nejaunesni kaip 17 metų amžiausmoksleiviai.
3. Vykstantiejidarbo prievolę atliktiį kuroparuošimo (malkų kirtimo)darbus
turituojauasmeni'škairegistruotis: a. mokytojai,abiturientaiirmoksleiviai- ŠvietimoValdyboje, Volanog. 10, kamb. 19, b. Vilniaus universiteto studentai - Vilniaus universiteto kanceliarijoje
, e. Vilniaus Dailės Akademij oje.
4. Šiuopranešimu liečiamiems asmenims, įpareigotiems atliktidarboprievolę
žemės ūkiuose 1942.V.l5 d. aplinkraščiu Nr. 8271 į prievolės atlikimą ūkiuose
atlikta
s darbas įskaitomas iki šio pranešimopaskelbimodienos.
5. Darbas mgkuose tęsis 4 savaites.
6.Kas nevykdys:§ioprane§imo, bus nepriimamasį mokyldas.
Vilnius, 1942m. lieposmėn. 15 d.
ŠvietimoGeneralinisTarėjas
([L, 1942- 117/278).
Panašų paraginimą savo rajonui išleido ir Švieti mo valdybos atstovybė Kaun e . Studentai ir moksleiviai kurą švietimo įstaigoms ruošė
daugiausia miškuose. Durpynu ose dažniau dirbo įvairūs tarn aut oja i ir
valdininkai, kurą ruošę įstaigoms, įmonėms be i 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. Kau no uni versite to malkakirčių stovykla įrengta Skardupiuose, ku rios viršininkas buvo
prof. J . Šimoliūnas, o komendantu prof. S. Kolupaila. Kitų mokyklų
lankytojai šią prievolę atliko įvairiose kitose vietose. An trais iais metais kuro paruošos švi~timo įstaigoms ėj o žymiai sklandž iau , nes šiems
darbams iš anksto pasiruošta. Be to, dau giau jėgų buvo galima įtraukti
į talką. Kai ku rias mokyklas moksleiviai aprūpino kuru net ir 1944 m.
kai frontas vėl ritosi per Lietuvą.
'
Akademinį j aunimą šiems darba ms sutelkti buvo p alyginus ne-
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sunku,tačiau žymiaiprasčiau sc~ėsi ~u visais ~itais _talki~i~
fiziniodarboatpratusiemsar net JO niekad ned1rbus1ems 1rdažna·.0
nebejaunuolioamžia~ ~rnau~ojams~valdi?inkams_bei laisVŲjų p:~~~
sijų asmenimsmalkų kirtlmastr durp1ų kasimas tolt gražu nebuvo
trauklusdalykas.Be to, ir šiaip darbo sąlygos neviliojo. Apie tass~agasbuvopaskelbtasšis pranešimas:
Y·
PRA.NESIMAS
prie l 942.VI.17d. potvarkiodėl darbo prievo/is kuro gamyboje,žemės ;;1r..:,.
susisiekime
-n ir
Gyvenamo
metosunkumaituribūti visų tautiečių suprasti, o ypatingaiįstai
irįmonių tarnautojų ir laisvųjų profesijų asmenų. Neatidėliojant svarbūs
kiiipkurogamybairžemės ūkio darbai,privalo būti čia įvardintųjų organizuot~
.
atlikti
, neslaisvosiosdarbojėgos trūksta, o dalis nesupranta tų darbų svarba~
kurieturibūti atliktivisų ir kiekvienopaskiraigerovei.
Talkininkų darboirpragyv
enimo sąlygos yra sutvarkytos sekančiai:
. .!·Aprang"::"(r~paruoft'!Sapr~žtaskiekis darbo rūbų ir batų, kuriaispinnoje
e11ė1e bus aprupmtzatvykę E durpzų gamybos darbus. Asmenys, galį bet kuriuo
būdu apsirūpinti darborūbais ir apavu, privalo Iią aprangą atsiveitipriedarbo
kiidesam~_a~rangą ~tų g~limasu_taupyti
_tiems, kurie jos neturi ar negaliįsigyti.
2.Ma111mmas.
D1rbanllem
s pne durp1ų gamybos yra įrengtos bendrosvirtuvės, kuruž nustatytą atlyginimą gaus gerą ir pakankamą maistą.
3. Ta/kininiai~
vykstantieji
į nurodytą darbovietę, privalo gauti iš atitinkamo
maitinimopunktoišregistravimo
lapą, kuris nuvykus įteikiamas darbų vykdymo
v~jui. P~evo~ę atlikustalkinin~i gau~_apie_tai.tI:1rbų vykdytojų pažymėjimus,
kunuosgrįius EsavofJYVenarr:ą vzetą l:'':Įteikti atitznkamam maitinimopunkJuL
4. Normalusmaistodavinystalkininkams yra papildomas savaiteitokiomis
non:nomis:
cfu_onos
- 750gr.,mėsos - 250 gr., riebalų -80 gr., bulvių - 2 kgirkilų
maistogam1mų 100gr.
. ~-Apgyvendinim~.l. Dirbantie
ji durpių gamyboje bus apgyvendinami
spec1alzuose
bendrabučiuose. 2. Dirbantiejiprie miškų, žemės ūkio ir susisiekimo
darbų busapgyvendinami
pas ūkininkus netoli darbovietės. 3. J(jekvienastalki·
ninkų vyJ«i:im_as_
J!rivaloPf'Siif:iti:
pagalvę, antklodę ir pamainoms baltinių. 4.
Lovossu č1~žimazs ~rb_a kil~tinkama nakvynei vieta yra paruoftos.
6./'§vykimas
. Apie išvykimolaiką, vietą ir priemones talkininkui pranefama
dviemdienomprie§išvykstant.
7. Atiygjnamas
.. Talkininkai
, be nuolatinio atlyginimo įstaigoje ar jmonėjt,
gaunadaristatymazs
nustatytą atlyginimą if darbovietės.
Kaunas,1942m. lieposmėn. l d.
JG. TAUNYS,
Darbo Tvarkymo DepartamentoDirekloriuJ,
(ĮL, 1942-151/312),

darb'

~a:

. . To~os~ar~ s~Jygosnedaug ką galėjo suvilioti, todėl nem~
~ 1paretgo1:1Ųų d?1res1
, ar negalės kaip nors tos prievolės išvengtt.T~Igt
1~~a'.bamsĮSlI~~~odavo ne tiek jau daug žmonių, kiek buvo88!~.
8
tik~tis
. Kaune iki lieposvidurio 72 įstaigose darbo prievolei_atl~U.
~1:
registrav
o 886asmenys,nors manyta, jog Kaunui kuru aprūptnb reike
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talkininkų. Iš 886 atvykusių 240 buvo moterys, kurių kuro
tŲ ·ntinesiųsdavo, o tik žemės ūkio darbams. Pirmos pamainos iš Kauga~durpynusišvyko tik 339 asmenys.
.
00
l Toksakivaizdus prievolininkų nenoras vykti į darbą net spaudoje
sukėlė piktų išpuolių prieš juos. Būdingas gali būti ir šis pavyzdys:
Geras darbas - bet al gal ilsisuksiu

~00

Darboprievolė kurui padėti gaminti buvo uždėta tokiems sluoksniams, kurie
reikiilą turėjo ger~iSUJ!ras
ti i_rsavo auką ~ąm~ningai ir greitff!Siūlyti.
. .
Puikiaiirgreztsus1of8amzavostudenhškojzbendruomene rrnet nepagalvo!"s'
apiepapild.omas maisto normas stvėrėsi įrankius ir išlėkė į miškus. Jiej~ džiau-

giasisavodarbo rezultataisirjų greitopaslankumo dėka mūsų aukštoszoms mokyklomskuro klausimas sekančiai žiemai yra„išspręstas :- stude~tai sav~ dar_!Jo
patalposerankų nebefols. Taippat s~vo darb~Jiepelnys t~zsę ~autzm<:_Jkų rrmu_sų
mažiukų mokykloms. Tegul apie tai nepamirštasekančią žiemą . musų l!r~~~
mokyklų mokytojai - teguljie primena mažiesiems, ką jų naudai padare didieJz.
Tautiniosolidarumo mokyklai juk tai pavydėtinai grafus pavyzdys.
Deja,ne taip uolūs pasirodė kiti. A.Jvirainieks ~edrįsta ginčytis'!' reikaloneigti. Kaikiti girdi,visi sako: reikia daryti,darbaspuikus, ką padarysi,karas, sp~kimės, neiefkckim patogumų... Bet - vis tas bet - giliai kažkur gomury slypiJau
seniaivisasformas įgavęs, plačiausiais viltiesspamais apginkluotas sakinys: gal a§ kaip nors nuo prievolis i§sis~iu.
. .
.
.
.
.
Greitlekia galvon visoki receptai.AJ:
aš vzsai~ez~? A: ats!men_z,
_rodos kairiojiranka truputį silpnesnė už definiąJą. Gydytojasgi tur~ nmtal l tą _tuj'ektą
pažiūrėti ir man liudijimą parašyti.J(jtasvėl: ęal aš ~ep~aznom~ '!,arbzm~,
o gal įstaigos vadovas į esamą draugystę atsižvelgsir taip, gal but, ir neteks Į tų
nelaimingųjų 50 % sąrafą patekti. Ir t.l., t.t.
. .
.
.
Tai vis asmeninės pastangos.Bet yra 1rkclektyv1mų. Charaktennga, kad visur baisiaidaug darbo atsirado.Vosjau nepersidirbę ~~nės. Ir b?n<U?
~o pr~~
tekstuprievolininkų 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
gandusmėgstančiame Kaune nete~ dar n_ugzrsh.Maty~ Jzuo r~z~ vis, nep~prastaisantūrūs. O būtų gera,'kad I1kartą Etą 50 % nepatektų vien tik žemesnes
kategorijos,bet kad ilgesnėmis at~~togom!snuo įstai~ o~oga~ pasi""':4dotii:
auldtesnės kategorijosdarbuotoJai.To re1ka/JJuja
ne tzk JŲ sveikata, bet zr taunnis solidarumas,kurį dabar reikia įrodyti jau ir darbu - žodžių tokiose laiko
prožektorių Iviesosejau bus per ma.fa.
([L, 1942-159/320).
Tai buvojau ne pačių laikraščio leidėjų iniciatyva,bet tą prievolę

i:

paskelbusių valdybų

ir ne vienu atveju net vokiečių inspiruoti arba ir

parašyti puolimai.
Be tokių puolimų, spausdintireportažai,iš kurių atrodė, jog malkakirčių ir durpiakasių stovyklosegyvenimasgana romantiškas.Kad ta prievolė atrodytų dar populiaresnė, tas stovyklasl~davo
patys aukščiausi

lietuvių ir vokiečių administracijospareigūnai. Štai "l Laisvę" 1942m. Nr.

153/314/randametokį prievolininkų stovyklosaplankymoaprašymą: "Pas
kuro gamybos talkininkus, Vytauto Didžiojo Universitetostudentus, dirban-
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čius Br~?ų vbe~~ūrės miškuose, ~rpas ~~aigų t~m.autojus, tikp:;;;-

~kuszus_1?~relių_ durpyną cfu:Pių k:1_sti
zrgammtz ~rpių kuro,va~nq

pietų lankėsi PirmasisGeneralinis
Tare;asgen. P.Kubilzūnas, KaunoM: po

Komisaras
SA BrigadenfuehrerCramer, Generalinio Komisariatodurp.iest?
ka(amsrefer~nt~
s Kruck, Kau':
~Miesto Bu":7istrasS. K~nstavičius, ;;:~~
Miesto Komisanato
JIsk ViršininkasDr.M ai, Vytauto DidžiojoUniversit
10
Rektoriauspareigaseinąs prof. Zubkus, Miškų Dparta mento DirektoJ
Kripas
, Valst.Durpių Pramonės Trestovaldytojas Zebrauskas,"Kuro"kous
peratyvo,
_kaun~kės spaudosatsto va_i~ kt. 1io~ ke~ionės tikslas- aplan~
m~lkų be~durp1ų kur~gamyba;,
talkininkus z:_viet;>{e
susipažintisujų darbo
beigyvenimo
sąlygomis. PravaziavusZapyškį ir uz JOkelis kilometrusmiško
sustotaBražišldų miške, kuriame yra įsikūrusi Vytauto Didžiojo Universitet;
stude~flf.
stoll)!k!a..
M~ko _vicfu'>!j
e ra':d~m: tikrą baltų palapinių kaimą. AtVfkusi
e~isvečiai p~rmiausza
!asirapžiūn. Ki,ekvienojepalapinėje įsirengęguolzuskeh _sf:'dentaz
..!š medti~ šakų sukal1.itam tikri narai, padėtas čiužinys,
antkl_odė irkt.1JJ.eJu_s
P_~lapm
es,~~deniaiišsirikiuojairjuos pasveikinaArmaszs(!eneralmis
:are1asP.~blliūnas, P_abrėždamas fizinio darboreikšmę
žmogui.Kauno Miesto Komisaras SA Bngadenfuehrer Cramer savosveikinimestuden~am
s- malkų kurogamybostalkininkams palinki.sėkmingai baigti
dar~ P_ab
režda~~ -~d .šalia kovojančio fronto tėvynėje yra darbofrontas,
kuns~azp
p~ttun 1v~ikti„visussun_'<:1-'mus,
tuo pačiu prisidėdamasprietautos
8:r?~e:kehm?. Tohau ps palymeJO,kad vadovaujantieji voki.ečių ir lietuvių
civi~m:
s v?ld!fos_atstov~itaippatjaučia sunkumus,susijusius su maisto,drabužių ir ~t~z.:~m~zs, kuri~o~jaučia dirbantieji,tačiau šiandienEuropa
bendrom':
1egomis tun pakeli!visus sunkumus, kad pasiektų pergal'rkovoje
su bolšev
izmu. Prof. Zubkuspažymėjo, kad šiestudentai Universiteto
vadovybės paragint~
savanoriškai
stojoį darbą, kuriuo Unive;sitetui atnešamane
~~k materialinė nauda,betirmoralineprrumelietuviaistudentaiparodė, kad
Ji~yra~e baltarankiai
motinų sūnelia~ o supranta tautos reikalusir,esant
reikalu~
n<;vengia
bet ko/du darbuprisidėt~ kad esamieji sunkumaibūtų įveikti.
Stovyk'?_s
lf' darbų vadovas
inž.Rimas~dėkodamas svečiams už atsilankymą,
pažym_
eJO,_ka_d
pav~stasdarbasa1.liktas
per trumpesnį laiką, negutikėtasi. Visi
darbai~igt~. Dalis_studentų iš šios stovyklos savo normą jau buvo atlikę.
Stovykloje
dirboapze180studentų. Kiekvienas·išjų turėjo pagaminti18 metrų malkų. Iš visopagamintaapie 3 000m. "
T~~ati au~štųjų p_areigūnų grupė aplankė ir netolies e, Jūrės miš·
kuose, ĮSIkūrusią antrąią Vytauto Didžioj o Universiteto studentų sto·
vykJą, ~ri ~je dirbo api~ 130 studentų, ir Ežerėčio durpyn e dirbančius
Kauno Įstaigų tarn autojus, kurių ten buvo apie 100. Jš viso tų stovyklų
la~krm? a~ra~ymogalim~ 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 sa koma: "Di·

dž1au
s1as sunkumas su maistu,

dėl

kurio dirbantiejiyra pastebimai su•

--
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n J
me
. nebuvo prllaz
. 'kytos. "
,nautojams
pad'd'
i mtos. Studentams ;os
1
a !vedus darbo prievolę ir re ikalaujant, kad įpareigotieji ją atliktų,

Tiesa, dabar maisto normos kuro gamybos srityje dirbantiems

durpynuosekasėjų padaugėjo - iki lapkričio mėnesio juose 4-6 savai tes turėjo plušėti 1500 įvairių įs taigų ir įmonių tarnautojų, tačiau darbininkų vis dar trūko. · Durpių pramonės trestuf pavyko sudaryti 59 durpėms kasti ~g~ega tus, kurių kiekvienas g~lėjo ?irbt~ dviem ~am~ino~ .
Tačiau darbmmkų trūkstant ne t sezono VIduryJe - hepos menesĮ - VIetoj118pamainų dirbo tik 56 . 31 tresto durpyne tuo laiku dirbo tik apie
2500darbininkų , o, kad visos pamainos galėtų normaliai dirbti , reikėjo
dar3000. Norint durpynus dar ir nusausinti, trestui reikėjo 7000 darbininkų. Bandymai i durpynų darbus pritraukti vietinių padienių darbininkų taip pat buvo nesėkmingi . Taigi rugpjūčio pradžioje tresto durpynuose tebuvo iškasta tik apie 30 000 tonų durpių ir dirbo tik 2720 darbininkų - ligi reik iamo skaičiaus trūko dar 1980 darbininkų.
Iš tikro sėkmingai durpcs kasti ir ruošti kurą kliudė ne tik darbininkų stygius. Kadangi durpės anksčiau tokiu mastu nebuvo kasamos,
tai durpynų administracija neturėjo pakankamai net patalpų talkininkams apsigyventi. Visose jos turėtose patalpose tebuvo tik 1600 darbininkų, o 1500 asmenų patalpų apsigyventi trūko.
Kuro paru ošos sėkmingiau vyko ten, kur sau kurą gaminosi atskiros vie tovės, 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
depart amentui 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 paskelbė, jog gyventojai savo reikalams kuro privalo patys pasigaminti. Vilkaviškio miestas kuro ruošėjams davė 15 % jų pagamintų durpių. Pačios kuru apsirūpino ir daugelis įmonių - "Pienocentras" ir kone visos
pieninės , "Maistas", "Valgis", "Lietūkis" ir kt., todėl ligi liepos pabaigos 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 darbininkus 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), Kt1dw1giateityje 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<,idu,pių gamyba turi būti §iais me -
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taisypanngmpadidinta.
Dėl to visosLietuv?sda'?°jėgos, ypač tos, kurios anksčiau dirbodu .
moneJe,Jaukiamosvelstoti darban1943 metų durpių gamybos seUJ rpiųp,a.
TU1ud4,
kurią kraštuiduodadurpių ūkis, durpių darbininkuisuteikiamnu,.
PagaJ
b.ospirmenybės:
osseka,,.
l._P1rmenybė aprūpinant maistoproduktais.S~vaitinispriedas: sunkaus
bopnedasl 200gr.duonos,250gr.mesos, 80 gr.nebalų; sunkiausio darboda,.
das2 (){)()
gr.duonos,475gr.mėsos, 310gr.riebalų .
P~~·0'rpynų darbininkai
gaunaakordinį atlyginimą, kurio dydisnėra 'bo
tasir pnklausonuodarbonafumo.
apn ·
. 3. 04,pių.g~ybos plano:ėmuose darbininkaigauna darbo seUJnometu
p1rosų u degtines
pagaltam tikraspastoviasnormas.
pa4.Beto,darbininkai
g~TUlVetz?Olinių prekių: l. išpiltų 2/3 nustaJytononnalaUJ
"'!Jufn!'40punktų;. 2.p~iekuspil"'l,no":'alų nafumą 20 tolimesnių punktų; 3.
dirbusiems
durpyne
1/g~nl/ai!<ą 1rpasiekusi~~ nafumą '1rfijantį nustatytą norma.
lų n~ą l~~ t l Otolunesrl':f
f!Un~ betiš viso nedaugiaukaip 8() punktų.
~st rac11a
vtkdnmaartimiausiu?s~
durpynuose,o be to dar: l. Valstybiniame
Durpių PramonesTreste,
Kaunas,Laisvesal Nr.9, 2. ValstybinioDurpių Pramonės
TrestoEžerėlio <!_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!:
TrestoKaišiad_onų direkc1101e,
5. Valst.Durpių Pram. TrestoPageJa.
žių direkc1101e,
6.J:alst.
[?urp~~
I:am. TrestoPanevėžio direkcijo
je, 7. Valst.Durpių
Pram._
TrestoVilniausdirekctJOJe,
8. Valst.Durpių Pram. Tresto Telšių direkcijoje,
9.
Energieversorgung
0stlandG.m.b.H.,Kaune,10. Statybinių Medžiagų TresteKaune,11.CukrausTr~te,K~ne, 12.Pienocentre,
Kaune,l 3. Ostland-Faserd m.b.
H., Kaune,14. Sa111valdyb1ų Departamente,
Kaune.
Durpių Pramonės Sąjunga (AI., 1943-57).
.Mato~ e, kad p~iūlytos žyr_n
iai geresnės sąlygos nei 1942 m. daugia~~aplldom~ matsto, pastoV1osrūkalų ir degtinės normos, punktai
ve~pah.ne?15~ ed~iagoms, akordinis atlygi nimas . 1942 m . tik prievolę
a~ik~sių išle1s_tuvems atvykęs tresto komisaras Rendenlaubas dirbusmosiu~ap.dah~da~o pa~ir~s~is ir degtine. Tik tais metais sąlygos buvo pak1~sio~ kit.ais ~tžvilgiais. Spaud a pranešinėjo apie "netrukdo~~ ~tsipa.laidaV1moJu.desius" tai vienoje, tai kitoje fronto vietoje. Po
1vamų nactų smurto.veiksm~ prieš lietuviu s krašte labai sustiprėjo neap~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, nesvisi
eme apsiprasti, kad ~oks_
bū?as kurui gaminti esamomis sąlygomis yra
nor~alus dalyk~s.Tik del VISŲ minėtų aplinkybių jo buvo vis dėlto pag?mmta n~ kažm kiek ir žiemos metu buvo duodamas tik ribotas kiek15vartotoJa~s. Ypač taupiai kurą teko naudoti miestų gyventojams,
Net pranašyste, kad už uolų talkininkavimą kurą ruošiant ne kartą pa-
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'rtiems studentams neteksią žiem ą rankų šalti, neišsipildė- auditoriie jie dažniausiai turėjo sėdėti su paltais ir rašyti pirštinėtomis ran-

kom1S.

Darbas viešosiosetarnybose ir ne žemės ūkio versluose
Vokiečiai buvo susidomėj ę ne tik žemės ūkio darbininkų darbu
bei reikalais, bet ir dirbančiųjų viešosiose tarnybose, pramonėje, prekybo
je bei amatuose.
Į viešąsias tarnybas dides nio darbininkų kiekio vokiečiai nebandė
telkti,nes didžioji jų dalis yra tik pagalbinio pobūdžio. Tačiau buvo suinteresuoti, kad tos ta rnybos deramai veiktų, todėl siekė tinkamai sutvarkytine tik šoferių, veži.kų bei kitų su transportu susijusių grupių
veiklą, kurių darbas jiems 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
Lietuvospramonę. Jų ateities planuose tik kai kurioms Lietuvos pramonės 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 pramonės šakos teturėjo būti vystomos tiek, kiekbuvo reikalingos pagrindinei pramonei kurti ir vystyti. Dėl šios priežasties jie daug dėmesio skyrė tik "Pie noce ntro", "Maisto", "Lietūkio", "Lietuvos cukraus", "Sodybos" ir kitoms panašioms verslovėms. Kitą Lietuvoje buvusią pramonę ne tik plėsti, bet dažnai ir išlaikyti jiems nerūpėjo. Ypač kai dėl

i

karo sąlygų daliai pramonės trūko žaliavų. Šiomis sąlygomis okupantams 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 okupaciJOSpradžios.
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 įmonių pertekliaus. Nauj~ prekybininkų pa~?ši~as buvo P?S~dar~sla~ai
aktualus dienos klausimas . Jau buvo mineta, Jog net Laikinosios Lietuvos vyriausybės laiku jau buvo pradėti ruošti nauji Lietuvos prekybininkai kurie išstūmus žydus turėjo užpildyti Lietuvos ūkyje susidariusią 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 daryti 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~estraipsniuose dės_tė_, kad p~

kų tun būti tik retkalmgasm1mmumas,nes prekyb1mnkas niekJ lntn.

gaminąs, o tik kitų sukurtas ver tybes padedąs paskirstyti. Reik~epa.
gausintiprekybosįmones, o tik rūpintis, kad tos įmonės būtų tą _ne
sutvarkytosir kad prekybininkas būtų geriau pasiruošęs atliktija~~tau
kantį uždavinį.
en.
Amatininkų- taip pat išžudžiusžydus- labai trūko . Be to turėd .
galvoje savoateitiesplanus,vokiečiai norėjo lietuvius nukreipti nuo~nu
drojolavinimomokyklų, kuriosruošė jaunimą akademinėms studijomt
techninių profesijų bei amatų mokyklas. Tadjie amatų mokymąsi skatin~I
Tačiau ir šiojsrityjie buvo užsimoję leisti susidaryti tik jų apskaičiavim~
pakankamamskaičiui darbo rankų. Visi kiti turėjo sudaryti darbojėgą
žemės ūkiui ir su jo gaminių perdirbimu susijusiai pramonei, o kolkar~
vyksta- duotikuo daugiaudarbirtinkų Reicho karo pramonei.
Į šiasūkio 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 stengestivesti tokią darbo tvarką ir sukurti tokias są
lygas,kadvisostos įmonės dirbtų kuo našiau. Tad jau 1941 m. gruodžio
mėnesį buvoišleistasšis potvarkis:
POTVARKIS
apiedarbininkų samdymą bei atleidimą ir draudimą tauzytisamdos suJartisbfi
vilioti darbininkus

Kadbūtų tvarkingaipravestas į darbą įjungimas ir dėl neatidėliotinų ūkinių
apiedarbovietoskeitimą nustatoma kas seka:
§l.Da rboiėgos samdymas.l. Įmonės, įstaigos, visų rūšių tarnybosbeinamų
ūkio darbininkus
, tarnautojus
, mokinius, be atlyginimodirbančiuosius irpraktikantusgalipriimtiį darbą tik gavę apygardoskomisaro sutikimą. 2. Visiįpareigo
jami,paėmę darbą, pradėti jį dirbti.
§ 2. Darbosutartieswkdymas. l. Nė vienapusė negaliprieš laiką nutraukti
darbosutartį. 2. Dirbantiejiprivalodarbo, nusikalsdamisavo pareigai,nepraleidinėti, jo nevengtiir dirbdamipikta valiadarbeneatsilikinėti.
. _§3. pr~udimasvilioti.l. Draudliamaturintį nenutrauktą darbosutartį dar·
bimnką 1fJOdarbovietės vilioti, siūlant didesnį atlyginimą arba geresnesdarbo
sąlygas. 2. Draudliamareikalautiarbapriimti aukštesnius atlyginimusarbage·
resnes darbosąlygas, kaip numatytaveikiančiais atlyginimų nuostatais.
_§4.Dar~o~tartiesnutraukimas.l. Įmonių, viešųjų įstaigų, visų rūšių tamy_·
bų ir~am~ukio vadovai,o taippat darbininkai.tarnautoja~mokiniai irprakti·
kant~iapiedarbosutartiesnutraukimą gali tik tuomet pranešti, kai apygardos
komi~arasyradavęs tai sutarčiai nutrauktisavo sutikimą. 2. Darbo sutartiesnu·
tr_au~~ b_e apyg_ardos
komisaroiš anksto su tuo sutikimo yra niekinis,jei ypa·
tzngo
s išimtieskeliuapygardoskomisarasneduoda savo sutikimo po to.
§ 5. Prašym?tikrinimasir tikrinimopriklausomybė. J. Pagal§ l pastraipą l
apygardas
komisarosutikimoįmonės vedėjas, kuris numato samdyti,prašoraštu
aržodliu (vokiečių ir vietinekalba)tą komisarą, kurio apygardojeyra įmonė. 2.
Pagal§4pastraipas
l ir2 sutikimodarbosutarčiai nutrauktiprašo iodliu irraštu
uždavinių

/
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vietine knlba) ta pusė, kuri nori sutartį nutraukti, apygardoskomisa-

(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 1rJUOklausimas,

0
>~
f~apagrindosutartį nutraukti, nesprendžiamas.2. Prievolės laikytisįstatymų

ki\atytų terminų pranešti, knd darbosutartisnutraukiama,apygardoskomisarų

. 1. č '
rendima1
ne ie ia .
sp § 7.Jfimtys.Generaliniai komisarai turi teisę tam tikras asmenų grupesbei
ūkio fakasnuoprievolės 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
1rv~etoJ~
to, Jei ~e~kalm
~a, ųno
nėms, tarnybom
s ir namų ūkiams uždetl pareigą apietaipranešti1_vykdžius.
§8.Baudliamieii nuostatai.Kas fio potvarkionuostatams nusikals,bus baudiiamas
ligi6 mėnesių_,knlėjimo irpinigine baudaarbavienašių bausmių.
§ 9.[sigalioiimas. Sis potvarkis įsigalioja jo paskelbimodieną.
Ryga,1941m. gruodžio 22 d.
PavaduodamasFRUENDT,
Ost/and ReichoKomisaras
(Vk.B,1941,p.101-2).
nus

Šiuopotvarkiu okupantai patys ėmėsi tvarkytisamdosir darbo jė
gosreikalusdarbovietėse. Vėliau, kadangi~entojai ne ~u~met potvarkiogriežtailaikydavosiir kartais pakarto~na1kr~1pdavos1
?el samdos ar
norėdami nutrauktisutartį apygardų korrusarams
Jaupadanussavosprendimus,buvo skelbiami paraginimai to potvar~io griežtai la_ikytis.
1942.Vll.27 d. paskelbtame dėl šių dalykų komun~ate, atpasakojusp_o-_
tvarkio turinį, toliau taip paaiškirttato įsako_r~ik_šme: "Ten_~nurodyti ir l
ta~kad sritieskomisaro sprendimasyra galuti~zs.IT kad to~l Jam ~SJ!'en_dus,tolesnisuinteresuotojožygiai darbo santykiuinutr~kti yra ~S7?
tieskomisarassprendžia tik vadov~
~~ pas~
sume~.
Taigidarydamassprendimą, jis neatsižvelgial JVYkiuS
ar a_tsitikim_~
pnve1u•
siusprie nutraukimo. Šio potvarkio tikslasyra: v~vai:'tl darbo~e8_!:!
paski.1:5tymuiatsižvelgiantį susijusius su karu ūk!<! pare~lav_imus. Tun ~ti vengiama kiekvienonereikalingodarbojėgų keitimo. Šiuo kieto~kovos <!ėl f:urop~s
likimo laiku nulemia ne paskirų žmonių, be~~mos mte,:esai,pne ku~
viskasturi 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
priešpriešą, negavęs įsakymo." (ĮL, 1942, 173/334).
Vokiečiai viską reguliuodavovaldžiosp~tvarki_ai~,
tuo pat būdu,
išleisdamišiisaką, nustatė ir darbo sąlygas bei atlyginimus:
BENDRASISPOTVARKIS

dėl vietinią viellfią tarnybų ir ūkio darbininą atlyginimų

1941m. lapkričio 21 d.
Juek atitinkamoms valdyboms
, tamybo"!sir ūkio _bei versloįmonė'!1s nėra
jokių galiojančių mano Weistų potvarkių apiebendrąsias darbosąlygas ir atlygi-

l
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nimus,privaloviešųjų tarnybų bei ūkio darbininkų aJ/yginimaibū~
galšiuosnuostatus:
nu/Ja.
§ 1. Galioiimoapimtis:a.ploto alivi/giu - buvusių L ietuvos ir Latvi·
bių sriJisOst/andReichoKomisariatoribose. b. asmenų atžvilgiu_ ~os Valsty
.
landas,pamainasir savaitesatlyginamosvietinės darbo jėgos, dirbanč'o0s Ui~ačių arbavietinėse valdinėse įstaigose, tarnybose, įmonėse ar versluose. O V~kie.
ir namų ūkio darbininkam
s, ypač tarnaitėms, šie nuostatai netaikomi mains
§ 2. Atlyginimogrupės. 1. Dirbantieji§ 1 b prasme yra suskirstomi.į f
ginimogrupes:1- neapmokytidarbininkai (pagalbiniai), JI - apm okyti/~ at~.
ni~ !1!.
- sp~c~alis
t~~JV_-':valifiku_oti
_specialistai, V - Specialistaį: ~vau1antieJ1darbimnkai.2. Jei dirbantysis dėl savo darbopobūdiio negali b-ti . ·
s(ogpriskirtas
p~e kurios _norsminėtų _grupių, jam_yra mo':ar:ias atlyginim~, : :
ns yratų atlyginimo
grupių tarpe, kunos JOdarbui yra artimiausios.
§_3._~alan<f!~iai
?tlyginim~i.1. Vyramsvyresniems kaip 21 metų amžiausva.
landinuuatlygimmmRMyrašie: l grup.-0,27, JI grup. -0, 32, 111grup. -03 8 IV
grup.- 0,44,Vgrup.- 0,50. 2. Dirbantieji vyrai 18-21 metų gauna 80% atlygi
nimo, !6:-18
metų-: 6!)
%_irj?~n~snikaip _l?metų - 50%, pi":'?sios pastraipos
atlygimmus
apska1č1uo1ant ligipilno pfemg10.3. Moterų atlyginimai visose am.
žiausir atlyginimų grupėse yra 80% atitinkamo vyrų atlyginimo, apskaičiuojant
ligipilnopfenigio.
§ 4. Akordinisdarbas.l. Akordinio darboakordaiprivalo būti nustatytitokie
kad vidutiniospartumodarbininkas įprastinėmis įmonėje sąlygomis galėtų pa'.
siekti15% didesnį uždarbb kaip atitinkamos grupės valandinis atlyginimas.2.
Akordaituribūti keičiami: a. kai akordu dirbdamas darbininkas uždirbavidutiniškai30% daugiau
, kaip yra tos pat amžiaus ir atlyginimų grupės valandinis
atlyginimas
, b.kaitą patį darbą dirbančių akordinių darbininkų uždarbiaižymiai
skiriasi.3. Nauji akordaituribūti pagalpastraipasl ir 2 nustatomi: a. kai nusia•
lytiakordaiyra aiškiaineteisingi, b. kai žymiai pakeičiamas vienetų skaičius, e.
žymiaipakeitus darboeigą, d. dėl techninių pagerinimų arpablogėjimų, e. fiau.
dojant kitą medžiagą arkituspavyzdžius.
§ 5. Maitinimas.
Jei šaliamokesčio grynaispinigais atlyginimą sudarodarir
maitinimas,
u1pilną maistą į dieną iš atlyginimoatskaitoma 0,80 RM, maitinant
tik
dalinai už pusryčius atskaitomaO,20 RM,pietus - O,35 RM, vakarie~ - 0,25RM.
§ 6. Priedai. l. Užantvalandžius- antvalandiniu laiku laikomas kiekvienas
darbasdaugiau kaip 48 valandasį savaitę- mokamas 25% priedas už kiekvielUJ
antvalandži
o valandą. 2. Uždarbą sekmadieniaisir kitų švenčių dienomismoka·
m_
as_5~%.atlygini"!opriedasu1 kiekvieną darbo valandą. 2. Už darbą sekma_die·
mrus ir kitų švenčių dienomis mokamas 50% atlyginimo priedas už kiekvieną
darbovalandą. 3. Uždarbą naktiesmetu - nakties darbu laikomas darbasnuo22
iki 6 va"!~ s -. mokamas20% valandinio atlyginimo priedas. 4. Jei kartususi•
daro kelipnedai,mokamas - išskiriantnakties darbą - tik didesnysispriedas.
§ 7.Dalinisdarbingum
as. l . Dirbantieji kurie dėl savo kūno ardvasiosypatu·
mų yra tik ~ daliesdarbingi,galibūtipagal§ 3 nustatytus valandiniusatlyginimu~
apmo~i . Dafi~is apmokėjimas daromaspagal dalinio nedarbingumolaipsn/.
2. D_alm
z_s
atftgimmas nustatomas vietinio valdžios atstovo arbaįmonės vadovo,
ku_ns apietruraštupraneša atitinkamamapygardos komisarui. Jei apygardosko·
mis~,~ per6 savaite~nepas_
isakoprieš, numatytasis galinisatlyginimaslaiko!710S,
patvirtintu.3. Pastraipų l ir 2 nuostataigalioja ir darbininkams~kurie regimai
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ir aukščiausi atlyginimai. l. § 3 valandinioatlyginimonuostata;
8
~ · ;f6 priedai
y~a aukščiausi ir _žem~usi atlyginima; kurie negali-~ti nei
o
neipadidinti. 2. O, 12 RM pn ~ Eva~ndą p agal l 941 m. '!"f eJo12 d.
~ arki ieatlyginimus l?stla~ yra ĮSkalty_tas E. §3 ~ statytusatlygimmu
_.s. .
Potv§_įry,tto ~t~ygi,~imai.
Visi
pagal
aukščiau
emanč1us
nuostatus
atly
ginimai
9
bruttoat/yg1mma1.
0
'f § JO.žwių darbo iėgos..Šio potv~rkio ~uosta~aižydų da~bojėgom_s net~ikom_i.
§ JI. J!imtys.Jei ypat_m_g
os ap~mkybes _v~rčia n~o kuno_a_ukščiau einančių
statų nukrypti, tam reikia gauti generalinio komisaro sutikimą.
nuo
§ 12.šispotvarkis įsigalioja atlyginimų savaitę, į kurią patenka 1941 m. lapkrilio21 d.
LOHSE,
01
dDfbt

'::Jnn,

Ostland Reicho Komisaras
(VkB, 1941 p. 75-76).
Aukščiau cituoti darbo drausmės ir atlyginimų potvarkiai išleisti
labaiskubiai, nes oku pantai laikė, kad tie dalykai ned ~lsian_t
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 nauj osios darbo sąlyg~s. Šia_mreik~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 .
1942m. balandžio 25 d.

?1ri

PIRMASISPOTVARKIS
bendroms vietinių viešosios tarnybos ir ūkio darbininkų

~'!° sqlygoms tvar~

Pasiremdamas Reicho ministeriookupuotoms Rytų snflms 1942 m. vasano
21d. potvarkio dėl įstatymdavystės okupuotoseRytų srityse§ 2 (v.Bl. R. M. Ost.
psl. 11), nustatau kas seka:
.
. .
.
§ l . Veikimo ribos. Potvarkis galiojaerdvesatžvilgiu:~ytų Krašto~ei_cho
~ misariate - Lietuvos, Latvijos irEstijosgeneralinėms ~ntim_s;b.profesiniu ~tžv1~giu: visoms viešosios tarnybos ir ūkio valdybomsir ųn'!_n~n:is, tač!a~ su šiomis
išimtimis: a. žemės ūkiui negalioja §§ 3, 4 ir 5; b. namų u~~1n':8al101a
.§§ 3, ~, 5,
6 ir 7; e. asmeniniu atžvilgiu: visiems atitinkamos pr?fes11o
s nbose_di_rbantlems
vietiniamsdarbininkams, nepriklausomai nuo to'.arJI~ g~unaatlygim_mą už _valandas, pakaitas, savaitinį, mėnesinį ar šiaipkokį atlygimmą. Potvarkisnetaikomas įvairios rūšies tarnautojams.
.
§ 2. Nurodymas. .Šiopotvarkionuost~t~1
s tvarkomosben_drosd?~o ~~lygos
vietinėms viešosios tarnybos ir ūkio darbininkam
s; nuostatainegalioja,1e1ypatingais isakymaisnustatomakas norskita. .
.. .
.
.
.
.
§ 3. Bendros pareigos. l. Valdybų ir įmonių vede1ai, o_taippat Josetfi1T?anč1os
darbojėgos įpareigojami bendru irstropiudarbutarnautisavo darbovietes ar savo jmonės bei bendruomenės gerovei. 2. Valdybos ar įmonės vedėjas daronutarimus, ui juos atsakydamasvisais valdybos ar įmonės reikalais,jei teisės daryti
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nutarimusneturikurienorskiti organai.
~
§ 4. Normai~darbolaikas.l. Normalu~darbolaikas, bePertrau
.
8 vala71!!os
per_dien!l
(48 va/a~os per_sa~~i~ę). 2. !"ormalus darbo~ Poilsiu;,
darlxJ
Jegoms,
l kunų darbolmką regu/tanaiir žyrmu ki.elduįeina pa OlkĄ,; to/cj
0:
yraJoferia.~,trakJorininka~s!
veži':'ų paly<!,<>vams,
vežikams, kū .rengtas~
tams,rašhm_ų ta~,
kuTJ~~ams
u pa_našiorns
profesijoms {j() v~s, tna.filliJ.
kartusupasirenguno
iružbaigimodarbais,namų sargams,panaktiniandų .s®aitė)t
priešgaisrinės apsaugos
personalui72 valandossavaitėje. 3. Viešosios(' /Jnoniųi,
dybų ir įmonių vedėjai gali viešosiostamybos darbininkų darbolaikit"J~s l>Q/.
kituvieJojoje
wnybojedirbančiųjų darbolaiku. 4. Normalus savaitinis~'llli .111
padalinamas
atskiromisdarbodienomispagalatskirosvaldybosarįmo . ~ilcas
ir savi!Ufr!us.
~ą~inimą ~t[iekair darh:>.l!~raukų pradžią beigalą~:,re~
~bo_sarl'!'?"esv_edėJas. KunoJe no,:ssavaz!e!e
iškrentanti darbolaiką reikia;o~11
pneštaiemančzų arpo to sekančių savazcių darbodienomis.
da~n§ 5. Priedaiuž viršvalaruiži sekmadienio Jventadienio ir nakt' d
l. Jeiyrareikalas
, valdybosarįmonės vedėjas normalų darbolaiką gali;s { ·
Būtinais atvejaisjis tataiprivalodaryti.Normalų darbo laiką prai/ginr~
~8/:/}
atv_ejais
galii,:gebietskomisaras
- darb_o įstaiga. 2. VirJvalandtių Laikom~
atllekam_as
viršnormalaus§4pažyme/odarbo laiko. 3. Priedo už ldekvienq•
valandžių da~~ valandą mo':"!"a25%. Prieda!,)ei dirbama pagallaiką,
masnuofakt1mobruttoatlygim~ouž vala,:ulą, Jei_darb~sakor~~nis-nuo akordo
no':"~s (§7,p.pastr.2). 4. lfž_v1ršval~nd1ius,
Jamesusidaro,1e1,einant§4pastr,
4_kitaip
suski~stom_as
dar?~laikas,pnedo nemokama. Taspat taikoma irįprasti.
~'~~s par~ng1mo
." ~žbazgimodarbams(švarinimoir tvarkos palaikymodarba
~
JeiJŲ negalim~atlzkti
_normala~sdarbo!'1!ku,to ~:bo ":enutrauldantarbažymiai
nesutrukdant
, darbai,nuo kunų techmmu atžvilgiupnklauso pilno įmonės da,.
boat~tatymas
~a palaikym~), j~ij~enepr~šokadviejų valandų per dieną, 0 taip
pat v1'!1:afaruŲių '!"r~ams,
.reika~ngiemsdėl katastrofų, gamtosįvyldų, nelaimingų ats1t1Jc!mų irki~oki~neišvengiamų sutrikimų. 5. Sekmadienio ir šventadienio
dar_bu
laikomasldekv1~nas
da~as, ~!liekamassekmadienį ar šventadienį tarpt
Oir 24 valandos.6. Pnedouž ldekvieną sekmadienį ar šventadienį atliktqdatbo
valamf4mokama50%Apskaičiavimas atliekamasto/dupat būdu, kaipirvir§v
a•
la_rufži,ams.
_Se!'ma!1žen~ų ~r~entadienių priedo negauna namų sargai, panokJi
·
ma~ ųn_om~ irpnešgaisnnesapsaugospersonalas,o taip pat vežikaiuž laikq,
ku_nsre1kalmgas
arkli~f!l
s.šertiir prižiūrėti. Be to, sekmadienių ir JventadiellUf
Pn_~das
~odam~, ~e1dirbam_a
~1!8!-'liariai
besikeičiančiomis pamainomis Irjei
a_1111nkamo1e
profeslJOJe
sekmadiernais
iršventadieniaisdirbtiyra normalu. 7. Naktif!S~bu la1ko_mas
darbas
, kurisatliekamastarp 22 ir 6 valandos.8. Priedoul
lde~ell!l.nakt_ies
,~rb~ valandą mokama 10%. Čia neįeina darbas,atlie/cmmlS
r~llana, bes~ke1č1anč1omis pamainomis arba normaliai kuriojeprofesijoje ai·
lte':"mas~Ieties'!"rbas.Apskaičiavimas daromastokiu būdu, kaip ir viršva/lJn.
·
diių dar&w.
9.Jei tenkamokėti keletą priedų, mokamas tik atitinkamasdidesrUJ
pnedas.Jeisutampanaktiesdarbasir viršvalandiiai, mokami abuprie~i. .
. §_6.Sutrumpintas
darbas.l . Valdybosarįmonės vedėjas gali,jai tata1bfi~IIIM
reikalin
ga,nu~dorbon~tleisdamas, normalų savaitinį darbolaiką sutrum_p,f"',
2. Sutrump1~1
darbolaiką daugiau
, kaip ild 24 valandų per savaitę ne/eisttfl!'3. Su~ru~pm~ą darbolai~ galima įvesti po 3 dienų pereinamo laikotarpio,
4, '1p1e ki.ef:-v1e"!I
sutrumpmtodarbolaiko įvedimą reikia laiku raštuprai,dd
geb1et
skom1saru1- darboįstaigai.
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§J..&JJginim_as.
A . B_endri nuo_statai.
l. Atlyginimasp~nCŽJJ:
mokam~ ti~ už_

. Įa,~ [aklinatbuvo dubta,

o taippat už darboparengtieslaiką. 2. Atlyg,mmm
/11~~ tiek viešojoje,tiek atskiroseūkio šakose,nustatomiypatingaisnuostatais.
idVii atskiruosepotvarki.uosenustatytiatlyginimaiuž darbą yrabruttoatlyginimai
ž;iausiosbei aukš_čia~sios "°":'~s, kurių '!f~istina~i ~žinti, neiprašokti.
~ Dirba
tiesiems,kune dėl savo flzmių ar dvas1mų ypatybių Jiemspavedamusdar11
. ali111likt
i mažesniu našumu, atlyginimaimokėtini maJ.esn~negu nustatyta.
but;nimonumažinimaspriklausonuo naJumosumažėjimo laipsnio.Mažesnį at,,,imą 11u
statovaldybosar įmonės vedėjas, kurisapietai turiraštupraneštiatitinkamam
gebietskomisarui
- dar&oįstaigai. Jeigebietskomisaras
neprieštarauja,
maJesnis
atlyginimaslaikytinas pmvirtintu.Aukščiau pažymėtieji nuostataiatitinkamaitaikytiniir toms darbojėgoms, kuriosaiškiainesistengiadirbti.5. Atlyginimų
mokėjimo periodasneturi būti ilgesnis,kaip vienasmėnuo. 6. Atlyginimą mokėti
reikia
betarp
iškt,ipo dar&olaiko.Jeimokėjimo dienaestisekmadienisaršventadienis,taiišmokamaprieš tai esančią darbodieną. Mokantatlyginimą, ldekvienam
dirbančiajam reikiaįteikti algosrašteli,iš kurioturibūti matyti,kiekišdirbtanorma•
uų ir akordinių darbovalandų, koks atlyginimas
už valandą, /dekui.dirbtaakorduir
premijomis
, o taippat, kokie padarytipriedaiir išskaitymai.
Atliekantakordinius
darbus,
kurieligiatlyginimo mokėjimo dienosneužbaigtiir už kuriuostodėl negalimaatsiskaityti,
reikiakiekvieną atlyginimomokėjimo dieną sumokėti atitinkamo
dydžio
avansą. Galutinaiatsiskaitytireikiavėliausiai sekančią po darboužbaigimo
aJ/yginimų mokėjimo dieną. B. Darbaspagal/aikg.AJlyginimų nuo laikonormos,
prieda4kompensacijos
moldniamsirldtoldeužmokesčiai už darbą sužinotiniišspecialių potvarkių viefajaitarnybaiir atskiromsūkio šakoms.C. Priedai
už darbona•
fu!:!1!L
Gaunantiemsatlyginimą nuo laiko,kuriebendrą darbonašumolygį spartes•
niuirgeresniudarbunuolatžymiaiprašoka,galima,be nustatytų atlyginimų nuo
laiko, mokėti taippat našumopriedus.Darbojėgų, gaunančių našumopriedus,
neturibūti daugiau,kaip 20% gaunančių atlyginimus
nuo klikoskoičiaus. Mokiniaičia neįskaitomi. Našumopriedų suma neturiprašokti5% bendrosatlyginimų
sumos,išmokamosdirbantiems
pagallaiką. Našumopriedų dydbus reikianustatyti
atitinkamai
gabumuiir našumui.Pasidruatvejujie neturip~ašokti40<(o
~lyginimo
nuolaiko;jei kuriamdirbančiajam už na.fumqtenka_
mokėti dides_rų ~nedą, negu
20%virf atlyginimonuo kliko,taiprie§taireikiagautiGenera_lkomzsa_nat_o
- ~bo
politikosir socialinių reikalų skyriaus- sutikimą. Našumopneduspnnczpegalima
mokėti tada,jei dirbantysi
s išbuvoįmonėje bePtr!rauko_s
vi_en~smetus;y_pati!igai
motyvuotais
iJimtinaisatsitikimais
priklausymo
1m~r~laiką__
Ge~~rrusanaJas
- darboir socialinių reikalų skyrius- galisutrumpmtiarbaJI laikytrnepnvalomu.
Tarpkitako, dirbantiesiems,
pereinantiems
į kitą įm_oflf, ~ G_e"';fal_kom~~to
darboirsocialinių reikalų skyriaus-sutikimu,
_nea'!~~lgiantEtm,kie_klaiko_
l"!yra
naujojeįmonėje, galibūti mokamina.fumopne~l, Je!~os ~audavo!r.sen?Je
~Onėje. Dirbančiuosius atrinktiįmonės vedėjas tun sąžirungai ir stropzm.Kiekvienu
atveju,prid patvirtindamas
na.fumopriedą, jis turi palikri~1ti,
ar_'!'rbantiejipagal
savonaJumqsuskirstyti
teisingai,t.y.pagalr,uostaJus.
{~on,? ved~Jas
našumopnedą galiatfaukJ~
jei dirbantysis
nebeįvykdo na.fu~oprieduitez":fi
sąlygų. Na.fumo
priedusreikiaspecialiai
žymėti tiekalgų lap.u,se,
tiekalgų raJteliuose.
D.Akordinis
darl>as.
l. siekiampakeltidarbo r,ašumą, visusdtubus, kurietinkadirbtiakordu,
reikia dirbti akardu.Tuobūdu dirbaflliems
duodamasgalimumasatitinkamaisavo
gabumams ir vikrumuigautididesnį uMarbbneguatlygiru,Tn(J
nuo laiko.2.Akordus reikia nustatytitokius,kad vidutir,io našumodi1rbi
rlir,kai r,ormaliomisdarbo

!
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~Jei dirbantysis buvop_ag,ist~i ~ l sa~o_kaltė~ atleistas iš darbo arba,laužya1h
/dassutarti,išdarbo p~ s p_asitraukė, vzs_
a teisegauh atostogasdingsta. 6. Dirban~ ,n /(urieišpikto~ valws Edarb~ ~ atei~ arba n~o darbo atsisako,praleistasis
ufskaitytinas E_atostog~s. Teisesg~h už tą laiką atlyginimą nėra. Nutarimą
nis u1 akor~ no':"'f ~--Jei t~palf ako~t!irų darbą atlieka įvairių veik/o: ma½s·
įvairaus amžiausir ĮVamos lytiesdarbo Jegos, nustatant akor<klreikia J:'P'Ų,
Ia itytiišpiktos~alwspralezs!ą darb~ laiką daro valdybos arįmonės vedėjas, smulkiekvienospaskiros veiklosgrupės, paskirų amlių ir lyčių gaunamu atl;t
vautis
,:išsiaiškinęs re1Jca!ą i: kaltes klausim~. ~rašant, galutinį ~utarimą darogebietsJ<omis
aras_ darbo 1stazg°: B. _Atostogų tlgzs.l . ~tost?gų !l~~ yra.· a. dirbantiems
~ik?(sudėtinis). Tuobūdu nus!Ofant.akor<Ul_
n~galima ~ti pagrindunei :~mu ~uo
daugia
u kaip_!8 metų amii~us. 1-3 atostogų metazs_
toJepačzo1e ~aldybojearbatoje
szazapmokam~~rde da!Jl!~Ja~čw_ ~arbuunko atlygmimo nuo laiko, ;l t za.
u.
akordedalyvaujančių darboJeJJŲ viduhmško darboatlyginimo. 4. [Pagal4 visų
čioje ųnoneJe - 6 <!t'
rbo di~nos, 4-6_a~ostogų metazs- 8 darbodienos, 7-9 atostogų
pa
etais- JOdarbodienų, 10 irseka~čuus atostogų metais tojepačioje valdybojearba
tekstoo~ginale~~ -":"- K.E.J. -~· Jei vienoj~ ~~ rdin~jegrupėje dirba įvairipa~/ą
/o~grupllfa~ IT lyč~- darboJeg~s, ~ rdim~~a!~~nimai tos grupės dalų .eik.
;jepačioje įm~~je -:- 12 darbo_di_enų. 2. Atos!aųų ne(~idiiama nei trumpinti, nei
uįntį 3.Apska1~iuo1~~ atostogzm
us metus, re1'3a tureh ga_
lvoje visą tojepat valdyskirstomiP~°: JŲ atlygimmą nuo laiko ': JŲ P_nsulė~':rlą p~~ atitinkamo at::::::,
!x)je
artoj~pat ,mone1e, sukf:kus 18 _Yf!elų amzzaus, _praleistą darbo laiką. Tačiau
darbo(gruP_
ims__akor~ ). 6.-~a/dybosar~ ~~esvedė1as tun iš naujo patikrintiako,.
ankstyvesnis
darbas neulska1tomas, Jei darbosantykis:a. buvo pertrauktas ištisai
dą, ~ ~aletų µpakeistz,:a. Jeiakordasaiš~~ nu~tatytas ~ei singai,b. įvykstant bet
uįau kaip vienus metus, b. bu~o bai$tt:5J:<l
~ tu _dėl dž:bančiojo ka!Jės įvykusiu
Iamamųnones darboezgo~ ~ prf!CesOp~~
I, e:JXI:Sikeičiant techninėms s _
atleidim
u. e. buvopertrauktas dirbančzoJO lig laikozrneteisėtai arba jam nuo darbo
go~ , _d.pr~
naudatzkitokią me<Ųiagq, kit?kius ųan1:žus ar kitokįPavyzdį,~
atsisakius
. 4.Atostogas, ki.ekgalima,reikiaduoti ištisai, einančiais atostoginiais me.žymi.ai_
~iant_ tu~pat metu~~amz:za':1':I~i~~ skaičių. 7. Prieš pradedant
lDis
,jeitamnėra tarnybinių arbaįmoninių kliūčių. Sujungti dviejų atostoginių me~:di,ų ~ą, kiekvi~
darbmmkuireiki:Jfleikti akordinį lapelį, ant kurio turi
būh pažymėta darborušis IT nustatyto
s akordinesnormos. Užuotįteikus akordinius
tų atostog
as, netjei čia tarpvaldybos arįmonės vedėjo ir dirbančiojo būtų susitarta,
neleis
tina.Tačiau ypatingaipagrįstais išimtinais atsitikimais atostogasleidžiamanula~us, ~a/ima~rdines n?~~s iškabin~ matomoje ir lengvaiprieinamojeviekeltii kitusatostoginius metus; tuometjas reikia duoti iki kovo 31 d. 5. Atostogos
loje. Galim~~aippat darytiatz~~us
ųašus a_l8!'1
rašteliuose ir algų knygose
.
blva,
jeidirbanty
sis jam siū/,omų atostogų be rimtų motyvų nepradeda
. 6. Atostoga~- ~s~nt ski:f!n?oms nuomone~ del_akor~~ teiszn~m ?, reikalinga atliktipavim
o laiką nustato valdybos ar įmonės vedėjas, atsilvelgdamas į asmenines, tarnytikrinimą. JĮ atliekavaldybosar ųnones vedė1as arbaJO1galiotinis, pasikviesdabines
arįmonės aplinkybes; čia pagal išgalesreikiaatsižvelgtiirį dirbančiojo pageimas meisterį ir prityrusį beipatikimą, atitinkamame akordiniame darbe dalydavimu
s. Sezoninių darbininkų atostogų reikalastvarkomasatskiraispotvarkiais.
vaujantį darbininką. Nutarimą daro valdybos ar įmonės vedėjas. Prašant,galu•
tinį nutarimą padarogebietskomisaras
- darboįstaiga.
C.Atlyginimas
u1 atostogas. l. Dirbantiejiu1 atostogų laiką gaunatoliausavo nor§ 8. Premiiinisdarbas.l. Premijiniamdarbuiatitinkamai taikomi akordin
io
mali
usatlyginimus.
Normaliais atlyginimaislaikomi: a. dirbantiemspagallaiką: jų
atlygi
nimasnuo valandų, kartu su kompensacijomisuž viršvalandžius
, priedais ir
darbonuostatai( 7 D.). Įvesti premijinį darbą tik siekiantpadidinti darboatlygiĮX'emijomis, b. dirbanti
ems akordu: normalus vidutinisakordinis uždarbis. 2. Apnimą (ftktyvinė premija) draudiiama. 2. Apie premijinio darboįvedimą irpakeiskaičiuojant atostogų atlyginimą už kiekvieną atostogavimodieną, reikiaimti patimą reikiaraštupraneštigebietskomisarui- darboįstaigai.
§ 9. Maistasir butas. l. Duodant maistą ir butą arba vieną iš jų, reikiaiš
grinduvidutinį 6 paskutinių mėnesių prieš atostogasuldarb~ Vidutini
s uždarbis
grynaispinigaismokamo bruttoatlyginimoišskaityti šias sumas: už pilną maistą
gaunamas,
padalijant dirbančiojo 6 pastarųjų mėnesių bruttouždarbį iš 150. Dirbanči?jo ligos dienos ir tos darbo dienos, už kurias dirbantysis negavo atlygini0,80 RM kasdien,maitinantdalinai:už pusryčius - 0,20 RM, už pietus - 0,35
modėl_ darbosustojimo arpanašių priežasčių, nuo 150 atimamos, tačiau iš pikRM, u1 vakarienę- 0,25 RM. 2. Mokiniams, gaunantiems maistą ir butą, l pastr.
tos valiospraleistos darbo dienos - neatimamos. Jei būta sutrumpintodarbo, už
nuostatainetaikomi. Šis reikalassutvarkomasatskiraispotvarkiais. .
.
dar
~ dieną reikia užskaityti mažiausia 4 valandų atlyginimą. 3. Darbo jėgos,
§ 10. Atostogos
.A. Bendrinuostataiatostogų reikalu.l. Kiekvienasdirbantysis
lamų ?arboatlyginimą visai ar iš dalies sudaro maistas ir butas, už atostogaujaturiteisę kiekvienaisatostoginiais
metais (kalendoriniaismetais) gautinemokom~
mą laik~'!4riteisę gauti kompensaciją už neimtą maistą ir nenaudotą butą. 4.
at~stog_as
poilsiui. 2. Pinnojiteisė atostogomssusidaro, išdirbusbepertr~kos šešis
0stogimu~_pinigus, prašant, reikia išmokėti p rieš atosto~as p~adeda~t. 5.
meneSlus
tojep~oje vald:;boje
arįmonėje (laukiamasislaikas), tač~u _pumą_ "'!'fą
0st
-194~ m. ~'!1'5!o
l d. Duotiatostogasnepasibaigu
s laukiamajamlaiJ:ui
, neJe!,stina.AI ?g~sskinamospoilsiui ir todėlprincipejos suteikiamos lmsvo laikopavidale.
0
(YKlmmas
už atostogas mokėtinas tik: a. jei neatidėliotini, ypač karinės reikš~E
fmk:q
~ei~ išlaul<Ji
ir vėl įstojant į tą pat valdybą arbaE_tą_p_af ~
darb~ineleidiia suteikti laisvo laiko, b. jei atostogų negalima duoti dėl_1ar~
~ Iame l kurią norsvaldybą ar įmonę įstoja šiam potvar!ci.'"ES!g
alwfu_
santykiopertraukimo. D. Pereinamieji nuostatai. l . Neįvykdytos pretenzz1os E
tun teisępumą kartą atostogasgautitaiskalendoriniais metais, k;urial
s atli~ _u
Olo
stog~ P_a
· 2. Nuo 1942 m. sausw
· l d. 1·ki š'w
gal buvusią teisę yra žuvusios.
~asis ~ -2. Jeidirbantysis
atostogavimometu pakeičia darb~vietę,_ ta!nau
Jri
:tv~io Įsigaliojimo jau duotąsias atostogas reikia užskaičiuoti atostogoms,
Jedarbo~Je arnaujojeįmonėje, kad irišbuvęs laukiamąjį laiką, JlS_t_unteisę gau
ui
Slinoms pagal šį potvarkį.
. .
.
~ostogastjktuo atve~,jeisenojedarbo vi.etoje ar senoje įmonėje JISat~~°:'J.Jei
imo ~ ll . !Įg~~s. Valdybos ar įmonės vedėjas už nus~ki_l
ltim~s <!t'
r~o _viet?s ar
ez~os_~ kalendorinius
metus nebuvogavęs ir už jas nebuvo Sllf':okėl asjis
~ -tvarkaizrsaugumui gali skirtipin igines baudas ikil!us~ viduhn!o dzen_o~
~IS
iš_~vietės pasitraukiaprieš geguiės l d., tai teisę ga:'h at?s:~ĮaJsjo
10
• Užsvarbesnius, prieš tai viešaipaskelbtinus, nusikalhmus galimaskirti
turi tik tada,Jelnuoįstojimojis daratostogų nebuvo gavęs irjei Jaukiam OSlS (1l
sąlygomis vidutiniškaigalėtų uždirbti15% daugiau, neguyrajų darb ~
atlyginimonuo laikonorma (akorda norma). Tuo būdu atskiras
~rnlia
u.r
ninkasgaligautiatlyginimą, ~ ' P'!Kaljo~
našumą, bus didesnis'~IS darbi.
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piniginę baudą ikipilno.vi~~niš~

dien~sužcfarbio. S~lb~mą, prie~
liojant
, reikiaduotzpatv1rtmti
geb1etskom1saru1
- darbo Įstaigai.
/Siga.
§ 12. Wmtinisleidimas
. Jeiypatingimotyvai išimtinai reikalauiakit 'š
. š tai. re1'ki a gauti generalko
i
om. ko,
kymo, tam pne
negušiuosenuostatuose,
tvar,
m1saro
sutiJdmą.
§ 13. Žydiškos
darooiėgos. Žydiškomsdarbojėgoms šiopotvarkionuot .
'kom1.
·
s atai
netai
§ 14.~audiiam!~ii
nu?~tatai
._Ka~el?sis.p~~šingaišio potvarkionuostatam
s
busbaudžiamas
kale1imu iki 6 menes1ų ir p1111
gme bauda arbašiomisabieio.
'--·· e.rms
. kartu.
J mis
uuu.im
~ 15. {siga!i~
/imas..šispotv_arki_
s įsigalioja ~uo 1?42 m. gegužės l d. Kartu
nusto1aga/ws
VISI ;am_
pn_eš~a,:au
1.antze;1nuostata1,_o taipp at 1941 m. lapkričio 2J
d. bendro
potvarkiodėl vzetzmų viešosios tarnybos ir ūkio darbininfa.f§ 4, 5 6ir7
(Verk.Bl., psl. 75.). Taspats taikoma ir atitinkamiems įsakymams, iš/eįsfiern;
Estijosgeneralinėje srity
j e.
Ryga,1942m. balandiio25 d.
IN VERTRETU NG BURMEISTER

DerReichskommissarfiir dasOstland
([L, 1942-117/278
)
Profesinės sąjungos

ir jų veikla

Cituotaispotvarkiaisbei kitais nuostatais įvestai darbo sritiestvark~ipala~i ir įgyvendinti vokiečiams reikėjo atitinka mo aparato. Iš
~~nospu_ses
, to aparato funkcijas atliko įstaigų bei įmonių administraC!Jos,
kunoms vadovavovokiečių civilinės valdžios paskirti patikėtiniai
- .treuhaenderiai.
Šito nepakako, nes buvo uždavinių, kurie tomsvadovybėms nerūpėjo ir juos primesti joms būtų netikslinga. Šiuos uždavinius
vokiečiai ir paskyrė profesinėms sąjungoms.
~e~a pri~?,jog tuometinės Lietuvosprofesinės sąjungos visiškai
nep~ešėJo Į l8:15V
~Jo_demokratiniopasaulio profesines sąjungas. Okupa•
~ę Lletuv_ą soVIetaiVISUS dirbančiuosius suvarė į sovietines profesinessą·
J~g~ . Šios organizacijosnebuvo laisvavalia atsiradęs dirbančiųjų susiVIeruJ!-°1as
~avoe~onominiamsbei socialiniamsreikalams ginti.Taibuv?
valdžiospnemonesavodarbo politikai įgyvendinti ir drausmei palaikyti
.
Ne dir~antiejiper šias sąjungas pasisakė, ko reikalauja, bet vienintelis
k?mun~~ėje santvarkojedarbdavys- valstybė per jas skelbė, ko ji iš
dt~bančiŲJų reikalaujair ką jiems įsako. Okupavę Lietuvą, vokiečiai tas
sąiungas ir rado. Šisradinysvokiečių tikslamsvisai tiko nes ir tuometinės
~o~etijosprofesinės sąjungos iš esmės buvo tokios pat, kaip ir komuni~ti?esv:iidž1os
s~~osios ~etuvoje, nes kiekvienoje diktatūroje profes1•
nes_~ąJ~gos - }etJ.~ egztS~oja- tėra tik valdžios įrankis josios ~ar~
po~tikai.vy~~t.Taigirastąsias sovietinesLietuvosprofsąjungas vokiečiai
~OJ~re~e l ~av?rankas, šiek tiek pritaikė savo sistemai ir numatė, kad
JOS
pnvalesatliktigana rimtus uždavinius.
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profesinėms sąjungoms vadovauti buvo suorganizuotas Pro-

'nių sąjungų centro biuras, kurio organizacinė struktūra ryškiai pa-

kaipvykotiek jo, tiek biuro vadovaujamų profesinių sąjungų darbas
, buvotokia: l) Prezidi~mo pi~rn!n!nkas, 2) Reikalų vedėjas, 3)
audos
ir propagandos skynus : a) v1ršm1nkas,b) referentas, e) spaus5
Jvė (Laisvės .?l.50), ~) Soc!al!n_isskyrius: a) ~ršininka~, b) refe.re?t~s,
~ 0rganizac13
os skynus: v1rš1mnkas,6) Kultūros skynus: a) Vlršmmkasb)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~~imoskyrius: a) viršininkas, b) buhalterija, e) statistika, 11) Profesm10
paruošimoskyrius: a) viršininkas, b) referentas, 1_2)_
Ce~trinis suaugusių institutas:a) direktorius, b) raštinė, 13) ~rofesm1ų SąJunąų re_fe~entai: a) Geležiesir metalo pramonės prof. sąjungos, b) Meno rr ŠV1et1mo
prof.sąjungos, e) Komunalinio ir namų ūkio ~.rof.sąj~g_os, d) Prekybosir paslaugų sferos prof.sąjungos, e) ChemtJOS,poptenaus tr spausdinimoprof. sąjungos, f) Valdžiosįstai~ 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~orr k~1eruruų r.eikrnenų gamybosprof. sąjungos, l) Statybos,~ens rr ž~mespram~nes prof.
sąjungos ir m. Susiekimoir ryšių prof. sąjungos. Iš VISO centro biure buvo
susijungusios
14 profesinių sąjun~.
. .
. . .
Profesinių sąjungų centro bmro pr~ztdmmoptrmm~~u bu~o ~~
skirtasplk. O. Urbonas, o reikalų _ve?ėJU
J. ~t~p~ma1~.!ačtau JI~
nebuvonepriklausomi ir savarankiši? to bm~o~r~1~inka1~1 vadova~.
Centro biurą ir pačias profesine~sąJu~g~s ~1es1ogi
_a1_tvar~~ Gene~ahnio komisariato darbo politikos 1r socialines admmtstractJOS
skynaus
viršininkasDammeris, kuris kartu dar buvo ir patikėtinis Lietuvosprofesinėms sąjungoms. Be t~, ~o~ečiai darbav~i ir p~či~e centro biure spaudos ir propagandosvrršminkubuvopaskrrtashetuV1ška
pavarde,bet
vokiškosdvasiosF. Stiglorus(Stigliorius),profesinioparuošimoskyriaus
viršininku Koesterisir kiti.
Apygardų komisaramspaklusoprofesinių sąjungų įgaliotiniai, kurie vykdė komisarų valią, kurie kontroliavosavoapygardų profesinių są
jungų veiklą. Jos galėjo pateiktikomisarams
informacijosapierealią krašto
darbininkų padėtį, jų reikalusbei pageidavimus.
Kiekvienojeapskrityje,o
vėliau ir valsčiuje, centro biuro taip pat buvo paskirtiprofesinių sąjungų
įgaliotiniai, kurie_atsto~avo
joms_~i o~~a~a~o jų ve!klą viet~j~. V~uomeneiir savonanamsmformuotl Ateities d1enrašlYJe
profesmessąiun
gosturėjo savonuolatinį skyrių "Čia kalba profesinė sąjunga".
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visos diktatūrinių režimų institucijos (yPač kar
K .
atp
. . .
.
.
.
. o metu)
L. tuvosprofesmessąiungos vare gana intensyvų mformaciJ·os. ,
pagandos
darbą.
.
..
.
w
Profesinių sąjungų informactJ_os
b_e1prop~g~~-d~_darbu siektak
t agnn
. dinių tikslų. Vienassvarbiausių buvo 1deJmetndoktrinact"ešl~
op
..
. . Ll
d. b . .
Ja. IO
darbovadovaiir vyk~Jat ~tenges! e~v~ _ir_ ~nties1emsįdiegti kito.
kią ideologiją, neiką tik išLietuvos_išvyt:I
sovte~ia1 okupantai. Nauj .
ideologijos
šaltinis,ž~oma, buvo Lletuv~ID:?
laiku ~k~paVUsių Voki:j:
nacių idėjos beipag~Įas _tvar~om:35
Vol~ie~tJos
darbi~
gyvenirn~.Be
kitų uoliaitą id~logiJą ŲetuVIų d~?anttesiems sten~~s1diegti Profesin~
sąjungų centrobiuro reikalų vedeJas dr. J.Steponrutis. Apie aptariam
indoktrinacijągalime susidarytigana neblogą vaizdą iš vienos dr. J.Ste~
naičio straipsnioištraukos. Apsilankęs Reiche, straipsnio autoriusapie
toskelionės įspūdžius rašė: "Karys- ginklofronte, darbininkas- karysdarboir gamybos
fronte".Tolygių šūkių §iandiendažnagirdėti irmatytiiški/mi.
niuosevokiečių darbininkų pasirodymuose,įmonių sieniniuosePlakatuose
irpan. Stebėtojas, akyliaupasidairęs irpatyrinėjęs, turės konstatuoti,kadtai
nėra tuščiosfrazės: už tų šūkių ~ jų prasmėje gludi epochinės reikfmės
mintis.Ir tai- įkūnyta beikūnijama mintis.Kapitalistinė tvarkabekitų padarė vieną mirtiną nuodėmę (ne viensocialiniu,bet ir tautiniuatžvilgiu)
iJ.
jungdamadarbininką iJ tautinės bendruomenės irjį stumtenustumdama
i
intemaciona/izm4
Niekinamas"aukštesniųjų sluoksnių" laikymasisdarbo
ir darbininkų atžvilgiu
pagimdė atšalimą ir atitolimą vieni nuo kitų, gikai
darbininkas
pasijutoneturįs net teisės į tas institucijas,kuriomisnaudoja9.
aukščiau jo stovt
tarpjų iJaugosvetimumoir neapykantossiena.Darbimn·
':2tklasė nebematė, kadjo tautinė bendruomenė galėtų turėti visiemsbendrų
ir br~~ų tikslų ir nuėjo į ta,ptautinę bendruomenę, keliančią~ ~bo
~ ll~l~. Užt~juo ryškiaukrentaį akis minimajamešūkyje pabrė!.ia:
m~jlidėja, ĮSakmzai nurodantiypačiai. garbingą darbožmogaus vietą_ t~~je bendruomenėje: darbininkas
prilyginamaskariui,jo veiksmo~priJy•
ginamakarių Žjgiams.
Darbininkas
nacionalsociaiistinėje Vokietijoje~
~ ( ~drų ~tinfų tikslų kelią." (ĮL, 1942-67/228). C:ituoti~~
r~iškiamdoktrinuoJamos
ideologijosesmę, kuriai skelbti_n~udotasikie .
~ena ~r.oga.Betkurisasmuo,kieno žodisgalėjo klausanttestemspa~~
dides°:!ĮSp~dį ypač tokiomisprogomis,kaip gegužės 1 dienos šve:: •nvo~asite~-~o.sšiemstikslams.Tenkapriminti, jog naciai buvod. 11llar·
~
rr SOCtaltstine
partiia- "NationalsozialistischeDeutsche Afl,eitcrpdota
te1" lcu· ·
· ~
.
anau
. - . n_tr geguresl d. laikė darbo švente. Ši proga rr buvo P„ ideO~~estems plačiau pateiktišiossocialistinės darbininkų partlĮ~SJJl&S
i~f J~ospatra~ti į savopusę, kad jie geriau perpras tų j~ s~t Įje
J · OS šventės proga 1942m. nacių Generalinis komisar
lI'.
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"Kai.~ ši~~
r~~ ir proto darbininka~
;es(iečiai ir ūldnm~? ~~ojai zrama_nnmka_i,
ųnonių nariaiir ųnonių
:tfoVaį visigy_vento~ai.
ir !staigo~,f:e~ai šv~č~~ ge8:4f,ės l dieną kaip
darbo
š-ventę, čia pasi:.e~kianau~aidėja, V'jT'aujf»!lt
j~JOįe Europoje,kuri
sukilo
prieš
plutokratiją zrbolševizmą, o kartupriešžydišką)Į pasaulinį impe,ializm4
Ši naujojiidėja yra ta, kad f.,,wgusyra vertastiek,kiekjis padirba,
irturitiekteisių, kiekjis aJŪeka pareigų, kad žmogusyra tuo garbingesnis,
juo(iaugiau
jis savodarbuduodanaudoskitiemsžmonėms, irtuogerbtinesnis,juo mažiaujis galvojatik apie save,o daugiauapie bendruomenę. Ši
revoliucinė bundančios Europosidėja sudaužoplutokratinių valstybės sistemų prietarų retežius,tų sistemų, kurioserankų darbuiskiriamamažiaureikšmės, kaipprotodarbui,beturtismažiaugerbiamas,neguturtingasis,
irim~
gausvertė nustatomapag_alkilmę, pinigų kapšq,baigtų mokyldosarbauniversiteto
klasių skaičių. Si nauja idėja yra, kad mes turimedėkoti ir rodyti
pagarbą visiemssąžiningai dirbantiemsžmonėms, nestikjų darbodėka galimevisidraugegyventiirgyvuoti,nespaskirasimogusnegalėtų egzistuoti,
jei
nebūtų visų dirbančiųjų bendruomenės, gaminančios dalykus,kuriereikalingimumsvisiems gyventi.Nesvarbu,kokią vietą užimadirbantysis
žmogus,
svarbutik, arjis savodarbą atliekagerai,ar blogai."(ĮL, 1942- 102(263).
Šiosidėjos, anot nacių pareigūno, ne naujos.Jos tik buvošiek tiekpakeistos,kad atitiktų nacių ideologiją, į kurią tos idėjos turėjo būti inkorporuotos.Taiginauji buvo tik tokie specifiškinaciniaiaiškinimai,kad, pavyzdžiui,"žmogusyra tiek vertas, kiek jis padirba",kurie buvo panašūs į kadaisegarsiusmaterialistų teigimus,jog "žmogusyra tai, ką jis valgo".Tačiau naciaišiuos teiginiusLietuvosdarbininkamsbandė įpiršti tarsi naujausią ir nepaprastą žmogausmintieslaimėjimą. Naciai,norėdami darbininkusįtikinti, kad jie iš tiesų yra tikri darbožmonių draugai,griebdavosi
ir konkretesnių priemonių - gegužės 1-osiosbei kitų švenčių (Kalėdų ir
Velykų) proga jiems įteikdavo po pusbutelį degtinės ar kartaisduodavoir
kitų dovanų -pavyzdžiui, po S markesuž kiekvieną jaunesnį nei 14 metų
amžiausvaiką.
. Antras svarbus profesinių sąjungų propagandos uždavinys- įtikinti, jog uoliai dirbdami Lietuvosdarbininkai padės nugalėti Sovietų
sąjungą. Kartu darbininkai skatinti pernelygnesiskųsti įvairiais trūku
n:iaisir sunkumais,nes esąs karo metas ir tų negandų niekaip neišvengsi, nes juos patirią ir patys Reicho vokiečiai. Pasirėmus šiais teiginiais
a~tuota ri~~ metalo laužą, šiltus drabužius,senas verpiamąsias me~1ag~ be~k~tusd~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 darbams fr';>ntoužnugaryje.
T~p pat ~a s_tipripropagandavarytair dėl profesiniopasiruošimo. Iš vienospuses,µ-odinėta, kad ūkinio gyvenimosąlygos pakitusios ir
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.. "[vy~ irvdartebesitęsiąs_ekonomin~

masūkiniame gyvenime
dirbančius zmonesstatopneš svarbiusu1r1~·
Jieturisavosenusįpratimus atnaujintišių dienų dvasia ir susipaži,u'7"''111¾.

:ie"44.

jaisįstatym~bos beipr~~ faktais. Tik tokiu būdi:_ gali būti
na!umopakėlimas. Ne pimg(llir ne auksas, o darbo ;ega ir darb' ktas
žmogaus,visvien kur pastatyto,yra ir amžinai liks didžiausi ir~~
aktyvainaujojojekonomikoj. Yra labaisvarbu kiekvi.eną darbojė ~da~bą ~atyti,kadji ~bqtų _ei~j~
ir taip_ją tvar~ti, kadji pa.Jekų
~szo ~~- Šie ~ ~eikalau{a
praktfkų,. ~ tik žinovų. o PTaktika
~l~ J~lmekonepr_aleidlimru:
ne~,
J~lplečiamos profesinės fi.
mosir turtmamas
specialus
patyrimas.Noras dirbti irspecialuspasiruoJi,n
yradicJ:iausio
atst_atomojo
darh:'
_Lie~vojeir visame Rytų kraštepasise~
sąlyga , -buvodėstoma 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 tokiospan .sprogosm_o. tls ~mokslaslengvaiįgyjamas, amatininkųparei
~/avimaskuo didžiausias,
dar_bo
ciai:&
kon~rentų nėra. Tokią progą sudar~karas,su~aržydamas
žydusir neleisdamasEmūsų kraštą plūsti svetimtaučiams. To~!dabartokios~tuvi.amsitinpalanldosprogos nereikėtųpralei.sti.
Kasnepasiryš
dabarpagenntsavogyvenimosąlygų, tam vėliau galibūti per
vėlu ". ([L, 1942--03/224).
Visuomenė apie profesinių sąjungų darbą buv o pastoviai ir gana

~!

smulkmeniškai informuojama.
Vokiečių kalbos kursai

l~ prof~sinių s~ungų biuro skyrių ypač plačiai veikė kultūros skynus. ~ ienas JOuždavtnys- organizuoti vokiečių ka lbo s kursus. Kaip tas
už~avmys spr~~tas,ga~a m~tyti iššios informaci j os tuometinėje spau•
d?Je: "J:os~JUS bo~evzkusiš Lietuvos ir gyvenimui įėjus į normalesnes
v~s, 'fidesr_i
i~se Lietuvosmiestuosebei miesteliuose buvo pradėti orga~izuoh vokiečių_ kalboskursai. Organizaciniodarbo ėmėsi Profesinių SqJ~ngų Centro Biuras bei profesinių sąjungų įgaliotiniai apskrityse.Vokit·
č~ų- Jcall:o
s kursaipaskirstyti i tris grupes.Pirmąją kursantų grupę sudaro
.

visiškai nemo':4_voki~čių ':,albo
s, antrąją - truputį moką ir trečiąją to~
kur~ ':mkyto;~ (<unetunmas vokiečių kalbos žinias nori pagilinti,SUSI·
pa!i~tz~ ~o':žečių_ kalbos sintakse, sakinių daryba ir t.t. Kursai organi_·
ZU?J~midvie1~rūšių: uždariimonių bei įstaigų tarnautojams ir vieši- Vl·
SQl ~ ~me?ei. ~ vokiečių kalbos kursus lanko tik tos įstaigos tar·
nau_to1ai,P_nef:u_no
s ti~kursaisuorganizuoti. Taip, pavyzdžiui, Kaune~
dari~r sai_veikia Tie_kirn
o ir Gaminių Paskirstymo Valdyboje,LietūkyJt:
Geležinkeli~
Va':'>'fx:Je
, Telefono ir Telegrafo Stotyjeirkitose įstaigose. [staJ·
goseorgan1zu
o1a,memskursams lektorius parūpina Profesinių Sąjungų
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ras. Čia kursai dirba tris kartus savaitėje po dvi valandas.[stai-

e:vokiečių kalba kursantams dėstoma tarnybosmetu arba tuojpo dar-

f;odažniausiaiuždaruose kursuose vokiečių kalbospamokų kursantai

kkJusosi
valandą prieš baigiant įstaigos darbą ir valandą po darbo. Taigi
n11mokų laikasjų lankytojam s ganapatogus. Tie, kurie dėl kurių norsprie';stių neturigalimybės lankyti uždarus įmonėse rykstančius vokiečių kalboskursus,gali lankyti bendruosius, kurie veikia visoseKauno miesto da~se:Šančiuose, Žaliakalnyje, Vilijampolėje, Panemunėje ir t.t. Čia pamokosvykstanuo 19 iki 21 val. Taigi laikas taip pal lankytojamspatogus.
Bentdaliaiišlaidų susidariusių su vokiečių kalboskursų rengimu,padengti
jų lankytojaiį mėnesį moka 2 RM mokestį. Nuo birželio15 iki rugsėjo 15
d.veikia3 mėn. sutrumpinti vasarosvokiečių kalbos kursai. Nuo rugpjū
čio l d. vėl pradės veikti normalūs 6 mėn. kursai.Jie taippal bus organizuojamiuždari - prie įstaigų ir vieši. Vokiečių kalbos kursai veikia visoje
Lietuvoje.Ypačiai daug lankančių tuos kursusyra Kaune ir Vilniuje. Tačiau ir kituose didesniuose miestuose kursų lankytojų netrūksta. Juos lanlw įvairiausių profesijų ir amžiaus žmonės. Iki wl apie 700 kursantų yra
maikę vokiečių kalbos egzaminus ir gavę atitinkamuspažymėjimus. Didžiausiaslankytojų skaičius Kaune siekė 3.000, o visojeLietuvoje 6.000.
Vasarosmetu 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 susijusiaisreikalais
kreipiasiį 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 organizuota 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, organizuodavo 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 apskritai nebuvo kažkoks naujas dalykas. Kultūrinės pramogos dirbantiesiems, kurias jiems surengdavo kas nors kitas ar ir patys darbininkai,
visur yra žinomos . Tačiau "Poilsio ir gyvenimo džiau~mo" šventvakarių organizatoriai pramogas suruošdavo pamėgdžiodami vokiečius. Ano
melo spauda rašė: "Reichofabrikuoseir dirbtuvėse be paliovos dirbama
ir darbininkaibei darbininkės, nefinodami nuovargiotriūsia, kad W?,je

milfiniJkojelaisvės kovojeparemtų fronte kovojančią kariuomenę. Cia
iJmėginama įmonės bendruomenė, ir didelė dalisnuopelno, kad tos bendruomenės irjos pasi,y.timoniekas negaliįveikti, tenka "Vokiečių darbo
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frontui''ir orgm1i:1 ij 1i"Jė aper d..,augsmq". KlashĮ kova iš į;;;;;;:-
~1/i,itz,fi,IJ;~ 1ni jvertiJ1~as
':1'!"..,t
d~rbns,~ ranktf .fr J?~oto darbini,:i:adu mt tli'fJsinjirfi.,"11
11po1lsbmpinamas1atnaupnfl Jlf darbo jėgą kims
r,ani:tijos"J,·_ JX'fdtim,gsmq"dėka Reicheįvairiausiose srityse-§veas
koncertai,vaidinimai,įmonii1 sportas, darbo pagraži
n~
1 ~ .ui i, pnoni11
1
1 ins,limuties
švietilnodarbasir t.t. - jau tūkstanteriopai išmėginta ir/ •
jl rtint da~ buspritai/'-Y_
ta ir.Lietuvos~n;ra/~1~s. sritiesųramonėj~~
iV„
yjedirlxmnems.
Profes11m1
SqJWlgt/ skynus ( Poilsis ir gyvenimo džiaugsm ·~summ'damasšventvakarius,
kurie darbo žmones ištraukia iš kasdienybės irsuteikiajiemskeletą valandų džiaugsmo ir poilsio, jau yrapa.
daręs daug t dantiqpradliq.Pritarimas,kurio susilaukė pirmieji du va.
karai,rodo,kad minėtas skyrius,n°4pindamasis
Lietuvos dirbančiaisiais
einateisingi
, 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, dalyvaujantįvai
riemsvokiečių ir lietuvių pareigūnams, įvyko Kaune, didžiojoje "Maisto" susirinkimlĮ salėje, programos. Po įmonės vedėjo pasveikinimoir
profesiniqsąjungų prezidiumopirmininko O . Urbo no kalbos, prasidė
jo koncertas, apie kurį cituotam dienrašty rašoma: "Poto platiprograma,lmriojebuvomuzikos ir dainų, linksmų ir rimtų deklamacijų, pustrečios valand
os džiuginosusirinkusius
, kurie nešykštėjo p ritarimo. Pertuos
§ventvakariusdirbanti
esiemsnėra duodamos kokios menkos programos;
jiemstinkatikrinktiniaidalyka~kad galėtų turėti tikrą malonumą irpasisemtinaują gyvenimodžiaugsmą. Šiame parengime laisvunoru ir beatlyginimopasisiūlė dalyvau
ti žinomi Kauno Didžiojo Teatro ir JaunimoTeatro beiradiofono artista~ solistaiir artistės, kad pateiktų kultūros lobių
sunkiaidirbanti
ems žmonėms. Pirmosios daliesmuzikinę programą at/i·
ko matasradiofono orkestras, kurį po pertraukospavadavo policijosor•
kestras,be to dalyvavo
Kaunomiesto valdybos ryrų oktetas,mi§ruschoras
ir "Maisto" liaudiesJokių 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: 1943m. kovo 14 d. Kauno didžiojo teatro spek·
taklis- Šilerio"Klasta ir meilė", 15 d. Leharo operetė "Grafas Liuksemburgas", 17d. koncertas Jaunimo teatre "1000 skambių gaidų", 21 d.
Kauno didžiajame teatre L.Fodoro "Brandos atestatas" ir 22 d. tame
pat teatre J.Štrausooperetė "Čigonų baronas", 24 d. Kariuomenės kazino salėje (taipvokiečiai pavadinoKarininkų ramovę) koncertas "Sparnuotos melodijos", 28 d. Kauno didžiajame teatre C.Goldoni "Viešbučio 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_arsurengdavo ir atskirų
,~~ ·lovh\bei ĮinOntŲ profcsm1ų sąiungų grupes.
versPastebėtina, jog profesinių sąjungų dirbantiesiems organizuoja15 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 sus1te lke 1rJam vadovavo vtet1ma1mtehgentat:
mokytojų seminarijos direktorius J. Mičiulis, tardytojas P. Martišius ir
mokesčių inspektorius V. Šimoliūnas. Mokslo sekcijai vadovavo gimnazijos 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 visuosedidesniuose 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_s1ener~nges~e
vadovybė, veikla buvo gana gerai vystoma.Mažame Vamuto miestelyje
susibūręs mėgėjiškas aktorių būrelis vaidino ne tik saviems_gyventojams,bet taip pat Žygaičiuose, Žvingiuose i~kitur. Be _t~,Va1~ute_dar
aktyviai reiškėsi ir mokyt. Paulienės vadovau1am_as
ta~t1mų šoktų burelis. Panašių būrelių įvairiose mažesnėse ~rašto_vieto_vese
buvo nem~a_.
1aigiprofesinės sąjungos savo kultūnne veiklaVISam~
k_rašte~ukūre
ganadaug mėgėjiškų aktorių būrelių, c~o':ll,ork~trų! tautiru~ ~~kių grupių, 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 gyvenimospragą, kuri susidarė voki~či~~ uždanus ~el?rikla~~ybės laikaisveikusiasorganizacijas. ProvtnctJOJe,
~r vo~eč~ų p~re1gu~ų
Gievisuometbandė toje veiklojeskirtipakankamai~kią vt~tą _ir_v?kiečių interesams)buvo mažiau,tie sambūriai b:iivo~rdem patnotimat.Pavyzdžiui,apie minėto Alytauskultūros b~elio veiklą_ koresp0ndentas_
rašė: ''Alytuje prieProfesinių Sąjungų ~'!1'f:lO
_yra~rgani:zavęs kultūros
būrelis, kurisrodogražią veiklą. N esem1J1
burelissuruošė ~"5anų kovų paminėjimą su įdomia tautineprograma.
Surinktos
perpam'?eJ1~~s ~~
vopaskirtospartizanų §eimoms,reikalingoms
param~.Dž:lelio
susi:'?meJ1mo vi:.uomenėje sukėlė ir bareliosuruoftakur~auzeMau:onu_>
v~lė. B~vo
paslaJityta
iJ Maironiokūrybos. Choraspa~i_navo
!'l~om ~ ~Z1J?5~~
Buvotautiniaifokiai.Į valandėlę atsilankė ir vokiečių laJnnes bei c1v1/ines
valdiiosatstovai"
. ([L, 1942 -103/264).
Profesinis mokymas
Profesinį mokymą vokiečiai laikė kone pagrindiniuprofesinių są
jungų uždaviniu
. Tokį požiūtj suformavodvi aplinkybės . Pirmoji - ypač

trūko techninių profesijų darbininkų. Profesinės sąjungos dėl

šios padė-

l

l

L
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tiesskelbė tokiusduomenis: "Prieš_
karą ūkinžn!<ai ~ą vargotu---;;;;;-tininkai.s.
Jų /Ju'>Q
permaža,kad būtų buvę galimap nszp rašyti,kada
lab
~
siaireikėdavo. Tuopasinaudodam;
šalia geresniųjų specialistų • . Ulu~
vertėsi visokienemokšos
fr savamoksliai,f:urie
p~ i~s imdavo.kaip
.,
0 darbą ~ p~asun.Y~ač ~g tokių am~znkų buV?z_ydų tarpe,
1į
vieniturėjo apkėtę vzsus
pelning~ ~ ~bus . širr:to a~atmmkų 90būda.
'tQ zydai.
Jienuolat_
dary~ ld~ tisP~f!lS lie~vzams išmokti anuuų. Ne.
priimdavoį s~ dirbtuves~~v~
tyčia n.e~amdydavo amatų mokyklasbaigusių asmenų, o zršiazplietuviams amattnznkams darė SUn/curn
įsikurti. Todėl dabar,kaizydaiturėjo pasitrauktilietuvių tautai iš kelio,pasi'.
reiškė dardidesnisamatininkų trūlaunas. Esamieji amatininkaipasijutoVerst
e
uiverstidarbais
.Apskritaiskaičiuojan~ Lietuvai atstatyti tuojau reikėtų turė
ti: 23.000 statybos specialistų, 1.500 statybinės medžiagos gaminimo spec.
2.000ūkiopadargų gamintojų, 1.500 agrotechnikų, 7.000 metaloapdirbi~
specialistų, 700odų ir kailių apdirbimo spec., 3.000 krosnininkų, 500malū
nininkų, l. 700chemijospramonės specialistų, 3.000 kitų įvairių specialistų".
(!L, 1942- 63/224). Pasinaudojus proga nors ir pulti žydai, tačiau to rašinio autoriaipraktiškaipripažino, kad, išžudžius žydus, buvo išnaikintas
kone visasLietuvos amatininkų luomas, todėl iškilo reikalas skubiairuošti naujusamatininkus.
Antrasis dalykas, skatinęs vokiečius profesinį mokymą sutelkti
profesinių sąjungų rankose, buvo noras naujų techninių specialybių
kadrų ruošimą laikytisavo rankose ir jį kreipti derinant prie savošios
dienos ir ateities planų. 1943 m. vokiečiai išleido potvarkį, kad abiturientairegistruotųsi okupanto įsteigtose "Arbeitsamt" skyriuose. Spaudoje pasirodė paaiškinimas: "Pirmojop asaulinio karo patyrimaiparodė, kad irkaro metu negalima atsižadėti tolesnio jaunimo prof esinio lavinimo. Tačiau šitoksprofesinis lavinimas turi vykti planingai, reikiaatsižvelgtiį kraštoūkinius būtinumus. Reikiapasirūpinti, kad visosprofesijos
gautų joms priklausančią dalį p rofesinio prieauglio. Per pastaruosiustrejis metus Rytų krašteįvyko Ž'jmių pasikeitimų profesiniame ir darbogyvenime, 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, dardidesnius uždavinius statys ateitis. Kadangi
visa ta~paskiras žmogus negaliperžvelgti, tuo turi pasirūpinti centri~~
[!lanavz~a
s, kad būtų išlyginti įvairūs visokiausių ūkio šakų ir profesiJŲ
interesai. Be to,planingasprofesinioprieauglio vairavimas turi didelę10cialinę reikšmę. Nepageidaujama, kad būtų p asirenkami klaidingiprofe~
si~iai !',el~af, kurie n~eda į tiks_Ui;
Kiekvienas p agal savo išsilav!nimą tun
užimti atitinkamą vietą profesiniame gyvenime. Tačiau dažnai randam~
žmonių profesinėje veikloje, kurie toli gražu neatitinka jų išsilavinim~!·
Taiy~aišei":'ota ta~tosjėga, prarastaslaikas, neūkiškas jėgų p ana~rf°J~mas ir labaidažnaiasmeninė nelaimė. Klaidingas prof esijos p asmnld·
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Šitokių nusivylimų

,nas ·tų ~ūti. Tik tada per profesinį pasitenkinimą ir ūkinį pasisekimą

ne
tu;asmens pavyks kelti visumą. Todėl jaunimo paskyrimasprofesijai

pas_
b~tiatliekamas pagal planus, kurie atsižvelgia į bendrą dabarti~ę Ry-_
turi
Kr~ to ūkio padėtį. Čia galima ir turima pagal galimumus atsižvelgti
~ noprofesijos kandidato norų, palinkimų ir tinkamumo". (At. 1943-

63
)· ži noma be viską pagal savo tikslus ir planus tvarkančio ?kupantoje srityj; veikė ir kiti vadovaujantieji lietuviai, kurie tyliai,bet_galo, tkakliai siekė dalykų eigą panaudoti savo krašto ir tautos_reik?na
a jie stengėsi kuo daugiau savo taut1.ečių š'ta proga išmokyti kok10
lams:
norskvalifikuoto darbo.
.
. .
.
Apie šį profesinio mokymo darbą Jau mm~tose s~aud_ost~ ormacijos
e buvo pateikta tokių duom~nų: "'?rv:ntOJ~negal!mailgesn.ia1:1
laikuipaliktibe amatininkų, nes tokiapadett1:1i~ 01aupasinaudotų ĮV~i
rūs savamoksliai, lupikaudami už savo blogai ~tl~ekamą da~bą. Iš.to ~utų
daug nuostolių ūkininkams. Todėl tikrų spe<:ialistų paru~ši_mupmm .ausiasusirūpino Profesinių Sąjungų Centro Biu~as_
- I: ofesi~,~ p~ ošimo
bei tobulinimo skyrius tuojau ėmė Kaune, VilnzuJ
'! ir apskričių miestu~se
steigtikursus įvairių amatų specialistams paruošti. Ku~s~ms ~entro Biuraskas mėnesį išleidžia po l O.000 RM .. TzekJ?a!yr~.skinama ir !"4rsantų
stipendijoms. Nemaža žmonių kursus Ja~baige,
da:_mokosi arb~atliekapraktiką. Specialistų paruošimu t~ippa~~pinasi_i~C~ntro_Biuro
tvarkomi suaugusiųjų institutaiKaune ir ~lmu!e. ! okie m5!1~t?inetrukusnumatomi atidaryti Panevėžyje, Šiauliuoseir.kitur.Įgaliotinio Profesinėms Sąjungoms pastangomis Lietuvoje bu~o ~ticfaryt~
~g a"!atų mokyklų, be to, prie visų amatų mokyklų bu~o1stei~ skynai ~arčiau a'!1a•
tininkus paruošti, 0 taip pat papildomosios klases sua~~ szems, .kun~se
· kai· ga1·
· ·n1,a
savo žinias.
Tokiu budu
amati.nm
i, susm
""i' po darbo, paiJJildyti
•
k ·
sutelktomis jėgomis profesinės sąjungos skubaparu_oštipakanka~ą ~ aič.
· · amatt'ninkų, be kurių
ių rei'kal'mgzausių_
. . būtų
. .ne1m
.. anomas
• ke · sekmmgas
· 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 dengtiskiedrų_ g~~nt oJ~! s_og ~ngzai,
·
. . ĮStl
. 'kl'm t01a1,
. . baIdų stali'ai·, vežimų dirbėJCU,
betonuototo1a1,
. . munmnkai, dži
·
. ., ,vosmnm
,_ . . kai,. p lyti'nm
. kai' kokliu čerpių ir drenažo vamz ų, o taip
Jai
,
-v
•. •
kald'' · d · ·
x.
.z·
.
ti'
.
• to,
urpmmpat .>u m1ams ren mų gamm
,iai, puodžiai,.akmens
. .
-zia1
· , · 1ca
·
1
· kai,· kaiviai,
· · .>xa
ltkalv
iai
skardmmkai,
ma
ummn
i, makai,· drenaži mn
,
.,
• •
•
• ki
·k
Iūnų statytojai, daržininkaiir taip toliau_.1:of~sme~Sąjungos si~ a tie
paruošti čia minėtų specialistų, ~ ~kinm~a1?.a!~tų be vargo JUOSpa. kti savo miesteh,ie arbaartimiausio•e apylmkeJe . ([L, 1942 - 63/224).
s1
e
'h
'
. ž 1·
dž' .
d
Apie tolimesnę to ruošimo eigą 1942 m. btr e ~o pra t~J~ spau a _Paskelbė tokių duomenų : "Iki šiol Kaune buvo šie Profesinio Paruošimo
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skyriaussėloningai pravestikursai:buhalterijoskursai,plytininkams
ruoštikurs~i,stenoPafijos!<furpi~
gamybo! speciafistų ~aru~š}mo
{:,:
sai,aludanų kursru,krosnininkų mstruktonų kursai, mehoracl)osir tnij.
kotvarkos
kursaide§imtininkams,
prekybi~inkų parda~ėjų kursai,fa/utj.
nių skerdimo
produktų apdirbimokursai,patamauto1ų kursai,bealkcholiniams_gėrimams irs~rup~ gamintip~ito~ulini "!o !'1-'rsai,
kelių sta.
tybosmašinasaptarnauJančiam personaluipasztobulmtz kursaiirt.t.Ša.
lduose:
mūrininkams irkrosnininkams
paruoštikursai. "Pienocentro"
grie.
tinės nugriebimo
punktų vedėjams paruošti kursai Vilniuje, Kalvarijoje
Utenoje,Skaudvilėje, Grinkiškyje,Biržuose, Kupišky,Jonišky,Šakiuos~
Zarasuose,
RaseiniuoseirKiemeliuose
. Panevėžyje: elektrotechnikams
ir
automechanikams
kursai.Šiuo laikuKaunepravedami §iekursai:statybospersonalui,
specialios
grupės de§imtininkamskursai, kursaimatininkams,odos ir kailių apdirbimokursai,poligrafijoskursai, bitininkams
kursai,dešrų gamintojų kursai.Vilniuje- kepėjams kursai.NetrukusKau.
ne numatytipravestikursaiaulininkams,malūnininkams ir malūnų maJinistams,
dantų technikams.
Rokiškyje- kursai automechanikams".(/4
1942-133/294).

Iki 1942m. vidurio to darbo rezultatai buvo šie: liepos 20 d.,baigusdešrų ir konservų gamybospasitobulinimo kursus, buvo išduotas
tūkstantasis profesinių sąjungų kursų baigimo pažymėjimas. Ligito laiko įvairi~ kursusbaigė šitiek naujų specialistų: buha lterijos - 27,aludari11(pasitobulinimo)-13, šalutinių skerdimo produktų apdirbimo21,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 vedėjų-472, krosnininkų instruktorių-13, melioracijos ir miškotvarkos
-43, kelių statybosmašina~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 organizavoir 1942bei 1943 metais. Gana daug kursų 111·
ruošta ne tik Kaune ar Vilniuje, bet ir kituose didesniuose ir matesniuose Lietuvosmiestuose. Vokiečiai vi~ labiau mojosi ir tuos lcursUI
~an_audotine tikšiaipsaviemsreikalams, bet ir pačiam vokiškum_ui
pl~·
t1~t1._Jau
194_2m. ~gpjūčio pradžioje Kulautuvoje buvo suru~u_maš•:
n_1nk1ų ~ursa1'.
ku_nuosemokytatik vokiečių kalbos, stenografiJOSir ma,
šmr~~čio. Apieš!uoskursus 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:
.Darbosąlygos LietuvojeJiuometureikalaujadidelioskaitiaustarnau~
JŲ bitaig
oms, kuriesugebėtų vestisusira§inėjimą su vokietių jstaigomU,
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jų labaitrūksta. Profesinės sąjungos, stengdamosiosbūtiną

11 ia]avimą patenkinti, buvo suruofusiosdaugkursų

vokiškaikalban-

~~ ma§ininkėms. Kad Lietuvoje tuojau būtų galimaturėti tam tikrą

:ri
vokiškaikalbančių gerų mašininldų, Įgaliotinis Profesinėms Sąjun
goms
prieGeneralinioKomisaro
Centro
įpareigojo Profesinių Sąjungų

Biurą §aliaesamųjų kursų mašininkėms tučtuojau suruoštinaujustrijų
mėnesių kursus.Profesinių Sąjungų CentroBiurasgražiojKulautuv~sva-

sarvietėj visą eilę vasarinių perdirboį bendrabučius šių kursų lankytoJoms.
Darbo
irgyvenimosąlygos Kulautuvojeužtikrina,kad kursų tikslas: p~ruofti būrį šaunių tarnautojų lietuvių ekonominėms bei s~valdo~ įst~

goms,
o iš daliesir vokiečių vietinė7:ns įst~ig?ms - b~ pasiektas:~l!tnJŲ .
mėnesių mokslinimas,numatytastik vokiečių kalbai,stenografiJCll
ir maIinraJčiui išmokti,kursantėms bus vienasiš gražiausių pergyvenimų, nes
kursų metubus rūpinamasi ir atga~abeip~ilsiu.Šal!aSf!Orto
bi:,s~~
mosiškylos,o taippat malonūs lazsvalaikio
vakar~~z draugiški
fO?uviai.Taippat irfinansinė pusė bussutvarkyta
patogiubudu,kadangikiekvienaikursų dalyveiiki šiol gautojialga,atskaičius tik mažyt~su~ už
išlaikymą, busmokama ir toliau.Kaipį ypa?nąą do~aną_ u!pasižymeJ~mą
Įgaliotinis Profesinėms Sąjungoms paskyre_tnsgenau~z -~~ baigu_siomsmašininkėms 8 dienų nemokamą kelionę po Vokietiją. Šws mašininkės galės pačios pasirinktitos kelionės maršrutą i: la~ką." (ĮL, !942 137/298).
Tačiau mašininkių kursai taip buvo ru?št~Dllne be :eikal~ rugpjūčio 2 d. iš Reicho atvyko gausus būrys vok1eč1ų stu~enči"4, ~nas
apgyvendinokartu su apie šimtui tuos kursussutelk~ li~tu~a1čių. Atvykėlių uždavinysbuvo lietuvėms µcvėpti ne.tikku~ d1dž1aus1os
pag~rbosviskam,kas vokiška, bet ir pačia~ vok~lcu~ut. 1?43 m:to p~ties
dalykokursai vokiečių kalba surengti ne tik_Lie~voJ, ~t t~ R~tche.
Profesinio ruošimo vedėjų kursai, i kuriuos 1mones!Ure~osiųsti savo
šiosrūšies tarnautojus, 1943m. jau taip pat vrko vokiška!. .
Profesinį pasirengimą galėjai įsigyti ~e tiktru~p~la~n~ose, keletą 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 švtettmov3:ldybai. Kokios tai buvo mokyklos, galima ~a~1rt1
iš K_aunos1;1au~~ų
institute egzistavusių skyrių: l) bendrojolavt.~1mo
skynus, k~~-pnvale:
jai užbaigti per 5 metus ir gaudavaigimnaz!J~S
atestatą bet ĮStgydava1
siaurą specialybę, nes paskutiniuosiuose_
d:,'1eJu~_se
kurs~ose m~kyda:

vo mašinraščio arbabuhalterijos,2) adm10,1st~actJOS,
kuna~e v~1ke_
d~
pakopos:2 metų aukštesnioji,kuri sup~•~dmdavo su umvers1tet1~1u
administracijosmokslo kursu, ir žemesmoJt,.
kur ~r _l me~ supažindindavosu maždaugvidurinės mokyklos~~gioadm1rustr~~JO!I
moksl~;
~'ltotiį abu ciklus galėjo tik baigę gimnaztJI\,
3) ~uhal~~Jos-ekonom1kos, kur aukštesniosiospakoposklausytojussu gimnaztJOs
atestatu per
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l ~etus paruo~davokv~l~~otais buhalteriais, že
~
tOJUS
su 4 klasių pažymeJunuper tą pat laik _ mesniosios_
kuri aukštesniosios pa~ buhalteriais 4) kla11sy.
111
nazijos
atestatais
ruošė
kvalifikuotomis
š.
opos
klaUsytoias
kl
.
.
ma inmkėm• ž J suašin.
gi
ausytoJassu 4 klasių pažymėjimais ruošė š. . _1s, ernesn· . rn.
kuraukštesniosiospakoposklausytojussu~
m~?kemis, 5)
tų mo_ky~ospažymėjimu per 3 metus aru aztjos_4klasių arba os,
te~hnikaissu teise stoti i technikos fablt ošdavo siauros speci ~111~
džiosmokslopažymėjimu klaus o.us
~tą_, o žemesniosiossa Ybės
ninkais,6) agrotechnikos,į kurį{l~us r;1~šes1~~rosspecialybės : pr~žemesnės žemės ūkio mokykla ažymy.~ĮUS pmm davo su 4 kl . rna11išleistiagrotechnik • ( d' s P
. e11ma1s,po 3 metų„ as_i~
arba
K
. ais_ne tplomuota1sagronoma. )
JtetureJobiiti
. . . aune t~ks l~titutas µrurtas
1941 m
__is .. 8

raščio-stenografijos,

----
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tee~:' DARBASUŽ SAVOKRAŠTORIBŲ

~!~~į~e~
Š~;{~s~t~oturmetų
šios rūšieC::~~t~a! u!ki vėliau~
Š' . .
.
Ola kurti

. . ie mstitutaiegzistavone kažin ki k . .
v~ikti,ypač tie jų, kurių kursas trukd e ilgai, todėl nespėjo daug
tikrą techniškųj
..
avo bent kelet
. nuinstitu
. ų profestJŲ specialistų kiekį
_ą metų. Tačiau tam
tą per pmnuosius moksi
. l:'aruoše. Kaune suaugus·
6, buhalterijosekonomikos
metus ?atge: administracijos skyriių
technikos
- ls~k
anke200klausytojų.
ptrmalSlaISmetais ŠĮ mstitutą išviso
priminti,Jog
• Vilniaus suau i · •
kristiTenka
.
l· akis, kai•vokiečiai
užd . v·1n·gus ų mstttuto reikšmė
ypač ėmė
are 1 taus universitetą.

rmesnįjį

f

ciklą-13. i!!·mašmr_aščio-,te~o~afijos

Vokiečiai jau pirmomis okupacijosdienomislietuviusėmė verbuoti
darbams
Reiche. Juo toliau, tuo labiau okupantas stengėsi Lietuvojesurinkti
kuodaugiau darbininkų savo žemės ūkiui ir pramonei,o netrukus ir
pagalbinei
tarnY?ai~o~tėįe. Iš p~adžių atsiradošiektieksav3:11?rių, ~au~ausiaiš buvusiopas1emo, iš kur Jau nuo seno tam tikrasskaičius Lietuvosdarbininkų vykdavo- daugiausiaį Rytprūsius - vasarosdarbams,kuriebeneneragintisusiruošė i Vokietiją darbams.Be to, į tą kvietimą atsiliepė nemažaitų, kuriuos sovietinės okupacijosmetu rusai buvopaskyrę
vienokiais
ar kitokiaissavo pareigūnais arba kurie buvoįstoję į komunistinesorganizacijas(komjaunimą ar kurią kitą) ir aktyviaidalyvavojų veikloje.Kadangi.šie žmonės buvo sunerimę dėl savo likimo,tai jie troško iš
Lietuvos,kurioje ta savo veikla pasireiškė, bent laikinaipasišalinti.Tuo
laikotarpiupriimtiniausiasbūdas vokiečiams dingtiiš akių ir buvoišvykimasdarbamsi Vokietiją, tačiau tokių nuo pavojausbėgančių žmonių nebuvo tiek, kiek darbo jėgos vokiečiai norėjo ir tikėjosi iš Lietuvosgauti.
Tuometokupantai ėmė iš lietuvių administracijosjau reikalauti,kad ji
pasirūpintų sutelktipakankamą kiekį Reichoūkiui reikalin~ dar~Pastaroji vokiečių įsakymus privalėjo vykdyti.Kontingentaibuvopaskirstomi apskritims bei valsčiams, o vietos administracijaparinkdavo,kas iš
vietosgyventojų privalo vykti darbams į Vokietiją. Tokiavyksiančiųjų į
darbusskyrimotvarkavietos administraciją įgalino siųsti į Vokietiją bent
~ ažiausiai vietoje pageidaujamuosius- dar ~ius ~e~o
~aikotai:·
p10 aktyvistus,triukšmadariusbei kitus pan~1us.Tačiau vokiečiams reikėjo vis daugiaudarbininkų, Toksnet tik tariamassavanorių verbavimas
Įiems pasirodė nepriimtinasir buvoimtasiLietuvosdarbininkusį VokietiJą gabentiprievarta.
Okupantas agituoja ")'ktiĮ Vokietijų
Matydami,jog lietuviainesiruošiavyktidarbams į Reichą, vokiečiai suorganizavoplačią propagandinę akciją, bandydamireikalą išjudinti. PirmiausialietuviaižurnalistaiVokietijojebuvovežiojamipo kr~ ~ ir ji_e~ rodytos pramonės įmonės, kuriose turėjo dirbti verbuojami
lietuviai~arbi~nkai. Be to, žurnalistaigalėjo įsitikinti, kaip gyvenagamykloseJau ~irban~ejisvetimšaliaidarbininkai.1942 m. pradžioje Lie~vos ~paud~Jep~irodė keliolikastraipsnių apie tas vokiečių įmones ir
JOSC
d_1rbančių ~1eniečių darbo bei gyvenimosąlygas. Ypač daug rašy~ apie-~aksomJą, ~e~ lietuviusdarbininkusbuvo numatyta gabenti į
ak.soruJos
pramones 1mones.J . Būtėnas savo reportažuose dienraštv-
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nurodė
užsieniečiai

je ''.lLaisvę" aprašinėjo Drezdeno ir Lci .
tonus gana smulkiai
kokie darb ~ctgo ~ramo~
mai,kur ir kaip
darbin1'nka'1 a1 ten ~•rba mi kolk~ones.
Au.
1
. ·n1cų kun· imone
·
· nori gauti. PavyzdžiuiF;:ĮVena
' lie1eau
.b101
"S
~ ~et kiek
_Yginį.
Jau buvonumatyta priimti 350 lietu . .' aechis1ches Gu
apcrvv d' · v • . .
vtų ir net
p k'
sstah]w
OJ • •_en l~ti·.. ynaus10Joredaktoriaus
La. as„irtos patai .~rk~
~kti l
korespondentu
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buvo o, Pnversto
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· 1·
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OJ • emmo pusių
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Bet
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•
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nemspaliudyti• Vi . .. • ~ nanai tuose susirinkim
.......
"
sąlygos yra g~aJ0gegros.okipetiJOJe
užsieniečių
darbinink' d uose _turėjožmo.
avyzdži · Ka
Ų arbo 1r
•
se,sušauktamesusirink'
u1, une, kino teatro "lli u.mf~erumo
kad barakai,
ku .
une tos delegacijosdalyv' D
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~se gyvenaužsieniečiai
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..
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Jzmamssalės ku •
, pne 1momųyra
ial'
"'Ų"'"'"'...rašč' ir ' nosegalima
pasikla . ~e
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i,aliavų
iš Vokietijos
ne-_
~ il ~ lranJporta 10 ~ ~ fJ:lhazgos,
nes visikeliaiyrau.i,nlJ
gerai ~ laikuiliktų beprams.~cwlistai ir visi ld.tidirbantiejineiJvtl"
v.a4ai
ger/r n~
darbas
~altinio,jei mums
· ""i ~kų būtų visai
~oJe: ~p nors ciapal. be darbo vars-neitmmtmga,nes niekastold.ų dykiflėtojų ~

tuviųdar.
"Į
todėl vokiečiai
~vę J.Būtėn ~

Vokietiją
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į
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-;;;;;;:;,gaspasiūlymas t1oronws
vieną !autą, ir juopasi,umdolir<iku>

~.;rdti
nedefsiant."
( [4 1942-56/21
7).
r"'" 1 pastebėtina,
jog žmonės, kurie Lietuvoje buvo priversti tenkintis
tikužkortelesgaunamu maistu, Vokietijojepasijutogeriau, nes valgė
1yn1iai
sočiau. Lietuvojene_tik mažai mai!touž_korteles s:iuda';', bet
jo apskritaidažnai buvo ne1manoma gauti. Vokiečiams paemus JŲ nustatytą mais~okiekį, vietiniams ro:v~ntojamsdauge~o pro~uktų neix:!ikdavo.Matsto trūkumą dar pad1dmdavoproduktais prekiavę nesąžiningižmonės, kurie dar daij maisto produktų paleisdavoį juodąją rinką.
Vokietijoje
ligipat karo pabaigos,ir net pokapituliacijos,šioje srityje buvoišlaikytatvarka, ir kiekvienaspagal savo turimas korteles gaudavovisą
jampriklausanti
kiekį. pramonės
Išvykusiųjųmaisto
į Vokietijos

įmones pragyvenimo išlaidos
buvonedidelės - bendrabutyje per savaitę už butą reikėjo mokėti apie
3,5markės, 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 baigdavosivėliau vakare. Kai kuriems darbams atvežtiejidarbininkai 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 Leipcigofabriką, kurisUetuvoje dirbo dažytoju, turėjo 6 savaitespadirbėti paprastu darbininku,kol gerai susipažinosu dažų sudėtimi ir išmokonaudotisįvairiais dažymoaparatais.
Po to atvykėlis buvopripažintaskvalifikuotudarbininku,Jo savaitinisatlyginimasbuvo apie 50 markių.
Vokietijoje siūlomos darbo sąlygos
Vokiečiai, ragindamilietuviusdarbininkusvyktiį Reicbą, skelbė, kokiassąlygas vykstantiemsjie siūlo. Jas išdėstė lietuvių spaudoje:
Ką turi vnotiVokietijojdirbdamDslietuvis
l. Jis turi lygiasteisesbeipareigas
, kaip irvokietisdarbininkas;taigijis atlyginamas visaitaippal, kaip irvoldetis,ir, be to, darturi galimumą savou.ždmbįpadidinli
darl,ona§umu.2. Jei vedęs vyraspaliekasavo .§eimą, tai kasdiengauna po l RM
p~do_;po l ~ jis taip pat_gaunn..net ir ne~as
v~ jei palieka išwikymo
reikaLingUStevus ar broliusir sesens.3. Butas1am duodamas nemokmnai, jei jis
bendruomeniJkaisugyvenasu savo darbodraugais;jei jis gyvenaskyrium, tai prie
atlyginimok,asdiengauna
po RM - .50priedo.4. Kelionės Waidasapmoka dar/xlai.ys,t_aippat_irkel_io_~
grįžfanJ ~ ~o~et90~sienos.G,j~~nJnamo, darbdavys apmoka vis~kelw~ ! Jetlieti:'~ non pižtitfėl ~1~os.5. Už dėvimus drabužiuspagalpareikalavtmil atlyginama
iki 40 % JŲ vertes;Jeidarbo drabužių nepakanka,tai .. ¼ ki
tijojeg~na dr_abu_fius
_arba
naujiems drabužiams pirkti. 6. Kaip /:ki~::
nas svet;,_nJalis,
~tuvrs dar1?irun~po §e.šių mėnesių darbo Vokietijojeturi 1 ·
aplankyti savo
tuo tikslu iJ savo darbdaviojis gauna biliet
ai ' 00
tun
7. Lietuvisdarbininkas, kaip ir kiekvienasvokietis uwvlfUrU<U.>,
.,_..1..
·
~ tei~. IT

sugrįiJi.

reuną;

l~~ą

~~~

~
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gauti_
apmokamas
atostogas,
taiyrajis gaunasavo al

.

.

per~ atost_ogas.
8. 'Irumpiausias
atostogų laikas ~ą ir toliau, ta,yturn _
6 di~os;_t~zm:daugu'!"!'~pi~
taisy~isoms

tarifinės

profesinėms batų_~

P~~ieJz š~~os_~naz ~ menesiusšdpiamiji ~at<?iląesnes :"PėtnsYra
Idosbėdos. V~1auSUJl
Po~JŲ mėnesių darbininkasnansž!~i !aip,kad o~°81lt.9.
savoalgosgalisavošetmališsiųsti reikalingą dal' . ~ki.etiJOJetiek įsi lleja!JStų jo.
yr_a
garbėsJJ!l'!ig~
-.ntI?alikfi
savųjų va,getarytuįbū uten~ ti~ ki.ek
i.f
nmkas,lygiaikaipzrkiekvienasvokietisdarb. 'nkasnant na~me. l O L . JlS110ri.
'I'ai
draudimu,
kuris,f:aiP
visamepasaulyježinommi , ~lUU?jasivoki,~'!f"vis_~iapdraustas
nuoligos,nelaimingoatsitikim0 a, ~a g~usias; taigi
8?daJllliu
domastokiamdarbui,kurį atitinka.
.?!'invalidumo. 11 Dar; . ~1Unkases~
šaunus~r~bštus, taigali,kaipir
irprofe~inis
sarn.
- .pagennh
savouidarbį. Vokietijoje
įgyt ži z_nutf:as
, pasiekti,aukšte':im~. Jeijis
nen,nesjiemokės daugiauu1 v·
os ~os Jam išeisį nau,,,,,nę ~zet~taigi
svetimą krašt ir 'ame . zs~ tuos, kune nepasinaudo.0 ""t> SUgrįžus r,·
pat ma~tq, i/
Lie~~ darbinin~
0
savonormalių davinių dar :u_ · sun1:zaiarba ilgai dirbdam Y !,!gaunatokį
su lietuviais,
nes lietuv· . papuuų"!o maisto prie<l4.13 J.is· . as,JISgaunaprie
lietu~
· aprupma
- . lietuviška~
lOl samdomigrup· · n.
. ·
VZSUo
meto;•<-11a
""''° kartu
laikraši. . ':7'1S
, nofesinių
Sąju
~111inkas,taipir lietuvisdaro.. ciaiszr knygomis.14. Kai '18:fc_entro
Biuras
mazs.Sportas,žaidima
• . ki . mm~ naudojasi Voldeč"
kiekvienas
vokietis
yraprieinamos
i zr tokioslaisvalaikio
pramooos,kaių. arboFrontoįrengi.
o
p~irki~•
. Bešių bendro pobūdži
([L, 1942-l(J()/32l)J(lln
apiedarboir gyvenimos
o nuostatų, skelbta ir konkre .

/tena.~
dar:

-----
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POTVARKIS
dėl privalomotalkininkavimoReidwkaropramonėj,
Didieji
darbai,Lemią mūsų tėvynės ir visosEuroposateitį, šiandienvykstaul
• kraštoribų. Mūsų pareigair mūsų garbė reikalauja,kiU1mes, nelaukdami
,;;
paraginimo, savarankWcaijuose dalyvautumėm. Tūkstančiai savoparei0
suprato
ir dirbaReicho /caropramonėje svarbiausiusdarbuslygiomissąlygo
~issudarbodraugaisvokiečiais. Jų aprūpinimas visaisatlvilgiaisubikrintas.
Betgi
didesnė dalistų, kurie šitoj garbės tarnybojgalėtų dalyvauti,darlūkuriuoja,
veltui
tikėdamiesi naudotispergalės vaisiais neprisidėję savo darbupriepergalės

iškovojimo.
vok:::J:fa:u:n~pas;;'~IU<JJs
Tikslunereilcalingas
arbasutaupomasdarbojėgas nukreiptiįpačius svarbiau-

ldnkied:e~~į~·

J:/Z?
~atyti~
b

p~amonės įmonesąl/tasu_tyokietij~je.

~pufemSeaknų

~niJos
Savo reportažu:
nesĮlllones) tituI . . . ·. enas rašė, kad "M
. ,,
·
neapmokyti ą tureJusioJgamykloj"ERI.A" us~~beh:eb (pavyroinigio 21 23ems19-21metų amžiausd b' ink mokett tokie atlyginimai:
valai:dų ~er::~ą-U54ž,5 pfeni~o, virš ;- _U:,1p~~ vDal:111bdą-41,5 pferitzM ll
· pietusĮino · ·
o--·
ir ama buvo10
ue erio lentpjūv · .
neJe reikėjo mokėti 25 fi . . EM
~ savaitę mokėta 60 eJe~eapmokytamdarbininkui už~rugius. . otiems_ 7
k.
marlcių, apmokyti
valandų dar4 mar es. Neapmokytomsd ~~- - ~5--o7
darbolaik
markės ir kvalifikuokaip48va]asbuvoprailginamasli .
ininkems - 42 markės. Pava.wi
Pietūsanš~ų. darbosavaitę moiti . .všvalandų per savaitę. Už daugiau
10,eim · •
VIr alandžiai·
os per d.
J
t<~oneJebran e . 35
.
d
Anksči ie~ą ~ ne daugiau 1 g sm -:- pfenigiai. Pragyvenimoišlai5
buvo~~;uneta. trijų mėnesių ~arkes, t_.y.45-55 markės per mėnesį.
markių per mėnesį. arama išvykusiųjų į darbus šeimoms

;f

Prievarti l8
1942m p
.
n vykimasĮ Vokietiją
kietiją nedav6i::_asaą varyta smark'
numatytą d b~'!uesnių vaisių t
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
.

d.:

siusdarbu
s ir tuo būdu ubikrinti tų jėgų tolesnf egzistenciją, GeneralinioKomisaro
pritariam
as irpasirėmęs ReichoKomisaroRytų Kraštuipotvarkiu1941. VIII.
15,dėl darbojėgų panaudojimo, §2 įsakau:
l . VisiLietuvos Generalinės Sritiesgyventojai,vyrainuo 17-45 m. ir netekė-

jusiosmoterysnuo 17-40 m. amžiaus, privaloužsiregistruoti
apygardų darboįstai
gosearbajų skyriuoseapskrityse
, darbuiReichopramonėje, žemiau nustatytatvarka
irlaiku,pagalpirmąsias pavardžių raides,būtent:
nuoA iki D laike nuo 5-8 V.1942,
" E " l " 9-13. V.1942

nuoK 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 išduotaispažymėjimais galiįrodyti, jogdirbanemažiau,kaip 48 valandas
savaitėje; b. asmenys,kurie nuolatosdirbažemės ūkyje.
. 3. Asmenys be pilietybės arbanenustatytospilietybės_ privafovis_i
_be ~imties
registruotis,
netjei jie ir nuolatosdirbtų iemės ūkyje arbaųnonese bei įstaigose 48
val.persavaitę.
.
.
.
4. Privalą užsiregistruoti,
lygiaikaip ir jmonių vadovm,kurie~ngtų_ ~w
potvarkionuostatus,kiek jie liečia registravimosi
prievolę, arbasuteiktų ~ezsm~s davinius,bus baudžiamipasiremiantReichoKomisaroRytų Kraštuipotv_arkiu 1941. Vlil. 15 d., dėl darbojėgos panaudojimo, §6, arbaApygardų Komisarams suteiktų baudimo teisių ribose.
5. Šispotvarkisveikianuo 1942 metų gegu1ės mėn. 2 d.
Kaunas,1942. V.2.
Dr. J.PAlJKS'IYS,
Darboir Soc. reikalų Generalinis
Tarėjas ([L, 1942-102/263).

J .Paulcštyskartu paskelbė dar ir su aukščiau minėtu įsaku susijusi kitą - "vykdymo potvarki" - kuriuo buvo atšaukti visi li~ tol išduoti
dar~ _Pažymėjimai. Jie turėjo būti pakeisti laikinaisiais. Šiais veiksm.~is siekta atimti darbo pažymėjimus iš visų tų, kurie, \>?tvarkio leideJ? nuomone, neturėjo nuolatinio darbo arba visai nedubo, nes tada
tok1~ žmo1_1es
galima būtų panaudoti darbams Vokietijoje. Tasai potvark15,kunu~ ~~r buvo ~rasinta jo pažeidėjams, o namų savininkams
užkrautos pohctJos pareigos, buvo toks:

354

Albinas Gražiūnas
Vykdymopotvarkis

~

. . _d~Iprivalomotalkininkavimo
Reichoka
Lzečza:· la!kinų darbopažymėjimų išdavimą.
ro pramonėje
l . VisiLietuvo
s Generalinės Sritiesgyvento . .
.
':ėjusios moterysnuo17-40metų amžiaus, nu~~dt?r~znu'! 17-45 me .
1
zki,{91~
m~tų ~eguiės 7 dienosgautiiš savoįmoniųnaz '!ed!rbą žemės ~ky_
~ net
e.

pro,esz~~.s
zr di:ką namų ūkiuose iš savo rofi . . ar ~lazgų - asm
7e,luri
pažyme;zmus
, tki bus išduotinuolatiniaip:žyme~!(les.s<uungos- lai~nyslaisvos
2-,Parb~pažymėjimai turibūti ·
· · eJzm~z. .
nus darbo
sutarčiai pasibaigusdarbopažymė 'i~ų savz~ur_zkų rupesnngaisau .
raginimo,
darbopalymėiimą o,:ąžinųn· 1·0 sav!mnka_s
privalo fuoiaugob~a
mi. Darbo
1
... ~
o· ·
mones vedeiu1·
,
e atsiei
3D
.• · W'.bo,Paiyrr_z
e;1masprivalobūti išrašy
~. •. .
ropa.
ture_ti
s~f:anč~ žinias:vardasirpavardė:
as vokiečių·" lietuvių kai . .
tybė, pilietybė, darbovieta;kaipilgaidirbg. f:: .data,š~zmospadėfis, :_mzs irhlri
d 1·Darbopažymėjimai turibūti atžyal~ . IdasP_are1gas
atlieka , esas,tau.
uonpažymėjim_ai_ neg~lioja.
metzgegužės 4 dienosdat~.Anks . .
5.Namų savzmnkalirvaldyt
. .. . .
čzau zJ.
0
patikrin
_ti visussavonamuose į: lP°:etgo;am4_P~adedant
1942 m
.
nų, Iameyraįvardinti šiovy/J!: ~zus asmeniszrpavardesbei dr.gegu}is
21d.,
pranešti
artimiausiamArbeitsam"/uo!o
;:n:arkio. ~l,.bet neturi daįo esustų ~me.. 6.Remiantis
ReichoKomisaro~
a a JOskJ'!uzapskrityje.
Paiyme;imo
,
;egospanaudojimo
, §6 arbaA
'ytų Kraš_tuz
potvarkiu1942
busbaudiiami
: l. asme
{1'gardų Komisaramssuteikt · _ll.15,_~ldarbo
~ suklastotais
darbop:J/ ~n e~ 1942m. gegužės mėn.
zmot~zszų ribose
;o;3.asmenys
, kurie
me;zmms
; 2. asmenys,kuriedarbo
us_~llktibearba
arbanamuosebeda,,fa,;942m._geųutės mėn. 21 d. bus lei P~eJzmą ~uklasto-

imf

n

'J/tf

.

mą 116?
[staigo;
~. Be ši: :::~;'I:,e;tP~ėjimo api~pri~art;r:1sn::/:s::~
zspotvarkisgaliojanuo 1942
a~am os zrmaistokortelės
n.aunas,1942. v,2.
m. gegužės mėn. 2 d.
·
r,,

•

Darboir S
. /Pas.Į Dr.J.PAUKšIYS,
oc. reikalų Generalinistearėjas
Šie dr.J Paukšči
(ĮL, 1942-102/263)
dintu ge PKi.. . . 0 potvarkiai spaud ·
• .
.
n. · bihūno atsišaukimu:
OJepas1rode su VIršjų atspausVisosEuropostautos š' ndi Į Da~bininkus
mą. Karasre'/ca'--.
za enyraĮtemnu ·
..
reikati . 1 _ <UUJa
nema.tų ištekJ' . -r- sz'?ss~voJegaskovojepriešbolševizčia Vo'/!Jausus_darbojėgos kadrai zr/P?fln?at spartausdarbo.Tamtikslui
diengru ~a,f:unkovaiprie§bo/ševiz,/a dide![ <!'1:bo
jėgos pareikalavimą jau·
darboj. mzaszfront~.Jiemspakeisti t'adovau1azrkuriosmilijonaikarių šia~1
dirba 1 P~~ryžu
!zosparemtipri 0 a,P~g_a
lbos tų tautų, kuriosirginklu_
zr
1li;ona1
.
'!1
svetimšalių
daeb.
fševkųzldn1
frontą. Todėl Vokietijoje
šiandien
KaiP visos E
" zmn
pramon .
uroP_~s
tautos,tai irL . . . - .
. .
čiai darĮ/°:' yraats1l1epusi
Nese~1· 1.. ~tu~al šukį paremtidarbojėga vokiečių
taippat zmnkų. Jietinkam~ia rū ~ l, .okietiją išvykoiš Lietuvoskelitūkstan·
nį d.arb!?~na
S[!ecialias
paša/l ;n~ zrdarbosąlygomis patenkinti.Jų šeimos
šiojesri J~goskiekį. Mūsų iemt·- ?čiau yrareikaloVokietijaisuteiktidardi~_žemės a%t®:turibūti stipri,,:::ikis darb~jėgos negali duoti.Atvirkščia4 JIS
'}e,Jauparagintivykti
zestų zrmiestelių gyventojai
, kuriedirfJ:l
mnkamspadėti. Bus padarytadar tolesnių

'i

ke1~

'Š;e

/J·t;
.
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.
. kaimodarbojegaiorgamzuoll.
i';gl1ek
kitokiapadėtis pramonėje. Pramonė, kurinaudojaužsienio žaliavas,yra
•verst
adėl karosavoprodukciją mažinti. Metalo,tekstilės, chemijosirkitospraf:o„ės šakos iymiaisusi~urino_s~vog~myb~. Ji iratef'ljepl~s~is~ega~ės, kol_vykstakaras.
Todėl pramones darbmznkaz, kunų darboJega/a1kinaz
ga/etų būti produkt
ingiausunaudotaVokietijoje
, kviečiamipadėtį suprasti irsavanoriškaipapildytisvetimšalių darbininkų gretas Vokietijoje.
Fronte
Jiandien vyksta sunki ir atkaklikova.Frontoaukayra daugdidesnė ui
auką darbo
fronte.Darbininkai,neklausykitepatamsio gaivalų, kuriejus pakuidomis
atkalbinėja važiuoti į Vokietiją. Taibolševikų propaganda,kuriasiekiama
sutrukdyti
ginklų gamybą ir tuo susilpninti mūsų bendrą frontą priešbolševizmą.
Visi,kurie tikgalite,stokitepo darbovėliava darbininkijosišnaudoto
j ui raudonajamslibinui sutriuškinti. Tik bendromispastangomis ir darbupalengvinsimepergalę, kuripatikrin
s ir mūsų tautaipastovesnę ateitį irgerovę.
P.KUBIL/ŪNAS,

PirmasisGeneralinis Tarėjas
Šio atsišaukimo ir aukščiau cituotų potvarkių autoriai nė nenutuo-

kė, kadšie jų kreipimaisisukels paniką visame krašte. Žmonėms susidarė

~pūdis, jog prasideda masinis ir beatodairiškas lietuvių vežimasį Vokietiją. 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
taspats generalinis tarėjas tuojau pat - gegužės 6 dieną - išleido dar ir

kitą potvarkį, kuriuo įsakė 1919-1922 m. gimusiemsvyrams registruotis

transportotarnybos talkininkaisjau ne į Vokietiją, bet i Rytus- transporto darbamsfronto užnugaryje. Pagaliau ir patys administracijospareigū
nai nežinojo,ką į siunčiamųjų darbams i Reichą sąrašus įrašyti, o ką ne,
nespaaiškėjo,jogpagal potvarkį į Vokietiją reikia siųsti ir daugelį tų, kurie ir Lietuvojebūtinai reikalingi. Įmonių ir įstaigų administracijanežinojo, ką daryti,nes pagal įsaką ji privalėjo daugiaunebeišduoti darbo pažymėjimų ir daugeliuijai reikalingų darbininkų bei tarnautojų . Sąmyšis buvo toks,jog tarėjas dr J. Paukštysbuvopriverstasvisiemsapskričių viršininkamsir miestų burmistramsišsiųsti telefonogramassu paaiškinimais,
kas pakliūna į siųstinųjų sąrašus, o kas ne. Spaudojepaskelbtaspaaiškinimas "Darboprievoleiteikiamostik laisvosiosir sutaupytoskraštodarbojė
gos': kuriamebuvosakoma: "Kiekvie
naspotvarkisvisuometyra bendropobūdžio ir išpirmopažvelgimoaJrodo,kadjis yra taikomasvisiemsbejokios
išimties.Bet kai tiktaipotvarkiuiyranustatomos vykdytitaisyklės, tuojpaaiškėja, jogpotvarkistoligražune visusliečia, jogpotvarkioribosegalimosgausio~išimty_s.
Tasf'!8akyti~air dėle,askutinių poti:arkių, paskelbtų gegužės 2 ir
6 dienomis,kunmstam tikro amziausasmenyswareigojami registruotisdarbo pri~lei ':,ar
o pramonėje ar talkininkaistransport
o tarnyboje.Visų pirma
apslai~ių mze~ osebuvo~da~t ~s~om~sijosiš savivaldosorganų atstovų_
df:'bo ms~kJ_o~ ap~krifle~
viršinmkozrburmistroatstovų, kuriosturi kiekVienoužsiregistruo1ančzopadėtįper.žiūrėti individualiai
irvisus, kurieturibent
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kokį rimtą pagrindą, į darboprievoleiatlikti asmenų sąrašą netraukti.D

ir Socialinių reikalų GeneralinisTarėjas Dr.Paukštysišsiuntinėjo Aps~~
1
(Vzišininkams)ir Miestų Burmistramstelefonogramas,kuriose aiškiai ~
būdinti tie atvejai,kada nuo registracijosdarboprievolei galima atleisti.11•
kie asm~n~s
yra:benrbųfų mo~~ įsta.i~ mokiniaf ~r~tu~ nt~~ geležinkeu°"
sauskelių ir vandenskelių darbininkaiir tamauto1az,ĮStaigų ir įmonių ne ų,
keičiami specialistai,žemės ūkyje nuolat dirbantieji asmenys (išskyrus :oakuriearbaneturipilietybės arbajų pilietybės negalima nustatyti),pasižym.~
ir labaireikalingiamatininkaiir verslininka~o taip pat asmenys, kuriereit!
lingislaugytimažamečiams arba seniems šeimos nariams arba, apskrit •
šeimospalaikymuLŠie nuostataikomisijoms, kurios paruošia darbopriev
a;
lės registr~ij?s~ ~ąr~q, _suteikiaplatius g~un:zus į sąrašus neįtrau:
tuo~ ~ tikrai_
yra reikalz:igi
kraš:o pramo?:i, žemes ~kiui arba negaliišvyktiER~zchą del~~ YP_atmgos
šeima~padetzes:P_atf~us teisingą atranką,
darbopnevo!,ę atlikstik tie asmens,Iame krašto ukiuz ir pramonei nėra būti
nai reikalingiir kuriegalivyktidarbamsį Reichą bejoldos žalos savo artimiesiems".(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!iskaim_e,_
o ypati?gai m~esn:,osedykinėja, sau pragyvenimą
užsidirbdaminešvanaisdarbaisarba iš vzso badgalščioja - skursta. Be to
n~ kiekvienasdirbamasdarbasyra pirmojo reikalingum o šį prieš bolše~
vzzmą karą vykdant. Vienus darbus ar įmones, kaip žemės ūki, reikia suin~e~.syvi~ti,
ka~o.tikslamsd(rb~či~s įmones praplėsti, o nuo kitų darbų
re!Jc!a
at~saky_tt,
1m~~essusiaunn_ttarba 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 atidžiaižiūrima, 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 darbo p~eJ~ą: O kas negalėjo toki o gauti, ėjo regis truotis, bet nemaža 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 paskelbt~s baus~es ~usikaltusiems anksčiau išleistiems registracijos potvarki~ms. Ties~, ~rtu~~e įsakuose jų nevykd antiems buvo numatytos baus~ es. Jas ~kirti tureJo apygardų komisa ra i, tačiau nustatyti, kas nesiregistravo, ir tuos asmenis nubausti buvo keblus dalykas . Todėl buvo užs~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 išleistas abiejų valdybų vardu . Jame buvo skelbiama:
l
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Potvarkis
ir perspėjamt{ių priemonių
u.tprivalomosregistracijosnuostatų nevykdy""l
Manopotvarkiais, 1942. V.2 d. dėl privalomo talkininkavimoReichokaro
amonėje ir 1942V.6. dėl transporto talkininkų tarnybos
, nustatyta,kad asmeprs kurienevykdoregistravimos
i prievolės arbają vykdydamisuteikiaapiesave
!,~isingas
žinias,taippat įmonių vedėjai, namų savininkaibeivaldytoja~
kuri~
nusižengia
šiems potvarkiams,baudžiamipagalReichoKomisaroRytų Kr~tut
1941.
VIII.15 d.potvarkiodėl darbojėgos paTltludojimo
§6, arbaSriti_es
Kom!~aram
s(Gebiet
skommissar)suteikta baudimogalia.Kadnesuprantančius padėties
rimtumo
ir išvengusius registracijos prievolės asmenisperspėti dėl potvarkionevykdymo,
nustatau,kas seka:
..
l. Apskritiesviriininko nutarimubaudžiamas
priverčiamojo darbostovyklaiki
trijų mėnesių arbapiniginebaudaikil 000 RM arbaabie
jomisbausmėmfs ~ :~
kasneužsiregistravo
potvarkyjenustatytulaikuir vietoje
, b._kasneatvy~l registr_av1mosivietą, šaukimą gavęs, e. kas nustatytulaikuneatvykoĮ darbopaskirstymo
Vl~ą,
d.kasapleidodarbovietę be DarboĮstaigos (Arbeits
amt'o) sutikimo
, e. kas sutet~
neteisingas
žinias,liečiančias registravimo
si prievol{,f. kas, būdamas namų Slnl!·
ninkuarnamų valdytoju,po 1942. V.21 d. nepati/aino
savonamuosegyvena~ių_
asmenų irnepranešė apieneturinčius darbopažymėjimų atitink;amai
D~boĮs~,gai
(Arbeit
samt'ui) arbajos skyriu~g. kaspo 1942.Y.21d. buvoleidęs aps~~ sav?
Mme arbutebedarbiams, neturintiems
pažymėjimų aJ!ie
privalomą uisiregzstravimą DarboĮstaigoje, h. kas darbopažymėjimą suklasto~o. . . .. .
• 2. Jei nubaustasisasmuopiniginės baudosnegaltsumokėti, JIS ahduodamas
iki3 mėnesių' į priverčiamojo darbostovyklq.
.
3.Baudimoteisė pagalReichoKomisaroRytų Kr~tui 1941.Vll!, 15potv~rkio "Dėl darbojėgos panaudojimo" §6 ir Sri~ių Ko"!~arams(Geb1etskomm1ssar'ams)suteiktabaudimogalialiuopotv~ki~ne~1č1ama.
4. Šis potvarkis galiojanuo 1942 m. birželiomen.16 d.
Kaunas,1942 m. birželiomėn. 15 d.
dėl baudtiamt{ių

DrJ. PAUKŠTYS,

DarboirSocialinių Reikalų Generalinis
Tarėjas
ST.MOCKUS,
Už Vidaus Reikalų Generalinį tarėją
([L, 1942-140/301).

Šia vokiečių akcija sutelkti kiek im~noma d3:ugiaudarbo jėg<;>s
didžiausio uolumo rodė dr. J.Paukštys. Del to perdeto uolumo tarp JO
ir pirmojo generalinio tarėjo gen.P.~ub_iliūno _n~tivykęs konfliktas. Dr.
J .Paukštys pradėjo be Kubiliūno pntanm? leisti ~ndrus ?okumentus,
kuriems pastarasis nepritardavęs. Pa~alvieną 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 tok1J ?a~č10 -~tvarki buvęs P.Kubiliūno vidaus reikalų valdyboje kancehan1os viršininku P. Dirkis 1969.X .ll laiške rašo: "tas labai nepatiko Kubiliūnu~
kuris suspendavo Paukštį irjo vietojepaskyrė Kupcikevičių, o man įsakė
atfaukti tą bendraraJtį beipareildtiuniversitetams
, akademijoms,kad tik
Paukščio bendraraJtis
ar įsakymas negaliojair kad aukštosiosmokyklos
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pasilieka veikti.Aš tą padariau telegramo
m is. Tačiau generaliniskomisaras Dr. Paukščio po to įvykio neatleidęs.
Pravartu pastebėti, jog tokia gen.P.Kubiliūno reakcija,kai jo paties

vadovaujama valdybabuvo pasirašiusi aukščiau cituotą įspėjamąjį ir baudžiamąjį potvarkį nebuvo koks keistasir netikėtas dalykas. Lietuvių įstai
gos dažnai leido okupanto naudai toli siekiančius potvarkius,ir sykiujo.5
pa.čios bei jų pareigūnai tų i,sakų nepaisė. Aukščiau cituotame laiškeP.Dirkis apie dalykų eigą vidaus reikalų valdybojerašo: "kadangivid. reikalų
tarėjo įstaigoje buvo keli departamentai
irjų etataiplatūs, tai mes turėjome
galimybių priimti virš normostarnautojų. Daugumo
je priglaudėm jaunų vyrų, kurie išvengė Reidu) darbų. Net laikėme savivaldybių departamenteporą
ry711, kurie Gestapobuvopaieškomi, ir būdavo tokių atsitikimų, kad ne vienam tarnautojuiprisieidavoatJyginimą-algą išmokėti susitikusgatvėje arba
kokiamerestorane.O kai prasidėjo išvežimasir gaudymasžmonių, tai tuomet vid. reik. tarėjo patalpos virto nakvynės vieta.Buvo ir tokių naktų, kad
ištisosšeimos nakvodavo.Tuoreikalulabaijautrusir u.7aučiantis buvoKubiliū:nas". Čia atpasakoti dalykainebuvokoks išskirtinisatvejis. Daug lietuvių įstaigų ir jų pareigūnų šitaip gelbėjo turėjusius dėl vienos ar kitos
priežasties slapstytissavo tautiečius.
Paskelbus, jog gana daug dr J .Paukščio potvarkiu įpareigotų registruotis darbams Reiche gali būti nuo tos pareigos atleisti, iš tikro ne
tiek daug beliko turinčių tą prievolę atlikti, nes lietuviai pareigūnai surado vienokį ar kitokį pagrindą atleisti nuo registravimosidaugelį šauktųjų. Tačiau visi tos prievolės išvengtinegalėjo. 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!ausiai atsidurdavo koncentracijos stovykloje. Tad ligi 1943 m. kovo menesio prievarta į Reichą buvo išvežta apie 22 000 darbininkų.
Vokiečiai

pradedabeatodairišką darbininkų medžioklę

Iš Lietuvos darbininkų į Reichą išvažiavomažai, todėl naciai_įnir:
šo. Generalinis komisaras von Rentelnas jau 1942m. rugpjū6:o m_enesĮ
buvo pareikalavęs, kad Lietuva vokiečių pramonei duotų,~ J~u_išvežtųjų, dar 30 000 d8:b~
. ':7
ėlia~ !-litle~o-~a1:15iasis įgalio~ ~ar:
bo jėgai paskirstyti Saukelis ŠĮ skaičių pad1dliloiki 100 000. Taigir~ika
lauta daug, o gauta mažai darbininkų. Kokios nuotaikos ?uvo _a~m~sios aukštuosius vokiečių pareigūnus, kai paaiškėjo, jog betuviat neSlveržia 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. Šiamepasitarime taip pat dalY"'.av~
~ecke~ ,
Lietuvos SS ir policijosvadas brigadenfuehreris ~as
ir ~tt SS, S ~~
policijos vadai. Pasitarime, kaip liudijoJustas, Re1chokonusaras Lo
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e pranešė: 1:fitlerisir Hi_ml~ris<:8ą labai nepatenkinti, nes Lietuvapernelygm_aža1savo žmo~ų smnči~_d8;I"~ams į_Y~kietiją; taip pat jie esą
u15irūstmę, kad prastai ĮVYkdoIIll 1va11US
vokiečių kariuomenės užsaky1J1ai
. Būdamas Rygoj Himleris pareiškęs savo dideij nepasitenkinimą
dėl tokiospadėties. Daug vyrų įvairiomis dingstimisišsisuko ir nevyko
darbamsį Vokietiją. Tada Jeckelnas atsistojo ir pareiškė, kad šis Hitlerioir Himlerio nepasitenkinimas yra visiškaipamatuotas, nes Lietuvos
ss,SD ir policijos vadų įvykdytos represijos yra nepakankamos. Justas: Jeckelnasįsakmiai pareiškė: "Aš jums pasiųsiu SS brigadą, kuripadės išvytiiš miškų ten pasislėpusius lietuvius. Vieną ar du šimtus lietuvių
mespastatysimeprie sienos, ir jūs pamatysite, kaip greitjie patys išljs iš
savo
slėptuvių". (Cit. Žb, 1946-13/25).
Po viskam,1943 m. vasarą, pats Saukelisatvykoį Kauną, norėda
massusipažintisu padėtimi ir garantuoti, kad iš Lietuvos Reicho ūkiui
būtų gautadaugiau darbininkų . Gauleitetj ir Reicho statthalterį Saukeij
pokaro, kartu su kitais nacistiniaiskaro nusikaltėliais, teisė tarptautinis
Niurnbergotnbunolas. Saukelis laikytas tokia pat pabaisa, kaip garsieji
žudikai- Himleris, čekų pogrindžio nudėtasis Heydrichasir kiti į juos
panašūs. Saukeliopareiga buvobet kokiomis priemonėmis vokiečių karo
ūkiui parūpinti pakankamai darbo jėgos - ką jis ir buvopasi.ryžęs įvykdyti.
Dar1942m. vasarą vienam pasikalbėjime šis nacių pareigūnas pareiškė:
wGinklavimosi
pramonei kiekvienumetu ir bet kokiomisaplinkybėmis reikalingos
darbojėgos bus suteiktos.žemės ūkio derliausdarbamsdariki šiol
nebuvusiu
mastu padės hit1eriškasis
jaunimasirvokiečių mergaičių sąjunga
kartusu mokyklomisir mokytojais. Svarbų vaidmenį suvaidinsir vokietės
moterys,
kurių jau ištisimilijonai, nežiūrint namų ūkio darbų, savonoru dirbavokiečių ginklavimosiįmonėse arbažemės ūkyje. Svetimų darbojėgų srityjeturimareikalosu karobelaisviais
irciviliaisdarbininkaisiš dauge.iokraštų.
NuoEuroposmaitinimo užtikrinimopriklausolikimasir tų tautų, kurioms
priklauso
karo belaisviai.Todėl karo belaisviaidirbane tik Vokietijai,bet
visai
Europai,visai Vakarų kultūrai, o tuo pačiu ir savo tautai.Didėjantis
da:fxJ
pajėgų įtraukimas į darbą Vokietijojerodo,kad Europossolidarumas
~ tuščia sąvoka, betfaktas, kurispasirodystvirtesnis,
neguvisosbritų imJienJos
priešžemyną nukreiptospastangos.Vokiečių kariuomenė yra gerai
0/;TŪpinta ginklaisirmunicija.Tačiau mesjokiu būdu netoleruosimeapsilei~ nuodėmės. Geriaupasibaiguskarui mes turėsime dar didelių atsargų
Klt}klų ir municijos,negu bet vienojefronto vietojekareivisturėtų nusiskųsti
dėl nepakankamoapginklavimo" (Cit. [L, 1942-101/262). Saukelį, kuris
buvopasiryžęs ganėtinai svetimšalių darbo jėgos sutelkti,toks lietuvių neno~ _vyktiį Reichą vedė iš kantrybės. Šitai darbo jėgai sutelkti Saukelis
:~deJ_o_alcciją, kuri net jo garbei buvo pavadi~~ "Saukel-:-Aktion
:'. ir tu~ butivykdomapagal specialiusnuostatus - nurodymaidarbo Jegoms
Rekban
Surinkti".Tie nurodymaitiksluipasiektileidovisų prievartosprie-
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::;;;enų jie, taip medžiodami vietos gyventojus,perėjo Svyrių ap-

menių - neatvykusiusšaukiamuosius i darbus pristatyti jėga, pasis\.

siųjų šeimosnariusl~

~te,
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~o~ pas~lėpę įp~eigo.tieji p~istatys :~

į darbus,vieną ar kelispasislepusiŲJų šeunų nanus kaip pakaitalus išvež.

į Reichą darb~ vie~j n~prisistačiusiojo ~ašauktoj?.ir t t. Vykti i darb~

Vokietijo~
.buvoµ,a~igoti 15-55m~~ amžiaus vyr~ ir ~~5 metų moterys.~eik~Jos~~ 100~ darbm~ . ~~buv? išs~ amas jau net ir
žemesūkis, apiekurį anksčiau patys vokiečiai sake, kad Jame darbo rankų
dar per maža.Anot "Saukel-Aktion"plano, 15 ha žemės ūkio ploto turė.
jo būti paliktatik po vieną darbingą vyrą, o kiti privalėjo vykti į Vokietiją
Okupantų reikalavimaibuvo tokie, jog net ypač vokiečiams prielanki~
laikytasdrJ. Paukštysatsisakė pasirašytipotvarkį dėl 100 000darbinihkų
Vokietijosūkiui . Pareigūnas aiškino,kad nenorįs kompro mituotis, nesžinąs, jog tokį kiekį darbo jėgos pasiųsti i Vokietiją yra neįmanoma.
Vokiečiai dabar jau ėmėsi kitaip darbininkus rankioti. Okupantai
jau buvo patyrę, kad išleiduskokį nors potvarkį darbam s registruotisarį
darbusvyktiLletuvoje rezultatų maža teduoda, todėl darbingus krašto
gyventojus buvoimta gaudyti. Taidaryti vertė ir lietuviškąją administraciją. Pastarajaiši akcijabuvo mažareikšmė, nes vietinė administracijaviską
darė daugiausiadėl akių. Kone visada žmonės iš anksto žinojo, kad bus
gaudoma, ir pasislėpdavo. Paprastai žinią apie rengiamas gaudynesper
patikimusasmenispaskleisdavo pati lietuvių policija, kuriai būdavo įsa
komatam tikrusasmenissugauti. Ne kažin kiek laimėdavo ir tuomet,jeiguprie 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 pažymėjimų. Net tarnybiniaisreikalais išvykę asmenys pakeliui dingdavoir
tikpo kuriolaiko atsiliepdavojau iš Reicho ar pafrontės Rytuose. Galima
paminėti Prienų gimnazijosmokytojo Radzevičiaus nuotykį. Jis direktoriaus tarnybiniais reikalaisbuvo pasiųstas į Kauną ir pakeliui dingo.Tik
vėliau, praėjus keliomssavaitėms, atsiliepė iš Rytų, kur jau buvo pakliuvęs i darbokuopą. Paaiškėjo, jog netoli Garliavos vokiečiai sulaikė au~obusą, kuriuoRadzevičius vyko į Kauną, išsivedė visus jame rastus darbingo amžiausasmenis, kuriuos ir išsiuntė į darbus.
Tačiau vokiečiai gaudė ne tik atskirus asmenis. Kai Saukelis lankėsi Lietuvoje, buvęs SS ir policijos vadas Lietuvoje, policijos gen.yvysockis, kadangi prastai ėjo savo par eigas, buvo pakeistas l!kr_amos
Dniepropetrovskesavo griežtumu ir beatodairišk umu pagarsėjusiu Po·
lic. gen. Harmu. Šis naujasisSS ir policijos vadas Lietuvoje, susitar~ssu
Vilniausapygardosir miesto komisarais, užsimojo įvykdyti tai, ~pieką
anksčiau minėtame posėdyje kalbėjo Jeckelnas. Išsirūpinę, kad iš
k_ij~s
būtų atsiųsta 5000esesininkų, latvių ir estų batalionai, ėmė ~,au';>tl VISą Rytų Lietuvą. Pradėję Šven~ionių apskritimi, kur sugaude apie

yn·

~ - Pabradę, Nemenči~ę, Rie~ę, ~ntvarį,.Tr_ak~, Va~ininkus, Y_as~nŲ, Perloją, Eišiškes, Ž 1ežmanus 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 miesteliuosebei kaimuose ir prasidėdavo darbi?go a~iaus vyrų_ir. ~o~erų
medžioklė. Tačiau rez~ltatai nebū?~vo tokie_,~0~1~ ~aud):OJa!tik~davosi.Gyventojaibuvo 1pratę skubiai perdavmetl ~~as ap.ie ~e~~ną
itartiną okupantų judėjimą, todėl atvykę gaud>'.to1ai
~ažmau_siaimiesteliusir kaimus rasdavo tuščius ar bent pustuščiu_s- ;1en sem~s, mo~e~
rissu vaikais. Kiti būdavo išsislapstę miškuose ir kitur. Į miškus IĮStl
gaudyt
ojai ne kažin kieknorėjo, nes iš ~e~ kar:taisjuos s~~ikdavoir k~lkosvaidžių serija. Taip nacius, pavyzdžiui, sutiko pagarseJę savo kovmgumuPerlojos dzūkai, kai vokiečiai atvykoi ši~ ~etovę.
..
.
Vokiečiai Uetuvoje darbininkus medžiojohgipat okupactJOS
pabaigos.Dar 1944m. pavasarį vokiečiai planavoišvežtiIX;>
.5CJ?O
~me_~ų per
savaitę. Tačiau tuo laiku Rytuose ~on~ nes~aiko~ai iš leto ntos1l vakarus,o pačiame Reiche Vakarų sąiungininkai be p~liov~ ~mbard~v? ne
tikkarines gamyklas,bet ir miestus, todėl suorgamzuotl~okią darbininkų
vežim
o i Vokietiją akciją buvo tuščios pastangos.Juo labiau,~ad ?ku~antuižvėriškai likvidavusVietinę Rinktinę, visatauta ~uv_op~,~~t~usi v~
kiečių elgesiu. Maždaug nuo birželiomėnesio ~durto li~tuVI:U
~~e vyktil
Vokietiją. Tuomet jau kasdien aiškėjo, k~? arteJaantroJis~VIet:me
~~pacija. Daugelis apsisprendė geriau išvykol Vakarusne~ _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}ov~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~sgyve_nt0JŲ ve e ~rbams į Reichą ar kur nors kitur. Yra _sk~l?ta,J_ogapte 100 ~. tači_~u
galbūt tikslesnis buvusio darbo ir soc_1ahntų reikalų generaltmotareJ.o
dr .J.Paukščio nurodytas skaičius - apie 75 00?
:15i:nenų. Tenka_p~t~~.
·
d
1·
'š
žh•
•ų
pabėoo
tačiau
pabėgusiŲJŲ
tš darbų Vokiet1101e
iš
ti JOS a 1S t ve "t J
o '
. . O000
bė . 'š
tikro nebuvo tiek, kiek kai kur skelbiama:--hgt 3
, - nes pa _gti1
.
· ,vo
, kiett'J'os sn'čių buvobemažne1manoma
arba
bent· labaisuntolimesmų
· · al
··
ku . Vokiečiai apie bet kokiusnežinom~ ~i:n~rus
pnv e1otu~J~u_pat pr~neštivaldžiosorganams. Be to, ĮX>licija ir k1t1saugumopadahnuužmonių
judėjimą labaikruopščiai sekė.
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kartais pavykdavo sutelkti ir didesnę grupę. Bamėnesio vidu~j~ iš ~ilni_au~buvo išv~~tas_900~ar~ininkų bū
Ia. Ligito laiko iš V1lmaus 1r V1ln~ausapsk~~cs_ Į Vok1et1Ją darbams
Tvež
ta jau apie~ 200 ~m~nų, k~ne kon~ v1S1_d1rbo
Hessen:-Nassau
rovincijos įmonese_. B1ržeho 5 ~-_išK~uno .•~keha~o?OO
žmomų_ b~rys.
p Kaipminėta, Lietuvos darbininkai plušėjo Vokietijospramones ~Onėse iržemės ukyje._Dirbusieji .~e~ė~ ~~ b1;1vo
pas.ki~~ pas ~!~os
irRcinokrašto ūkininkus. PrūstJOJe lietuvta1drrbo I')'W_l:CJe
šios ~o~etiJOS
srities dalyjeir kai kurie buvo čia atvykę dar okupactJOSpradžtoJe savo
noru. Vakaių Prūsijoj dirbo daugiau lenkai ir įvairių tautybių belaisviai.
Reinokrašte 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<;>,
NaninaKopac ir panašiai, galime spręsti, jog čia su Lletuv~ darbiru?1'~~
pakliūdavo ir gana daug ne lietuvių tautybės asmenų, kunuos vok1ečiat
pirmiausiaveždavo 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~toko~les a~ll!,"davo~1mininkai,kurie kortelėse pažymėtą maistokiekį_atskru.ty~avo išJie~~
duoklių. Vokiečių ūkininkų iš tikro buvo v_is?~I':}
. Thd_Vl~~usdar?t~
maitino visaipatenkinamai.Kitur,pa~?žiw,J~tgu~e~o
šeunat p1~tumsvirdavo žuvį, tai darbininkai tureJOp~itenkmu_tų žuvų galvonu~.
Pastebėta, jog svetimšalių darbininkų nes~xhnd_av~
pne bendr? s~~- Jie
turėjo - tik su retomis išimtimis- valgytiatskirru.kur nors virtuveJe ar
jiemsgyventiskirtose patalpose. . . .
.
. .
.
Zemės ūkio darbininkams skinami butai, drabuž1a1,darbo intensyvumas taip pat iš esmės priklausė nuo šeimininko. Te~a priminti,
jog užsieniečių darbininkų šeimininkų butuose paprastai neapgyvendindavo. Didelėje Vokietijosdalyje samdiniams vyrams ūkininkai turėjo įrengę kambarį tvarte, prie pat durų. Tokiam kambaryje apgyvendintas darbininkas kartu buvo dar ir naktinis gyvulių sargas. Tie kambariai dažniausiai buvo gana gerai įrengti, tačiau juose tvyrojo tvarto
kvapas. Anksčiau juose gyvenopatys samdiniai vokiečiai. Jiems išėjusi
frontą, tuose ka°:1ba~uosebuvo apgyv~ndi~tiužsie~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
pasitaikydavoir visiškų landynių. Stambieji ūkininkai ir dvarai darbininkamsturėjo atskiruspastatus, kurie ne ką skyrėsi nuo Lietuvoje buwsių kumetynų, tačiau vokiškiejikumetynai buvo žymiai geresni nei
lietuviškieji.Tokiose patalpose teko gyventi ir iš Lietuvos atvežtiems
darbininkams.

~rbuotojams

Lietuvosdarbininkaiį Vokietiją vyko įvairiai. Kai kurie-daugia .
L~pradžių - išvykoir pavieniuiarba nedidelėmis grupelėmis, tačiau :a
niausiaivokiečiai surinkdavodidesnes grupes, kurias šiaip jau suvcžda·
į Kauną arba Vilnių. Thda gabendavo i paskyrimo vietas Rciche.
vo
Pirmojiu}sirašiusiųjų partijai Saksonijos fabrikus buvo išvežta•a
1942m. kovo 10 d. Točiau išvykusių skaičius rodo, jog verbuoti žmo~~
tiemsdarbamssekėsi prastai. Pirmojoje grupėje buvo tik 130 asmen (~
kurių tikviena moteris).Tačiau vokiečiai stengėsi įteigti, kad išvyksta\~
lietuvių būrys - tik dideliožygiopradžia. Spaudoje ran dame tokį šių darbininkų i~iuntimoi Vokietiją aprašymą: "Vakarvidudienį iš Kauno ijryko
pirmojilietuvių darbininkų grupė, užsirašiusių savanoriais dirbti Vokietijos
ginklavimosi
pramonėje. Jų iJlydėti į Kauno geležinkeliostotį atvykoDarboir
Socialinių reikalų GeneralinisTarėjas DrJ. Paukštys, darbininkų verbavimo
V~Jd_etijon
komisijosvadov~ P-~~e, Profesinių Sąjungų CentroBiuropirmm111kas
pik. Urbonas,SavitarpinesPagalbosatstovasM.flgūnas, i§vykstančiųjų !eimų nariaibei artimiejiir kt. Atsisveikinant su išvykstančiaisiais darbininkais,
pirmą žodį tarė Darboir Socialinių reikalų Gen. Tarėjas DrJ.PaukJ.
tys.Jispabrėžė, kad visiišvykstantiemsdarbininkams rūpimi kl.ausimai,
liečią jų !eimų nariusar juos pačius, bus sutvarkyti darbininkams palankia
prasme.!'§vykstančiuosius Dr.J.Paukštysragino visurjaustis tikraislietuviais
ir būti geraisdarbininkais.Taippat pabrėžė, kad apie visas nuoskaudas-jei
tokių pasitaikys- lietuviaidarbininkaituri.parašytiDarbo ir Socialinių Reikalų Valdybai
ar netpačiam tarėjui DrJ.Paukščiui. Po jo kalbėjo Profesinių
Sqįungų CentroBiuropirmininkaspik. Urbonas.Jis pabrėžė, kadprofesinės
są,ungos, būdama darbininkų organizacija,visuomet ateispagalbon,kaitik
lietu_vius
darbin~ dirbančius Vokietijosginklavimosi pramonėje, palies
kokianorsnelaime.Paprašė visusišvykstančius visaisreikalaiskreiptisraJtu
i Profesinių Sąjungų Centrobiurą, o Jis ar tai lietuviškosspaudosbeiknygų,
arkurių norskitų trukumų atvejupasistengsdarbininkams padėti.
. ;--Jums,kuri.eišvykstateužsienin, - kreipėsi pik Urbonasį išvyksUu:·
čiuosius, - pavestaapgintiLietuvos ir lietuvio garbę. Jūs tai galiteir tunte
padaryti!
Baigdamaspik Urbonaspalinkėjo visiems iJvykstantiemslietuviam3
sveikiemssulauktito momento, kada galės grįžti į savo senąją tėvynę.
.. Paskutiniuoju
kalbėjo lietuvių darbojėgos verbavimo Voldetijon~lSlfOS vad?vasp.
S~e. JisPflkrėžė, kad esąs laimingas,galėdam_as_ pasveildn~
P.'":1.uosiu~
lietuviusdarbmmkus iš tų tūkstančių, kuri.e VokietiJOn.
vyks,
;r
tikisi,ka:'
išry_kstan_tieji
darbininkaibus patenkinti Vokietijosįmonių~
są~?m~, o ll!Wr:es~ ~jais darbininkais.Baigdamas p. SfJ!se
laim111gai
pasiektikelionesgalą, kur lietuvių darbininkų laukia vo/delllDir
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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Vokiečių ūkininkai u1si~niečius _dar_bininkus mygo Į?~e darbo,ta.
J(nyg
os "Lietuvadviejų okupacijų replėse" autoriusAlbinasGražiūčiau vokiečiai nuo senobuvoĮpratę laikytisnus!atrtos a~ š_iaipnusistovė.
jusiostvarkos.Vokietijojveikė gana smulkmeniški darbininkų samdos.
'eš žengdamasamžinybėn, nesuskubotai knygaiparašytiapibendarbosąlygų nuostatai,ku~e nusakydayonet .ir ~mės ūkyje, kiek vata~~
n~,fn0 irsudarytinaudotų šaltinių sąrašo, išskyrus10,11,13,16ir 17 vodų kuri
mėnesį ~r dien~drrbama,koki~s ~~ bu_tl_dar~ perti:aukosva).
šaltiniu
s. Jo naudotišaltiniaibejokių išnaJų telegrafiškai
yranurogiuibei poilsimir t.t Šių nuostatų vokiečiai paISe net rr užsieniečia~
~e.'!1cste
. Tie, kurių tiksliaiatpažintinepavyko,yrapaženklintiklaustudarbininkams
atvykus.Tadnors darbo metu atvykėliai iš kai kurių šeimioiratpažintieji dažnaineturivi~ biblio?7~finio
aprašod~menų (žr.
ninkų ganadažnaigirdėjo paraginimą "arbeiten, arbeiten" - "dirbk,dirbk„
že
m
iau
šaltinių
sąrašą).
Tekste
esančios
šaltimų
santrumpos
šiamesąraše
tieūkininkai negalėjo verstidarbininkų plušėti neribotą laiką, draustip~ilsėti ir t.t.
surašyto
sprieššaltinio pavadinimą.
Pramonėje darbininkų sąlygos (čia administratorių būdas taippat
turėjo reikšmės) labiau nei žemės ūkyj e priklausė nuo įvairiais vall. Bal
ticStates lnvestigation: JAVAtst?vų_Rū~ų Karsteno komite_to
džiosarba pačių įmonių potvarkiais nustatytos tvarkos. Jau anksčiau
tyrinėjimų medžiaga. - Part 1. - Apimtisapie 200 bylų. - Amerikos
Lietuvių tarybosarchyvas/ALTN.
minėta, kokios sąlygos žadėtos lietuviams darbininkams, kai juos kviesdavovyktidarbams į Vokietijos gamyklas. Daugiau ar mažiau tos sąly
2.Gennanisieren?//Das ScwarzeKorps.- 1942.-Aug. 20.?
gosnuvykusiemc;
į darbusbuvo ir taikomos. Dauguma nuvykusiųjų dirbti
3. Rosenberg A. Schlcksal der Ostlandes: Ostland. - [Ryga),1942.?
į Saksonijos ar kuriosnors kitos Vokietijos dalies gamyklas buvo apgy4. Rosenberg A. Vorlaufige politischereichlinienfi.irdie Zivilverwaltun~.
vendintigrupėmis po 40-80 asmenų darbininkų bendrabučiuose, dažsl.ldlich
der Duena = Laikiniejipolitiniaiciviliniovaldymonuostatai l
pietus nuo Dauguvos, 1941. 07.14.?
niausiaispecialiaipastatytuose barakuose. Kai kurie , nenorėdami gy5. Frankfurter Zeitung. -1942 , Nr. 110-111.- Ketvirtoji Europa.?
ventibendrabučiuose, buvo susiradę kambarius ir gyveno privačiuose
namuose, tačiau tokių atsirasdavo nedaug. Iš spaudoje skelbtų laiškų
6. ĮL. Į laisvę: Kauno dienr. /Lietuvos aktyv!~tų front~.-:-K., 1?41,Nr. 1161;1942, Nr. 1- 305. - Vokiečių okupac11
0s metatSletStasd1enr.
sužinome, jog apsigyvenusi
eji tuose bendrabučiuose kiekvienas gavo
7. ĮL. Į laisvę: Rezistenc.mintiesir politikosžum. / Lietuvių fronto bičiuliai.
atskirą _lovą, čiužini, pagalvę ir po dvi antklodes. Apskritai tuose ben- Chicago, lll., 1953- 95.
drabučiuose buvo švaru ir tvarkinga, nes Lagerfuehreriai ir kiti vokie8.
MŽL.
Masinės žudynės Lietuvoje/ Red. B.Baranauskasir kt. l Vilnius
čių pareigūnai kreipė didelį dėmesį į šiuos dalykus.
uMintis
", 1965ir 1973,1 ir 2 t.
. . CJ:Yv
enantiejibendrabučiuose valgė bendroje valgykloje. Maistodar9.
Valuck
a
s
A. Kolektyvinė tironija. - K.:Valst.1- kla, 1943,230p.
~1~ai ga_udavo ribotą kiekį, ne daugiau nei įmonė gaudavo jiems mai10.
Lietuv
a
tironų pančiuose. - LietuvosMA ir LR b-kų kataloguose
~ti pa~al~ korteles, tačiau badauti nereikėjo. Darbininkas J. Martinonežinomas
šaltinis.
rusrašė apiesavo mitybą laiške iš Saksonijos: "Valgisgeras.Pusryčiams
11.
VBL
RMOst.
Verordnungsblattdes Reichsmi~ters fi.irdie besetzt~n
kav_a,.
duona_ir sviestas
. Pietumssriubasu mėsa irp~iai. SriubosgalivaJ.
Ostgebiete/ Hrsg.vomReichsministerium
filrd1ebesetztenOstgeb1ete.
g;nkiek~n .
žodžiu,galimapavalgyti
pusėtinai". (ĮL, 1942-112/273).
- Berlin:Reichsverlasgamt,1942- 1943.
Kad~ngi~ai laiškasbuvo cituojamas spaudoje, suprantama, kad taibu·
12. VkB, Verk. Bl,VBIRKOst. Verkuendungsb
latt des Reichskommissars
v~s Vienas iš geresnių atsiliepimų apie gyvenimą Vokietijoje. J. Martinofi.irdas Ostland:Anrufe, Anordnungenund Bekanntmachui:gennach
der Zeitfolge.- Riga:DeutscheVeri.- und - Druck. - Ges. 1mOstland,
rusf:C
sako, kad pavalgytibuvę galimapusėtinai. Kava užbalinta pienubu·
1941.
vo tik kartą per savaitę.
13.
VkB,Verk.Bl,VBIRKOst.Verordnungsblatt
des Reichskommissarsfi.ir
.
~riva~ai~enusieji maisto korteles gaudavo kiekvienas atski~ai
das Ostland.- Riga:DeutscheVeri.- und- Druck. - Ges.im Ostland,
rr ma_is~ pir~os1patys. Kortelės buvo tokios pačios kaip ir vokiečių.
1942-1944
.
Sunk)alarbailgaidirbantiejigaudavo ir tiems atvejams numatytusmais14. At.AmtlicherAnzeigerdes Reichskommiss
ars filrdas Ostland. - Riga:
to pnedus.
DeutscheVeri.- und - Druck.- Ges. in Ostland,1943- 1944.
15. Deut.scheZeitungin Ostland. _ Riga,1942.?
16.Ostland.- Riga, 1942.- Reprezentac.žum. Rytų kraštui.
17. Abl : Amlsblattdes Generalkommissars
in K.auen/ Der Generalko ·
sar m K.auen
. - Kauen:Veri.KauenerZeitung,1943- 1944.
mml!I-

~t
t,

rie~u

366

Albinas

Gražiūnas

LIETUVA
DVIEJŲ OKUPACIJŲ REPLĖSE.1940-1944

367

18. Statistische Berichte fiir das Ostland: Landwirtsch f
Handel - Verkehr - Preise und Loehne _ Bevelk a t - lndUstrie
Gesundheitspflege, Jhr . 1943-44 / Hrsg. vom Re .e ~~gsbewegun 0
Ostland. - Riga: 3 Buchdruck., [1945 ?].
ic
mtnissar ~r~d
19. Kauener Zeitung. - Kauen, 1941-1944[?].
as
20.Vilnaer Zeitung. - Wilna, 1941-1944 .
21. ON. Ost Nachrichten [?]. -Ne aišku ar nu d
ar kitas.
'
ro omas NO šaltinis

~ y Lietuvių sukilimas Vilniuje 1941 m.: Iš asmen. prisiminimų ir
40,:~enimų. Lo ndon : Nida, 1969. - 47 p. - Atsp . iš: Europ os lietu vis. 1969.- Nr. 10-18.
Šk·rpaK. Sukilimas Lietuvos suverenumui atstatyti= Uprising for the
41.re;toration of Lith uani a's sovereignty: Dokument. apžvalga. - Wasching-

22. De~ (?rden. - Lietuvos MA ir LR bibliotek k
tas Pats
šaltirus.
ų ataloguo se neži
.
. .
nomas
23.Nac1onalsozialismus.-Lietuvos MA . LR . .
nežinomas šaltinis.
ir
bibliotekų kataloguose

43.Žiburiai: Lietuvių ~avaitr._-Au _gsbu_rg, 1945-:19~9:- Pasitraukusių _1944
m.iš tėvynės lietuvių savaitraštis! le1Stas y ok 1ehJOJe (A~gsbuJ&)· V1~~?,8
išred. buvo šios kn . aut. A.Gražiūnas. lšėJUS 66 numen ams, Z1buna1
1949.09 . 03 buvo sujung ti su išeivijos žum "Aidas" .

24. Erste Verordnung zur Durchfiihru
d
des judischen Vermoegens im Rei~k i ~~rord _nung ueber Behand
25. Tiekimo ir paskirstymo įstai o L .
issanat Ostland [?].
lung
valdybos at ["ataskaita" arb!g~l Am
1etutvl?shgeneralinei sričiai mait1'ru•
26 D •
1c e r Anze· ?]
mo
. urp1ų ~ramonės sąjungos At [atask aita?] 19 iger. , 1943-1957.
27. D_arbasir sveikata:Lietuvos en . .
'. . ~3.
L~etuvosgen. srities blaiviniio i~!~e~ ~ai~~o
s-gos organas /
3
28. Lietuvos Konstitucr a· [Seim
..
'
·
~os. _-1938 . - Vai. i2 (Nr iJr~t;
~t89r · vas . 11 d.] // Vyriausybės
29. Lietuvių encikloped"'
. 37
. . -105.
1
M . Li
.
Ja. t. / Red VB'rž'šk (
30 T'~-· . ež~vi~e_nciklopedijos 1-ltla, ·195L1is?' r. red .) ir kt. - Boston,
. e~es
1buna1= The lights
.
kultūros d-ja "Žiburiai" - Miss~fhomeland / Kanados lietuvių katalikų
1957-1965 - Toronto; 1976 _ MI::!iuga, Ont., 1957 - 1995. - Leid. vieta:
31. Draugas: The L"th
.
is.sauga.
1 uaruan world _ ·ct
d.
.
·
.
-LC:hicago,111
., 1916-1995
~ddž~ily= Laisvojo pasaulio lietuvių
nas; 1teratūra.
· - ei iamas su priedu : Mokslas;
32. Karys:Pasaulio lietuvi k .
B'.'°°~yn,~ -Y., 1953-i99~~ų-veteranų mėn. žurn. / L.K. VS. Romovė. 33. Lietuvių ~ienos = Lithuani
1~95. -Le1d. vieta: 1953- ~ ~~- - Hollywood; Los Angeles, 195319
34. Lituanistikos darb,,; L' h
s Angeles; nuo 1960 - Hollywood.
inst·, 1969. - T.2._"-'
=
It
Uanian stud1es.
· - Chicago, Ill.: Lituanistikos
186

1

M:nr
.

_

ton: By the auth ., 1975. - 583 p .
. BrazaitisJ. Vienų vieni: Dvid~šimt penke~ų metų rezist~ncijoje /
42 N.E.Sudūvis. - Brooklyn: Į lalSVę fondas het. kult. ugdyti, 1964. - 424 p.

...

Redaktori
aus 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.
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Rudokas, J. 69
Rudzikas, A 26
Rugienius, J. 78, 85
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Statkus, Y. 111
Steikūnas, Antanas 190
Ste ponaiti s, J ., dr. 283, 337, 354
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B. 124
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St razdas , J., agr . 179' 193
Strumskis, V. 26
Stuka, F. 70
Stulginskas, V. 98
Stulpinas, J. 190
Stundžia, J. 65
Sudargas, K 25
Sudaris 68
Sūduvis, N.E . 143, 150
Sukarevičius, gyd. 109
Sungaila, V. 70
Sviderskas, S. 299
Svilas, V. 25, 87
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Toluba, J. 26
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Tomas, J., plk . 69
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Ulozas, A 67
Undraitis, J. 118 119
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Urbonas, G. 69
Urbonas, O., plk. 337, 342, 362
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Wolfas 231
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Žilys, P. 166
Žinius, K 81, 82
Žorormkis 30

Žukas, V., dr. kpt. 53
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Žukas, ltn. 62
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OKUPUOTOJI
LIETUVA
NUOTRAUKOSE

Nepriklausomybės akto signataras, buvęs ministras pirmininkas kuo.
Vladas Mironas NKVD kalėjime Nr. l Kaune . 1940 m.

Zarasą

miesto

partizaną būrys
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Kau~o valstybės saugumo garažo v .
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kankinamiir žudomi politiniai kal~;:~as . Čia enkavėdistų buvo
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Geležinė krosnelė vandeniui virint~
okupantų naudota 1941 m. birželio 24
Rainių miškelyje kankinant Telšių

d.

politinius kalinius

-~

~~,

.- #. J.,

Rusų okupantų

žiauriai nukankinto kuni go

ranka. Nuotrauka d11rytamedicininio
apžiūrėjimo

metu
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Pravieniškių pataisos darbtĮ kolonijos suimtieji
1941 m. birielio 26 d.
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Partizanas
Pranas Bulavas,
žuvęs kovoje su sovietais
1941 m. birželio 26 d.

' .

.•

nužudytas
klebonas
Jonas Daugela

Bolševikų

Stirnių
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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 Vilijampolės tiltq_,vadinamas
1Savuli.oniu . Nuotrauka.
paimta iš Lietuvos vaizdo ir
garso archyvo)
;

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

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
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Pirmosios karo dienos Lietuvoje

Marijampolė po vokiečių įžengimo
Okupacinės vokimų kariuomenės komendantūra

Vilniuje
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Viln ·
~~us ~lharmonijos darbuotojai vokiečių okupacinės
va ldz1os siunčiami 1
· M· kū
. .
·
malkų
ic nų m1•škus (V1lmaus
raj .) kirsti

-
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Komendantūros kiemas, iš kurio lietuviai buvo vežami
da rbams į Vokietiją. Naujamiestis. 1941-44 m.

Įkaitai,

RL
~~v~ škio geležinkeliečiai karo metai s. Iš fotožurnali sto
• .-asmausko archyvo

sušaudyti už vokiečių komendanto Beko nužudymą
prie Švenčionių plento. 1942 gegužės 20 d.
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Kauno getas. Dygliuotos vielos tvora, juo sianti
1941-1944 m.

teritoriją
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CIJl}REPLĖSE. 1940-1944

·

Žydą vaikai rengėsi gyvenimui.

Slapta mokykla Kauno gete

Kontrolės punktas prie įėjimo į Kauno getą. Tikrina mos
grįžtančios iš darbo brigados . 1941-1944 m.

KnygojepanaudotoJ nuotraukos iš Lietuvos vaizdo ir garso
archyvo ir asmeninių albumų
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